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1. INTRODUÇÃO 

Esta introdução ao projeto está dividida em dois tópicos, relativos às principais 
premissas adotadas em nossa proposta.  

 

1.1 ARTICULAÇÃO URBANA E INTEGRAÇÃO COM O CONJUNTO EDIFICADO DA CASA DE 
RUI BARBOSA 

 

A primeira diz respeito à interface do conjunto projetado com as edificações 
existentes e, com o espaço público adjacente. Dado o carácter público da 
Fundação e tendo consciência da necessidade de que esta estabeleça um diálogo 
social com o bairro e com a cidade, o projeto propõe a requalificação do final da 
Rua Assunção, por meio do alargamento da calçada frontal ao sítio de intervenção, 
conformando uma pequena praça que dilui o limite público-privado do lote e 
confere ao local uma ambiência urbana que visa estimular a utilização do espaço da 
rua. 

O diálogo entre os diferentes agentes implicados poderá permitir qualificar um 
espaço público atualmente mal resolvido. Esta generosidade ficará potenciada 
dentro da Fundação através da implantação de uma área nova de paisagismo no 
pátio que hoje serve de fundos. Este ganhará uma nova frontalidade por conta da 
extensão da praça da Rua Assunção em direção ao pátio marcada pela 
continuidade do piso. Desta forma pretende-se estender os limites propostos para 
se criar um conjunto harmonioso que articula o eixo do conjunto como um todo, 
desde a Rua São Clemente até a Rua Assunção.  

O novo edifício-acervo, cujo acesso se dá apenas pelo edifício existente, em dois 
níveis, foi implantado visando o melhor aproveitamento do terreno e destinando 
grande parte de sua área não ocupada à porção frontal do terreno, agregando 
assim mais espaço à praça pública. Para evitar a construção de uma barreira entre a 
calçada e o novo edifício, propomos um jardim que distancia o pedestre da fachada 
no nível do térreo.  

No nível do primeiro pavimento, uma passarela, interliga o núcleo de circulação 
vertical do novo edifício ao núcleo de circulação vertical do edifício existente. Os 
novos elementos de circulação vertical e horizontal do prédio a ser construído 
serão marcados por meio da utilização de brises metálicos que indicam o ritmo e 
conexão com a edificação existente. Este elemento será responsável pela costura 
entre o edificado existente e o novo edifício. 

Desta forma, com os elementos mencionados, o projeto pretende se integrar e 
renovar a identidade do Fundação Casa de Rui Barbosa, com o mínimo impacto 
sobre a vizinhança e buscando valorizar a ambiência urbana de seu entorno 
imediato.  

 



 

 

Imagem ilustrativa do complexo da Fundação Casa de Rui Barbosa. Em amarelo as edificações existentes, em 
verde o jardim da casa e em azul figura o novo edifício para o Centro de Preservação de Bens Culturais da FCRB. 

 

1.2 ADEQUAÇÃO AO LOTE E RACIONALIDADE CONSTRUTIVA 

 

O segundo aspecto que fundamentou a nossa proposta, diz respeito à 
racionalidade dos espaços de acervo. Como já foi mencionado, o projeto visou o 
melhor aproveitamento do terreno, mas buscou também uma geometria simples, 
gerando economia de recursos, durante a construção e ao longo da vida útil do 
edifício.  

Os espaços de acervo são alimentados por uma complexa rede de instalações 
prediais e por isso optou-se por uma planta extremamente racional e por detalhes 
construtivos que respondam a estas necessidades. Pensou-se também na 
adaptabilidade do edifício a outros usos que se possam fazer necessários no futuro, 
o que reforçou o partido adotado de uma simplicidade estrutural e um sistema de 
fechamento de fachada flexível. 

No edifício-acevo, utiliza-se um sistema de construção pré-fabricado com exceção 
do embasamento térreo. Este pavimento servirá de ancoragem para toda a 
construção. Um embasamento em concreto moldado in loco assenta toda a 
edificação no terreno e realiza a contenção das linhas limite. Ao mesmo tempo que 
serve como fundação, este embasamento em concreto armado trabalha como 
receptor da malha modular metálica que se desenvolve no restante do edifício.  

 



 

Implantação da nova edificação. Lote destinado ao novo edifício com marcação em vermelho. Fonte: Fábrica 
Arquitetura 

 

Todos os elementos construtivos, bem como uma descrição detalhadas dos 
espaços projetados serão apresentados a seguir. O projeto foi dividido em duas 
partes; o setor A, que corresponde à área externa, praça e pátio, e o setor B, a 
edificação.  

 

2. PROJETO PAISAGÍSTICO E ÁREAS EXTERNAS – SETOR A 

 

O local de implantação da nova edificação do Centro de Preservação de Bens 
Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa, situado no final da Rua Assunção, em 
Botafogo, no Rio de Janeiro, um logradouro sem saída, exigiu uma costura 
cuidadosa. Para além desta condição, este fim de rua não apresenta atualmente 
qualidades urbanas a altura do importante conjunto edificado da FCRB. 

 



 

Imagem do fundo da Rua Assunção. Ao fundo o edifício Américo Jacobina Lacombe 
e a direita o local de implantação do novo edifício para o Centro de Preservação de 
Bens Culturais da Fundaçao Casa de Rui Barbosa.  Fonte: Google Street View 
 

 

Destaca-se neste fim de rua uma amendoeira de grandes proporções, frontal ao 
lote onde será construído o edifício anexo. É proposto um banco circular ao redor 
desta árvore, tornando este fim de rua um local de permanência e descanso em 
sombra. Contíguo a este banco localiza-se um canteiro em talude, que se estende 
ao longo da superfície de vidro do corredor interno do térreo da nova edificação. 

Foi proposta a  limitação do tráfego de veículos frontalmente ao novo edifício 
permitindo a criação de uma praça, que se articula diretamente com o pátio de 
fundos do Edifício Américo Jacobina, este que abriga os setores administrativos da 
Fundação. Como elemento articulador entre o pátio e a nova praça frontal a ser 
construída desenha-se uma pavimentação em granito serrado em paginação 
contínua entre dentro e fora. 

 

 



 

Imagem ilustrativa da praça externa e da nova edificação. Fonte: Fábrica Arquitetura 
 

 

Imagem ilustrativa da praça externa e da nova edificação. Fonte: Fábrica Arquitetura 



Desde a fase de concurso foi solicitado projeto executivo para uma escada externa 
de emergência para o edifício Américo Jacobina Lacombe – uma exigência anterior 
do Corpo de Bombeiros1. Esta escada deveria contemplar o escape do pavimento 
térreo até o último andar útil do edifício.  

Uma vez que sob o referido pátio localiza-se um pavimento de sub-solo, era 
premissa desta intervenção o cuidado para que a introdução deste novo elemento 
construído fosse o mais ligeiro e leve possível. Neste sentido optou-se pela 
utilização de estrutura metálica, bem como o mesmo tipo de material de 
características leve para os guarda-corpos e piso, este em grelha de aço. 

Outra demanda colocada para este local era a criação de um espaço sombreado, 
que melhorasse o aproveitamento do espaço, este atingido diretamente pela 
insolação provinda de norte, o que para clima do Rio de Janeiro significa a 
incidência direta ao longo de todo o dia. Hoje, neste espaço localizam-se 
exclusivamente, aparelhos de climatização do acervo localizado no subsolo e 
alguns outros equipamentos técnicos. Há ainda uma marquise que protege a 
entrada ao edifício Américo Jacobina Lacombe.  

 

 

Imagem do pátio posterior, ao qual será integrada praça externa. Fonte: Fábrica Arquitetura 

 

Este espaço também deveria servir como espaço de convivência dos funcionários 
da FCRB, bem como aos convidados externos, isto é, aos usuários da sala de 
cursos e do auditório, e também aos alunos do recém criado mestrado profissional 
em Memória e Acervos da instituição.  

                                                            
1 Dado informado pelo edital do referido concurso. 



Para responder a esta demanda o projeto se valeu da criação de uma linha interna 
de bancos e uma pérgula de sombreamento estudada cautelosamente para barrar 
o sol direto e propiciar um ambiente de qualidade para receber os usuários. 

A marquise original  localizada apenas no acesso ao edifício Américo Jacobina foi 
prolongada permitindo o trânsito livre de chuvas ao longo de todo o pátio. Esta 
marquise alongada também irá gerar flexibilidade para abertura de portas neste 
edifício em todo o pátio e que sejam protegidas. A cobertura ainda irá melhorar a 
proteção de umidade na relação da parede exterior com o solo do térreo, quando 
se encontram. 

Um projeto de paisagismo integrando o pátio e a praça foi desenvolvido tanto para 
prover o espaço de espécies vegetais de sombreamento, bem como para 
complementar a infraestrutura verde do importante jardim da ala sul da Fundação. 
Os canteiros são desenhados integrados aos bancos delimitando claramente os 
espaço de permanência e de transição. É importante ressaltar que este projeto irá 
qualificar este acesso, hoje destinado como fundos de serviço e pouco utilizado, 
por isso merece devido tratamento paisagístico.2 

Outras duas áreas são contempladas pelo projeto paisagístico: a cobertura do 
auditório da FCRB e o pátio interno do edifício anexo. 

 

 

Planta geral das áreas externas. Sem escala. Fonte: Fábrica Arquitetura 

 

                                                            
2 Para mais detalhes do projeto de paisagismo ver memorial espeífico.  



 

Imagem ilustrativa do novo pátio do ed. Américo Jacobina Lacombe . Fonte: Fábrica Arquitetura 
 
 

 

Imagem ilustrativa do novo pátio do ed. Américo Jacobina Lacombe . Fonte: Fábrica Arquitetura 

 

 



3. IMPLANTAÇÃO DA NOVA EDIFICAÇÃO DE ACERVO DO CENTRO DE PRESERVAÇÃO 
DE BENS CULTURAIS – SETOR B 

3.1 PRINCIPAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

A funcionalidade exigida pelo programa do edifício de guarda de acervos nos levou 
a optar pela regularização da forma da edificação frente às excentricidades do lote 
configurado. A implantação é clara, organizando duas lâminas longitudinais e um 
núcleo de circulação vertical que se encontra no eixo central do lote. A 
racionalidade proposta permitiu criar um dispositivo muito eficiente do ponto de 
vista de distribuição de fluxos e infra-estruturas, bem como lançar-se mão de um 
sistema estrutural rígido e modular. A obtusidade das duas lâminas – provocada 
pela não concorrência das linhas de limite lateral do terreno - é ajustada pela 
circulação vertical, que funciona como contraventamento estrutural e articuladora 
de fluxos dentro da edificação. Os parâmetros edilícios foram perfeitamente 
respeitados. O recuo frontal de três metros foi alargado na lamina menor gerando 
entre as mesmas uma relação de proximidade e distanciamento de sua percepção.  

3.1.1 ESTRUTURA 

O projeto busca a união entre a racionalidade construtiva e facilidade de 
manutenção. O emprego de elementos industrializados a partir da laje do primeiro 
pavimento visa aceleração do processo construtivo além de proporcionar estrutura 
mais compacta, eliminando interferências com as instalações requeridas. Para o 
pavimento térreo, é prevista a execução de um muro em concreto armado, 
moldado in loco, ao longo do perímetro da edificação, delimitando o terreno. 
Assente sobre este muro, encontra-se a estrutura principal da edificação, esta 
composta por linhas de pilares e vigas metálicas e  ligados através de lajes 
alveolares com capacidade portante adequada para a sobrecarga de utilização 
referente ao uso de arquivos.  

3.1.2 GESTÃO DE RISCOS CONTRA INCÊNDIO, ÁGUA E AGENTES PATOLÓGICOS - 
INFRAESRTUTURA  

O núcleo de circulação em concreto armado concentra uma escada pressurizada, 
elevadores, shafts e quadros elétricos e hidrantes. Esse espaço fechado trabalha no 
sentido de prevenção de incêndio uma que vez impede a criação de correntes de ar 
de propagação de efeito chaminé. Também permite a canalização das aguas 
pluviais fora dos espaços de arquivo. O núcleo de circulação é responsável por 
fazer a distribuição sistêmica das infra-estruturas diretamente para as sala de 
acervo, resguardando a climatização das salas. Não tendo as salas conexão com o 
exterior em estado de funcionamento normal, o sistema de ar condicionado 
utilizado controlará a temperatura e umidade em cada sala e fará a filtragem dos 
agentes poluentes antes de insuflar o ar para dentro das salas de acervo, um 
sistema de exaustão irá assegurar o correto funcionamento e renovação do ar 
interno, tanto dos acervos quanto do resto das salas que possuem janelas com 
abertura para o exterior. Internamente a implantação linear permite uma 



distribuição funcional das estantes deslizantes. Toda a distribuição das infra-
estruturas acompanha essa linearidade tanto quanto possível. 

3.1.3 MATERIALIDADE 

3.1.3.1 - ENVELOPAMENTO EXTERNO  

O fechamento do edifício se dá por uma composição de camadas de proteção. A 
extremidade externa do edifício será envelopada por sistema de fachada em placa 
cimentícia polimérica na cor cinza (agregados expostos nas cores cinza e branca) 
com aplicação de resina acrílica  estirenada com tratamento fosco, fixada por perfis 
de alumínio. Essas placas, de dimensões de 0.25m x 1.00m, são dispostas no 
sentido horizontal e tem espessura de 1.8mm. Após estas placas há uma camada 
de ar de 70mm e outra de camada de lã mineral térmica de 80mm. Estas por sua 
vez são aplicadas sob blocos de concreto de 12cm de espessura. Internamente, 
como acabamento final nas salas de acevo e de trabalho – com execeção das áreas 
técnicas – há uma camada de gesso acartonado pintado na cor branca.  
 

 
Imagem da amostra em tamanho real do elemento de fachada. Fonte: Fábrica Arquitetura 

 
Fachada frontal da edificação. Fonte: Fábrica Arquitetura 



 
 
 
3.1.3.2 ESQUADRIAS 
 
3.1.3.2.1 JANELAS 
 
A caixilharia externa do edifício se dará em alumínio e vidro, ora fixa, ora com 
aberturas do tipo maxi-ar. No pavimento térreo todas os vidros receberão 
blindagem bem como detectores anti-quebra. Nos demais pavimentos os vidros 
receberão composição anti-vandálica e detectores anti-quebra até o primeiro 
pavimento. A partir deste todos serão anti-vandálicos, porém sem detecção anti-
quebra. A tonalidade da caixilharia será a mesma daquela utilizada na estrutura 
metálica aparente – vigas e brises. 
 
 
3.1.3.2.2 PORTAS 
 
As portas internas do edifício dividem-se em cinco categorias distintas.  
 

1. As portas B01 e B09 são portas comuns em compensado revestido em 
laminado branco texturizado para fechamento de salas convencionais 
sanitários.  

2. As portas B02 e B06 são em vidro temperado incolor sem opacidade e se 
dão em entradas de ambientes internos que dispensam a necessidade 
vedação por privacidade.  

3. As portas B3, B4, B5, B8, B11, B12 e B13 são portas corta-fogo com níveis 
de proteção por minutos (PCF) variante de acordo com o apontado pelo 
projeto de segurança contra incêndio. São portas da escada de emergência, 
de acesso aos shafts, depósito de lixo, aos depósitos de acervo e às áreas 
técnicas do subsolo. Comtemplam barra anti-pânico quando solicitado e 
equipamentos automatizados para controle de acesso. 

4. As portas B10 e B14 tem quadro metálico e fechamento e chapa de aço 
perfurada. São aquelas do depósito de material de limpeza do subsolo e do 
fechamento do pavimento técnico  

5. A porta B07 é composta pelo conjunto de esquadrias do portão de acesso 
de veículos para carga e descarga. É divida em duas folhas de abrir em 
chapa metálica opaca estrututada internamente por perfis tubulares. Tem 
uma bandeira superior fixa onde localiza-se a grelha de exautão dos 
sanitários. Todo o conjunto é pintado na cor cinza com a mesma tonalidade 
escolhida para as estruturas metálicas aparentes.  

 
 
O acesso ao edifício através do edifício Américo Jacobina Lacombe é controlado 
tanto no nível térreo quanto no primeiro pavimento por catracas de bloqueio misto 
automatizada. No pavimento térreo, no limite entre as edificações há uma cortina 
de fumaça de segurança. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.1.3.2.3 DIVISÓRIAS/PAINÉIS DE VEDAÇÃO 
 
 
As divisórias internas do edifício dividem-se em quatro categorias distintas. 
 

1. A divisória B01 é estrutura por perfis de alumínio inferiores e superiores e 
tem fechamento em em vidro temperado incolor com aplicação de película 
de 10% de opacidade e se dão em entradas de ambientes internos que a 
necessitam de algum tipo de privacidade, com por exemplo a sala de 
consultas.  

2. A divisória B02 é estruturada por perfis em aço galvanizado e tem 
fechamento em laminado autoestruturado na cor branco texturizado com 
resistência comprovada a fogo. Estes painéis são aqueles que realizam a 
divisão interna do LAMIC – Laboratório de Microfilmagem – e também a área 
de captura digital no SEP, no primeiro pavimento. 

3. A divisória B03 é em tubo estrutural com pintura na cor cinza e tem tem 
fechamento em em vidro temperado incolor com aplicação de película de 
10% de opacidade.  

4. A divisória B04 é aquela que realiza o fechamento do shafts da edificação. É 
estruturada por perfis em aço galvanizado e fechamento por quatro placas 
de gesso acartonado 15mm, cumprindo desta forma a exigência de 
resistência de 120 minutos contra fogo. Seu acabamento é em pintura na 
cor branco.  

 
 
3.1.3.3 PISOS  
 
O piso em geral é do tipo granilite polido com acabamento fosco na tonalidade 
cimentícia. Nas áreas de guarda de acervo o rodapé é em alumínio com junta 
infinita para evitar o acúmulo de poeira e outros resíduos. Na cobertura o 
acabamento final da laje tipo iglu é em brita na cor cinza. Nas áreas técnicas e na 
escada de emergência o piso é cimentado polido com aplicação de resina incolor 
fosca. 
 
 
3.1.3.4 REVESTIMENTOS DE PAREDE 
 
No pavimento de subsolo, bem como na escada de emergência e no hall dos 
elevadores  o acabamento das paredes é no próprio concreto estrutural com 
aplicação de resina fosca.  
 
No pavimento térreo, que também possui paredes envoltórias em concreto armado 
este é mantido aparente nas circulações e na área de carga e descarga. Nos demais 
locais em que há manipulação ou guarda de acervo esta parede recebe forramento 
em painéis de gesso acartonado com pintura na cor branco.  
 
Nos demais pavimentos internos ao edifício o acabamento final geral das paredes 
de gesso acartonado com pintura na cor branco.  
 
No pavimento técnico o revestimento interno da platibanda é o mesmo da facahda 
externa, isto é em fachada em placa cimentícia polimérica na cor cinza. O rufo 
superior desta platibanda é em alumínio.  



3.1.3.5 TETOS 
 
Quatro materialidades são aplicadas aos tetos. 
 

1. Nas áreas de acervos e em locais que dispensam proteção acústica é 
aplicado forro em gesso acartonado liso pintado na cor branco. 

2. Em áreas técnicas e na escada de emergência a laje em concreto fica 
aparente com aplicação resina incolor fosca. 

3. Nas circulações forro metálico perfurado na cor cinza. 
4.  Nas áreas de trabalho de maior contingente (sala de consulta, laboratório e 

escritório do arquivo histórico institucional) são usados forros em gessso 
acartonado perfurados acústicos.  
 

 
 
Perspectiva ilustrativa do hall de elevaores do 1º pavimemto. No fundo, sala de consultas. Forro metálico 
perfurado. Elevadores a direita. Brises da fachada a esquerda.  Fonte: Fábrica Arquitetura 

 
3.2. CONFIGURAÇÃO GERAL DOS PAVIMENTOS E NÚCLEO DE CIRCULAÇÃO 
 
 
3.2.1 NÚCLEO DE CIRCULAÇÃO 
 
O núcleo de circulação tem estrutura em concreto armado e articula as duas 
lâminas regulares da edificação, corrigindo a irregularidade da geometria do 
terreno. Este núcleo contempla a escada de emergência pressurizada, elevadores, 
hidrante e painéis elétricos, bem como shafts contíguos as salas das lâminas 
laterais. 
Esses shafts tem fechamento em quatro placas de gesso acartonado 15mm 
resistêntes a fogo. Quando há cruzamento de dutos de ar condicionado e/ou 



eletrocalhas por essas divisórias aos elementos cruzantes são aplicados barreira 
contra-fogo. Nas eletrocalhas são previstas chapas de fechamento em aço 
galvanizado resistentes a fogo ao redor dos cabos, que também recebem 
envoltória em tira flexível. 
 
O projeto contempla dois elevadores com capacidade para oito passageiros ou 
600kg com paradas do subsolo ao quarto pavimento. Este elevador tem sistema 
sem casa de máquinas com atendimento automático coletivo seletivo na subida e 
descida, cabina e painéis com acabamento em aço escovado com abertura lateral 
direita. No pavimento técnico estão previstas duas aberturas com fechamento em 
veneziana por elevador para respectiva ventilação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Estrutura geral do núcleo de circulação. Sem escala.  Fonte: Fábrica Arquitetura 

 
 

 

Estrutura geral do núcleo de circulação pavimento técnico. Sem escala.  Fonte: Fábrica Arquitetura 

 
 
 
 
 



3.2.2 PAVIMENTO SUBSOLO 
 
O pavimento do subsolo destina-se a áreas técnicas da edificação. Sua ocupação é 
de apenas um parte da projeção da área construída, nomeadamente inferior a 
lamina menor e o núcleo de circulação.  
 
Neste encontram-se as sala de depósito de reagentes químicos, a sala de casa de 
bombas, os dois reservatórios de águas para incêndio e sala do grupo de incêndio. 
Seus acabamentos em geral são a própria estrutura de piso, parede e cobertura 
que o constitui, isto é, concreto aparente e piso em cimentado. 
As portas das referidas salas são corta-fogo duplas com resistência de 60 minutos, 
conforme especifica o projeto de segurança contra incêndio. 
 
Nos shafts deste pavimento encontram-se as garrafas de gás de extinção IG55, que 
tem acesso controlado por portas de acesso em fechamento em chapa perfurada. 
 
 
 

 
Estrutura geral do subsolo. Sem escala . Fonte: Fábrica Arquitetura 

 
  



3.2.3 PAVIMENTO TÉRREO 
 
O pavimento térreo do edifício tem ligação com o edifício Américo Jacobina 
Lacombe. Este pavimento abriga a reserva de objetos museológicos 3D, sejam 
mobiliários ou pequenos objetos. Esta sala ocupa a lâmina menor da edfificação, 
mais próxima do edifício existente e tem um compartimento isolado – inclusive por  
divisórias e portas corta-fogo – destinado a oficina de manutenção e reparo.  
 
Na lâmina maior localiza-se frente a rua o compartimento de carga e descarga, 
único acesso externo do edifício. Além de seu próprio portão, este está isolado 
com porta corta-fogo do hall de circulação interno do pavimento, mitigando risgos 
de intrusão. O depósito de lixo tem acesso por este compartimento. 
 
Contíguo a esse espaço estão sanitários masculino de feminino, ambos para 
portadores de necessidades especiais. Em sequencia estão as salas de identificação 
e higienização e o setor do LAMIC – Laboratório de Microfilmagem com salas de 
preparo, processamento e microfilmagem. Ao fim do corredor de circulação 
encontra-se o espaço destinado a receber o CPD da FCRB. O espaço possui as 
qualidades necessárias para receber esta função, mas não foi previsto pelo projeto 
o detalhamento específico desta área, que será realizado em um outro momento.  
 
 
 
 

 
 
Estrutura geral do térreo. Sem escala . Fonte: Fábrica Arquitetura 



3.2.4 PRIMEIRO PAVIMENTO 

O primeiro pavimento abriga duas salas específicas de setores da FCRB. Este 
pavimento tem conexão com o edifício Américo Jacobina por passarela metálica 
desenhada na parte frontal do edifício. 
 
Na lâmina menor, está destinado o uso da sala de consulta, sendo esta o único 
espaço de recepção de público externo. Todas as demais áreas tem acesso 
exclusivo para funcionários da edificação. O acesso público para a sala de consulta 
se dá segregadamente ao acesso de funcionários, de acordo com as 
recomendações de gestor de riscos. 
 
Na lâmina maior localiza-se o Laboratório de Conservação da Fundação. O espaço 
foi setorizado em três áreas. O trecho mais a leste recebe o setor de digitalização, 
na área de entrada se localiza a área de pesquisa e a chefia do setor e na extensão 
do pavimento a área laboratorial, o núcleo de encadernação e de conservação e 
restauro. 
 
Os materiais escolhidos para os acabamentos em geral, bem como para o 
mobiliário do setor foram validados e recomendados pelo chefe do setor, bem 
como a organização do layout interno do mesmo.  
 
As recomendações técnicas quanto a parte elétrica e exaustão de equipamento 
específicos foram observadas pelos projetos de engenharia.  
 

 
Estrutura geral do primeiro pavimento. Sem escala . Fonte: Fábrica Arquitetura 



 
3.2.5 SEGUNDO PAVIMENTO 
 
O segundo pavimento da edificação abriga o acervo arquivístico textual na lâmina 
maior e o escritório do setor na lâmina menor. O posicionamento da área de 
trabalho e depósito deste setor tem por objetivo aproximar acervo e funcionários 
responsáveis pelo mesmo, evitando trânsito de obras fora de setores de segurança.  
 
A área de escritório tem apenas uma compartimentação exclusiva para a chefia do 
setor. A área de acervos tem acesso controlado por porta corta-fogo e controle por 
biometria e leitura de cartão. Internamente é dotado das condições ideais de 
preservação de bens culturais, adequada a temperatura e umidade. É dotada de 
uma linha de estantes deslizantes linearmente e com divisão interna conforme 
necessidade do setor. As infraestruturas de instalações acompanham o desenho 
linear das mesmas, bem como as luminárias, garantindo a equidade na distribuição 
de luz no espaço interno.  
 
O piso dos acervos é em granilite, material durável e com facilidade de limpeza. Os 
rodapés são em alumínio com borda arredondada, evitando o acúmulo de poeira. 
Tetos e paredes tem acabamento final em gesso acartonado com pintura na cor 
branco, material este protegido quanto a liberação de resíduos. 
 
 
 
 

 
Estrutura geral do segundo  pavimento. Sem escala . Fonte: Fábrica Arquitetura 



3.2.6 TERCEIRO E QUARTO PAVIMENTOS 

 
O terceiro e quarto pavimentos destinam-se exclusivamente a guarda de acervos. 
No terceiro pavimento, localiza-se o acervo bibliográfico. Na lâmina menor uma 
área separada abriga o acervo de obras raras. No quarto pavimento a estrutura 
espacial é semelhante. A lâmina maior é ocupada por acervo bibliográfico, 
enquanto a menor abriga o acervo do Museu Casa de Rui Barbosa e sala especial 
para acervo fílmico, digital, magnético e vídeo.  
 
As salas de obras raras e acervo fílmico, digital, magnético e vídeo detém 
condições especiais de climatização. Nas demais áreas, o acervo é internamente 
dotado das condições ideais de preservação de bens culturais, adequada a 
temperatura e umidade. É dotada de uma linha de estantes deslizantes linearmente 
e com divisão interna conforme necessidade do setor. As infraestruturas de 
instalações acompanham o desenho linear das mesmas, bem como as luminárias, 
garantindo a equidade na distribuição de luz no espaço interno.  
 
O piso dos acervos é em granilite, material durável e com facilidade de limpeza. Os 
rodapés são em alumínio com borda arredondada, evitando o acúmulo de poeira. 
Tetos e paredes tem acabamento final em gesso acartonado com pintura na cor 
branco, material este protegido quanto a liberação de resíduos. 

 

 

 
Estrutura geral do terceiro pavimento. Sem escala . Fonte: Fábrica Arquitetura 



 

3.2.7 PAVIMENTO TÉCNICO 
 

O pavimento técnico abriga junto ao núcleo de circulação, as caixas d’água e 
painéis de controle dos elevadores. Este trecho é coberto por laje de concreto. Na 
projeção das lâminas a área é descoberta, com exceção de uma pequena edícula 
no trecho maior, que abriga os quadros de comando das máquinas de ar 
condicionado. 

Nos trechos abertos localizam-se equipamentos de ar condicionado e exaustão do 
sistema HVAC. A laje do pavimento técnico é do tipo IGLU, que atua no sentido de 
isolar as águas pluviais do contato com a laje de concreto estrutural localizada 
acima de acervos do 4º pavimento. Neste mesmo sentido esta laje atuará 
amenizando a influência da insolação direta na laje estrutural. O acabamento final é 
em brita na cor cinza. 

 

 

 

 

 

 

Estrutura geral do pavimento técnico. Sem escala . Fonte: Fábrica Arquitetura 
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CADERNO DE ENCARGOS 

 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE NOVA 
EDIFICAÇÃO – CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS - NO 
COMPLEXO DA FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA, E PROJETO DE 
ÁREA EXTERNA E ELEMENTOS DE INTEGRAÇÃO COM EDIFICAÇÕES 
EXISTENTES. 

 

TÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS 

 

1. DESCRIÇÃO E ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS 

 

Trata-se de serviços de Engenharia Civil, necessários para a execução de serviços e obras 
de construção do Centro de Preservação de Bens Culturais da Fundação Casa de Rui 
Barbosa, e projeto de áreas externas e elementos de integração com edificações já 
existentes no complexo. 

 

2. OBJETIVO  

 

O presente documento tem por objetivo o estabelecimento das normas gerais de 
execução das obras e serviços propostos no item um deste Título, dos requisitos de 
qualidade, bem como a descrição dos serviços e respectivos critérios e unidades de 
medição. 

 

3. DESCRIÇÃO DAS OBRAS 

 

O projeto apresentado é fruto do desenvolvimento do estudo preliminar vencedor do 
Concurso Nacional de Projetos de Arquitetura para o Centro de Preservação de Bens 
Culturais para a Fundação Casa de Rui Barbosa. Considera-se a condição fundamental 
de costura e adequação de sua implantação com relação ao remembramento de 03 lotes 
de geometrias distintas da Rua Assunção, onde se localizará a nova edificação.  

O projeto propõe uma nova relação urbana com seu entorno através do alargamento da 
calçada da rua referida, propondo uma praça que busca diluir o limite publico-privado do 
lote em relação à rua. Este micro urbanismo expressa uma vontade de potencialização e 
qualificação da vida urbana já existente entre o fundo da rua e o jardim da Fundação. O 
diálogo entre os diferentes agentes implicados poderá permitir qualificar um espaço 
público atualmente mal resolvido. Esta generosidade ficará potenciada dentro da 
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Fundação através da implantação de uma área nova de paisagismo no pátio que hoje 
serve de fundos. Este ganhará uma nova frontalidade por conta da extensão da praça da 
Rua Assunção em direção ao pátio marcada pela continuidade do piso. Desta forma 
pretende-se estender os limites propostos para se criar um conjunto harmonioso que 
articula o eixo do conjunto como um todo, desde a Rua São Clemente até a Rua 
Assunção. 

O atual Complexo da Fundação Casa de Rui Barbosa, possui o edifício Américo 
Jacobina Lacombe que será a principal ligação do edifício novo ao complexo.  

O edifício existente apresenta implantação racional no eixo norte-sul ligeiramente 
deslocado e com organização espacial clara através de seu saguão térreo contiguo ao 
núcleo de circulação vertical. No nível térreo o acesso ao novo edifício do Centro de 
Preservação de Bens Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa se dará exclusivamente 
pelo fim do corredor no núcleo de circulação vertical deste edifício. Enquanto isso, no 
primeiro pavimento haverá ligação através de um mesmo local, por uma passarela de 
ligação que se entende para o núcleo de circulação da nova edificação.  

 

O projeto é dividido em duas etapas: 

SETOR A – ÁREAS EXTERNAS - Compreende projeto de piso, paisagismo, elementos 
construtivos, equipamentos, e projetos complementares relativos as estes, que resultem 
na integração técnica e espacial do complexo existente com a nova edificação, e também 
para servir como espaço de convivência do complexo. 

As execuções de obra para este setor serão realizados em uma área de projeção, de 
aproximadamente 1.165,00 m2, sendo áreas térreas sobre solo e sobre lajes existentes. 

SETOR B – EDIFICAÇÃO CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 
DA FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA – Compreende execução de edificação 
como um todo. A edificação será realizada em uma área a ser construída, de 
aproximadamente 2.182,00 m2. Distribuídas em subsolo, pavimento térreo, 1º, 2º, 3º e 4º 
pavimentos e pavimento técnico. 

O escopo das obras compreende o fornecimento dos materiais, mão-de-obra e 
equipamentos, necessários às obras do SETOR A e SETOR B 

 

3.1. PLANTAS CADASTRAIS DO TERRENO OU DA EDIFICAÇÃO 

 

A documentação do projeto está apresentada no Anexo 01, contendo pranchas de 
desenhos e memoriais técnicos, memoriais descritivo, de cálculo e critério do projeto 
adotado. 

 

3.2. PRAZO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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As obras ora licitadas serão executadas em 2 fases, tendo o prazo de execução total 
estimado em 18 meses, baseado em cronograma apresentado junto a Planilha 
Orçamentária no ANEXO 2. 

A proponente deverá apresentar um cronograma físico-financeiro das obras, por frentes e 
trechos, integrando as atividades de execução das obras de construção, dentro dos planos 
de execução do empreendimento definidos neste item. 

 

 

3.3. PROGRAMA DE NECESSIDADES - SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 

 

Todos os serviços deverão ser executados conforme projetos executivos de arquitetura e 
engenharia, conforme prescrito nos Cadernos de Especificações Técnicas, Memorial 
Descritivo, normas vigentes sobre cada assunto e nas orientações dos fabricantes dos 
materiais, conforme ANEXO I. 

 

Serviços: 

 

• SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS  

- Geotecnia; 

 

• SERVIÇOS PRELIMINARES  

- Instalação 3 operação de canteiro de obras; 

- Demolições; 

- Locação de Obra;  

- Terraplenagem. 

 

• FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  

- Fundações; 

- Contenções Periféricas; 

- Estrutura de Concreto;  

- Estrutura Metálica. 

 

• ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO  

- Paredes; 
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- Esquadrias; 

- Cobertura e Fechamento Lateral;  

- Revestimentos de Piso;  

- Revestimentos de Paredes;  

- Revestimentos de Forros;  

- Pinturas;  

- Impermeabilizações;  

- Acabamentos e Arremates;  

- Equipamentos e acessórios;  

- Interiores;  

- Paisagismo;  

 

• INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  

- Instalações de abastecimento de água; 

- Drenagem de águas pluviais; 

- Esgotos sanitários;  

- Serviços diversos;  

 

• INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 

- Redes em media e baixa tensão; 

- Iluminação e tomadas; 

- Aterramento e proteção contras descargas atmosféricas;  

- Grupo de emergência;  

- Automação e Telefonia;  

- Segurança contra incêndio;  

- Segurança predial;  

 

• INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 

- Elevadores; 

- Ar condicionado; 

 

• INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
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- Extinção de incêndio; 

 

• SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

- Ensaios e Testes; 

- Limpeza de obras e desmobilização de construções provisórias; 

- Ligações definitivas; 

- Como Construído ("As Bulit"); 

- Reprografia; 

 

• SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

- Pessoal; 

- Materiais; 

- Máquina e Equipamentos; 

- Transportes. 

 

 

4. DAS LEIS E REGULAMENTOS 

 

A Contratada deverá obedecer às prescrições legais que couberem e atender aos horários 
de trabalho e aos regulamentos da FCRB. 

Caberá exclusivamente à Contratada o pagamento dos salários de todo o pessoal, bem 
como o cumprimento de todos os encargos da legislação trabalhista e fiscal vigentes. 

Ficará facultado à Contratada manter seguros contra fogo, roubo, etc., para os materiais 
depositados nos locais dos serviços sem que isso implique encargo ou obrigação da 
FCRB, quer no pagamento dos respectivos prêmios, quer na indenização por ocorrência 
de sinistros. 

A Contratada cumprirá as exigências da legislação que institui a "Anotação de 
Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia e comprovará o recolhimento da taxa fixada pelo CONFEA, com cópia 
deste, devidamente registrada e paga e encaminhada à FCRB. 

 

5. DA VIGILÂNCIA, PROTEÇÃO ÀS OBRAS E AO PESSOAL 

 

A Contratada deverá apresentar à FCRB, antes do início das obras, o respectivo Plano de 
Segurança abrangendo todas as suas fases tais como demolições, construções, 
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manutenção de canteiro, etc. 

A Contratada será responsável única, perante FCRB e terceiros, por quaisquer danos que 
vier a causar, em conseqüência do serviço, a materiais, bens ou pessoas, sendo da própria 
FCRB ou de terceiros. 

Deverá a Contratada manter sinalização diurna e noturna nos trechos em que serão 
executados os serviços que apresentarem riscos de acidente, respondendo pelos danos 
causados a FCRB ou a terceiros por falhas no cumprimento deste dispositivo. 

Caberá à Contratada a responsabilidade pela segurança de seu pessoal nas obras através 
de seu serviço de Medicina do Trabalho devidamente representado na CIPA. 

Os serviços de vigilância e a responsabilidade de guarda de materiais, ferramentas e 
equipamentos, nas áreas dos trabalhos, serão de inteira e única responsabilidade da 
Contratada. 

 

6. DA FISCALIZAÇÃO 

 

A Fiscalização se exercerá em caráter permanente por intermédio de pessoal 
especializado da FCRB, designado para este mister. 

Caberá exclusivamente à Contratada, refazer os serviços não aprovados pela 
Fiscalização. 

A Contratada deverá manter ou construir, no canteiro de serviços, acomodações 
adequadas para que o pessoal da Fiscalização possa exercer sua função com relação aos 
serviços objeto do contrato firmado. 

Todas as instruções, reclamações e quaisquer entendimentos entre a Fiscalização e a 
Contratada e vice-versa far-se-á sempre por escrito, através do Livro de Obras, assinada 
por seus representantes credenciados nas devidas oportunidades, não sendo levadas em 
consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. 

Todas as solicitações feitas pela Fiscalização ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) dos 
serviços serão consideradas como se fossem dirigidas diretamente à Contratada; por 
outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo(s) referido(s) 
Engenheiro(s), ou ainda omissões de responsabilidade do(s) mesmo(s), serão 
considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido da Contratada. 

A Contratada será obrigada a afastar imediatamente do serviço e do canteiro de obras, 
todo e qualquer elemento julgado pela Fiscalização com conduta inconveniente e que 
possa prejudicar o bom andamento dos serviços. 

A Fiscalização terá plena autoridade para suspender os serviços, total ou parcialmente, 
sempre que o julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança, disciplinares ou 
outros. Em todos os casos, os serviços só poderão ser reiniciados por outra ordem da 
Fiscalização. 

A Contratada deverá proporcionar à Fiscalização, amplo acesso a qualquer local dos 
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serviços e facilitar, ainda, os meios no sentido de que a mesma Fiscalização possa 
exercer suas funções de forma completa, devendo, também, providenciar o imediato 
atendimento de todas as observações da Fiscalização da FCRB. 

Das decisões da Fiscalização, a Contratada poderá interpor recurso, sem efeito 
suspensivo, ao Diretor-Presidente da FCRB, no prazo de 10 (dias) corridos, contados do 
recebimento da notificação. 

 

7. DA DIREÇÃO E ANDAMENTO DAS OBRAS 

 

Logo após o início das obras, a Contratada deverá detalhar o cronograma físico- 
financeiro apresentado na licitação. 

A Contratada manterá para a direção geral dos trabalhos, pessoas idôneas, capazes e que 
tenham grande experiência de serviços desta natureza, pessoas essas que a representarão 
e receberão as orientações e reclamações da Fiscalização. 

A Contratada ficará obrigada a preencher e a fornecer à Fiscalização o "Boletim Diário", 
de acordo com o modelo estabelecido pela mesma Fiscalização, nele registrando o 
pessoal em serviço, os equipamentos, os serviços executados, a jornada de trabalho, as 
condições do tempo, observações de ocorrências, etc. 

A execução de qualquer serviço que possa interferir com as operações do complexo 
existente da FCRB deverá ser previamente programada em comum acordo com a 
Fiscalização. 

A Contratada deverá providenciar a confecção da placa indicativa dos serviços de acordo 
com o modelo da FCRB e instalá-la em local escolhido pela Fiscalização.  

 

8. DA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 

À Contratada caberá toda a execução das obras e serviços objeto deste "Termo de 
Referência". 

Os citados serviços constituir-se-ão, resumidamente, no que está contido no “Item 3 - 
Descrição das Obras”, deste "Termo de Referência". 
Todos os serviços e ou materiais que constam da planilha de preços deverão ser 
fornecidos pela Contratada. 

Não será admitida qualquer alteração de itens de serviços, quantitativos ou unidades na 
planilha de preços unitários fornecida pela FCRB, que deverá ser totalmente preenchida 
pelo empreiteiro, sob pena de inabilitação.  

 

9. DAS PROPOSTAS 
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A apresentação das propostas deverá obedecer rigorosamente aos dispositivos e 
exigências do "Edital", e deste "Termo de Referência". O empreiteiro deverá preencher 
totalmente a planilha de preços unitários anexa, objetivando estabelecer seu preço global 
para o empreendimento. 

O empreiteiro deverá preencher totalmente a planilhas anexa. Qualquer erro constante 
nessa planilha acarretará consequente alteração do valor global cotado, com as devidas 
correções decorrentes. 

Apenas para fins de julgamento da licitação, as propostas deverão indicar o preço global, 
que será obtido pela somatória dos produtos dos preços unitários pelas respectivas 
quantidades estimadas de serviços e materiais correspondentes, tudo de conformidade 
com a estrutura da planilha de serviços e preços do "Item 11". 

Será obrigatório o preenchimento das Planilhas de Serviços e Preços a que se refere o 
"Item 10", não sendo admitidas alterações de qualquer espécie. 

As Composições dos Preços Unitários, dos serviços contemplados nas planilhas do "Item 
10", deverão ser apresentadas, detalhadamente, com a descrição dos quantitativos, dos 
preços, dos materiais, da mão de obra e dos equipamentos, consignando-se os 
coeficientes e preços de cada elemento constituinte dos serviços e não deverão apresentar 
vícios ou omissões que resultem em deficiências orçamentárias que venham a indicar a 
impossibilidade de execução face aos custos correntes de materiais, mão de obra e 
equipamentos. Tais preços deverão também conter as parcelas de encargos sociais, 
custos diretos e indiretos, etc. 

Todos os preços apresentados pela Contratada devem corresponder aos serviços prontos, 
devendo estar neles inclusas todas e quaisquer despesas, mesmo quando não 
mencionadas expressamente, além dos custos decorrentes dos controles tecnológicos 
para as obras (aterros, pavimentos, aços, cordoalhas, concreto e outros), usualmente 
previstos nas normas técnicas da ABNT. 

A Contratada deverá apresentar Itemização pormenorizada de cada componente das leis 
sociais e do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas – e respectivos pesos percentuais. 

 

IMPORTANTE: Por determinação do Tribunal de Contas da União – TCU: 

 

A itemização do BDI deve conter apenas gastos que contabilmente são classificados 
como despesas indiretas, quais sejam: Administração Central, ISS, PIS, COFINS, 
despesas financeiras e seguros/imprevistos. Qualquer outro custo deve ser considerado 
nos preços unitários dos serviços integrantes da Planilha de Serviços e Preços como 
custo direto. 

Os custos relativos à Administração Local devem ser cotados no item específico da 
Planilha de Serviços e Preços. 

Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha 
de custo direto. 
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O BDI máximo a ser adotado na composição dos preços unitários é de até 25,00 % e nos 
itens relativos ao fornecimento de serviços de materiais e equipamentos instalados 16,80 
%. 

O não atendimento das determinações implicará na inabilitação da proposta da 
licitante. 

 

10. DAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E PREÇOS 

 

A Planilha de Serviços e Preços está apresentada no ANEXO 02, bem como outras 
planilhas e documentos auxiliares deste documento. 

 

11. DOS MATERIAIS 

 

Todos os materiais, equipamentos e acessórios necessários à execução dos serviços 
deverão ser fornecidos pela Contratada, rigorosamente adequados à finalidade a que se 
destinam e deverão estar enquadrados nas normas, especificações, métodos, 
padronizações, terminologias e simbologias estabelecidas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT que lhe sejam aplicáveis. Os mesmos não poderão ser 
empregados sem a aprovação da Fiscalização, que poderá solicitar os dados necessários à 
comprovação da natureza, qualidade e o fornecimento de amostras. 

Todos os materiais rejeitados pela Fiscalização serão imediatamente removidos do 
canteiro de serviços ou da área da FCRB. 

 

12. DO PESSOAL 

 

Na execução dos serviços, a Contratada empregará mão-de-obra devidamente habilitada, 
durante os horários indicados pela FCRB. 

A FCRB tem o direito de, a seu exclusivo critério e sem assumir o ônus por qualquer 
indenização perante a Contratada, exigir a imediata substituição de qualquer dos seus 
empregados que ela venha a julgar incompetente ou prejudicial ao bom andamento dos 
serviços. 

A Contratada será a responsável pelo pagamento dos salários e todos os encargos sociais 
e trabalhistas, vale-transporte, vale-refeição, uniforme, E.P.I. etc., observar os preceitos 
relativos às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, e 
ficará obrigada a assumir a responsabilidade para todos os efeitos legais, por todos os 
seus funcionários, como única empregadora, reconhecendo expressamente que em 
hipótese alguma, se estabelecerá qualquer vínculo empregatício entre os seus 
funcionários e a FCRB, com total isenção e exclusão da FCRB em qualquer 
procedimento judicial ou extrajudicial. 
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Caberá a Contratada responsabilizar-se pela obtenção de todas e quaisquer licenças e 
autorizações junto à FCRB para ingresso dos veículos, equipamentos e do pessoal, 
fornecendo um dispositivo de identificação (crachá), obrigando-os a utilizá-lo quando a 
disposição da FCRB, assim como pelos danos materiais em bens móveis ou imóveis da 
FCRB ou de terceiros e por danos pessoais causados pelos seus empregados, sejam eles 
dolosos ou culposos, obrigando-se a repará-los imediatamente, naquilo que couber. 

A Contratada também responderá pecuniariamente, perante FCRB ou terceiros, por 
eventuais furtos praticados pelos seus empregados, resguardando-se seu direito a 
eventuais ressarcimentos pelas companhias seguradoras. 

Mediante prévia e expressa autorização formal da FCRB, a Contratada poderá 
subempreitar parte ou partes dos trabalhos de topografia, controle tecnológico e redes de 
utilidades, ficando entendido que, mesmo com essa autorização, não ficará retirada ou 
diminuída a exclusiva e única responsabilidade da Contratada perante a FCRB. 

A Contratada se obrigará a não engajar pessoal que se ache admitido nos serviços da 
própria CODESP, salvo com consentimento expresso desta, por escrito. 

 

13. DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

 

As unidades com que os serviços serão medidos, para fins de pagamento, estão expressas 
na Planilha do Item 10 deste Título, bem como no Título II deste "Termo de Referência". 

Os critérios de medição de todos os materiais e serviços consideram o pagamento de 
etapas executadas, não sendo aceita a proposição de adiantamento para quaisquer delas. 

Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, EPI’s e mão-de-obra específica e 
adequada aos serviços deverão estar previstos e inclusos nos preços de cada item, sendo 
que na sua execução estarão incluídas todas e quaisquer despesas mesmo quando não 
mencionadas expressamente na composição de preços unitários fornecidos pela 
Contratada. 

Eventualmente ou em caráter excepcional, a Contratada poderá solicitar a FCRB o 
desdobramento de preços contratuais. A aceitação do pedido, porém, ficará sujeita à 
aprovação da Fiscalização, que, inclusive, poderá rejeitá-lo. 

Os materiais fornecidos e serviços realmente executados nas condições descritas no 
Título II e considerados acabados poderão ser medidos, devendo a Contratada apresentar 
a FCRB o respectivo demonstrativo. 

Tais documentos, depois de devidamente conferidos e aceitos pela Fiscalização da 
FCRB, servirão de base ao faturamento mensal dos serviços executados que ocorrerá 
vinte dias após a entrada da fatura no protocolo da FCRB, cujo montante será calculado 
pela somatória dos produtos entre as quantidades de serviços executados e ou materiais 
fornecidos, pelos respectivos preços unitários, acrescidos dos valores correspondentes 
dos serviços não quantificados e cotados pelo preço total (GLOBAL). 
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A fatura mensal da medição contratual será encaminhada, por carta a FCRB, juntamente 
com o respectivo demonstrativo de medição, este emitido pela FCRB e cópias 
autenticadas das últimas guias de recolhimento já exigíveis do FGTS e INSS. 

O pagamento mensal dos serviços será efetuado no prazo estabelecido no contrato, após 
a apresentação da fatura correspondente ao período vencido, condicionado a conferência 
e aceitação pela fiscalização da FCRB. 

 

14. DA LOCALIZAÇÃO, TRANSPORTE, VIGILÂNCIA DE MATERIAIS E 
EQUIP AMENTOS 

 

Após a solicitação da Contratada, a FCRB fornecerá, com ônus de consumo, no local das 
obras, água potável e energia elétrica, por intermédio de pontos específicos. Os custos 
decorrentes das ligações correrão por conta da Contratada. 

A FCRB fornecerá sem ônus para a Contratada área para o canteiro de obras que deverá 
prever instalações provisórias com escritórios para a Contratada, Fiscalização e para 
guarda de materiais. 

Um “layout” das instalações do canteiro de serviços terá que ser submetido à aprovação 
prévia da FCRB. Após essa aprovação, a FCRB autorizará sua instalação, em suas 
dependências e em local próximo aos trabalhos, os quais deverão ser retirados, após a 
conclusão dos serviços objeto do Contrato, caso a sua permanência não seja do interesse 
da FCRB. 

No caso da FCRB julgar que as instalações de canteiro devam permanecer, a Contratada 
será devidamente notificada, não cabendo a mesma nenhum direito de pleitear 
ressarcimento ou outro qualquer benefício, exceto quanto a contêiner, cabinas de 
transformadores, equipamentos de ar comprimido, linhas, e aparelhos telefônicos 
adquiridos pela Contratada e redes básicas que não interfiram no perfeito funcionamento 
e operação do canteiro. 

 

A Contratada, em sua proposição, deverá ter o cuidado de não permitir que materiais e 
equipamentos nos serviços prejudiquem, parcial ou totalmente, o tráfego junto às áreas 
em obras. 

 

A Contratada será responsável por todo o transporte de pessoal, materiais, equipamentos 
e acessórios às diversas frentes de trabalho. 

Os serviços de vigilância e a responsabilidade pela guarda de materiais, ferramentas e 
equipamentos, nas frentes de trabalho, serão única e exclusivamente encargos da 
Contratada. 

 

15. DA CONCLUSÃO E ENTREGA DAS OBRAS 
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A não ser em conseqüência de trabalhos extraordinários, não previstos neste "Termo de 
Referência", de condições meteorológicas desfavoráveis ("IN LOCO") ou de fatos 
impeditivos para os quais a Contratada não tenha concorrido, outras situações não 
deverão afetar a data fixada para a entrega dos citados serviços. 

As obras ou serviços deverão ser entregues completamente acabados, livres de entulho, 
restos de materiais e inteiramente limpas. 

Verificado o cumprimento e atendimento de todas as exigências contidas neste "Termo 
de Referência", e após a entrega dos desenhos “as built”, a FCRB aceitará 
provisoriamente os serviços no prazo de 30 dias, contados da data em que a Contratada 
comunicar, por escrito, a conclusão do mesmo. Durante este período, a Contratada 
deverá refazer, por sua própria conta, os serviços que apresentarem defeitos. 

Uma vez corrigidos tais defeitos, e fornecidos os desenhos representativos da obra, o 
recebimento definitivo pela FCRB será efetivado 90 (noventa) dias após o recebimento 
provisório mediante solicitação da Contratada, também por escrito, formalizando-se a 
aceitação através de "Termo Final de Entrega e Recebimento". Quando do recebimento 
definitivo do referido contrato, será devolvida a caução a Contratada, permanecendo, 
porém, a responsabilidade deste pelo prazo previsto em lei. 

 

IMPORTANTE 

Ao receber as propostas, a FCRB entende que cada proponente tenha tido pleno 
conhecimento deste "Termo de Referência" e das condições gerais que regerão o 
Contrato, e das condições com que se fará o transporte do pessoal, de materiais e de 
equipamentos, locais dos serviços como: natureza, tipo e relevo do terreno, intensidade e 
tipo de tráfego de veículos, edificações próximas, obstáculos, condições pluviométricas, 
etc. 

Cada proponente deverá ter pleno conhecimento dos acórdãos do TCU, dos Decretos-
Lei, medidas provisórias e demais dispositivos legais para a realização das obras objeto 
deste "Termo de Referência" e que regulam esse tipo de empreendimento. 
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TÍTULO II – DESCRIÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA DOS SERVIÇOS E 
CRITERIOS DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE DOS SERVIÇOS. 

 

Este documento tem por objetivo apresentar Especificações de Serviços que devem ser 
aplicadas na execução dos serviços de obra civil relativos à especificação de 
acabamentos do Projeto do edifício de Centro de Preservação de Bens Culturais da 
Fundação Casa de Rui Brabosa. 

Também serão apresentados os critérios de levantamento de quantidade de serviço para 
obras civis, referentes às especificações de acabamentos e serviços. todas as medições 
deverão ser aprovadas pela fiscalização da obra. 

Os preços a aplicar devem incluir todas as operações, meios auxiliares e equipamentos, 
materiais, mão-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e 
acondicionamento, proteção, apresentação de amostras, execução, testes, remoção e 
eventual demolição de protótipos. 

Considera-se em cada trabalho, exceto quando exista referência expressa em contrário, o 
fornecimento e aplicação de todos materiais e serviços pertinentes, e em conformidade 
com as regras de boa arte de construir, procedimentos e normas técnicas e de segurança 
do trablaho aplicáveis caso a caso.  

Sempre que, para um determinado serviço ou trabalho nada se especifique, o mesmo 
deverá ser executado de acordo com as boas regras de execução, atendimento à 
legislação vigente e pertinente, normas técnicas e de segurança do trabalho.  

Todos os materiais e acessórios a utilizar deverão estar homologados e corresponder à 
melhor qualidade disponível no mercado nacional, sendo todos de linha de produção dos 
fabricantes / fornecedores.  

A construtora / empreiteira executante da obra, deverá apresentar, com a sua proposta, 
catálogos e documentação técnica relativa aos processos e materiais que pretende aplicar 
para aprovação pelo contratante. 

 

1. SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS 

 

Estes serviços devem seguir projeto de engenharia e descrições técnicas destes serviços 
apresentadas no documento “4013-00-02-13-001-PE-00” – Memorial descritivo -02- 
Geotecnia - Apresentados no ANEXO 01. 

 

1.1 – PROSPECÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉNICA E HIDROGEOLÓGICA 

 

O Plano Descritivo da Prospecção Geológico-Geotécnica e Hidrogeológica a realizar 
deverá ter por objetivo aferir informação complementar relativa às características 
geotécnicas, ao ambiente geológico e hidrogeológico no terreno situado a Rua Assunção, 
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lotes 504, 510 e 518, onde será construído o novo edifício de acervo do Centro de 
Preservação de Bens Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa, objeto de concurso 
público nacional realizado em parceria com o IAB-RJ no ano de 2013. 

 

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

É da responsabilidade do Executante/Contratada, no seguimento dos condicionalismos 
inerentes ao local, arcando com as custas para o efeito, munir-se de equipamento e 
pessoal necessário para fazer face às seguintes situações: 

- Previamente à atribuição dos preços aos trabalhos que se compromete realizar, 
proceder à visita e inspeção ao local para se inteirar das condições do mesmo, meios aí 
disponíveis (fornecimento de água, eletricidade, etc.) e acessibilidades. Desse modo 
poderá adequar o equipamento de sondagens e ensaios a mobilizar e adequar os preços a 
atribuir aos trabalhos solicitados; 

- Execução de plataformas para a realização de sondagens e ensaios in-situ, incluindo 
eventuais rampas ou caminhos provisórios de acesso ao local previsto para a execução 
das sondagens; 

- Demolição de eventuais pavimentos, de forma a garantir o normal decorrer dos 
trabalhos; 

- Fornecimento de energia eléctrica, água e outros consumíveis necessários ao correto 
funcionamento do equipamento. 

É da responsabilidade do Executante/Contratada, arcando com os custos para o efeito, a 
obtenção e levantamento de quaisquer Licenças e/ou autorizações necessárias a execução 
da totalidade dos trabalhos. 

É da responsabilidade do Executante/Contratada, arcando com os custos para o efeito, a 
execução do levantamento de estruturas, infraestruturas (gás, eletricidade, abastecimento 
e/ou drenagem de águas, etc.) ou quaisquer outros obstáculos situados no subsolo 
interessado às furações e ensaios previstas ou eventuais escavações necessárias à 
realização de ensaios, e que sejam passíveis de serem danificadas, direta ou 
indiretamente, pelos referidos trabalhos. 

O Executante/Contratada, após levantamento de eventuais infraestruturas e no 
seguimento do ponto anterior, deve confirmar a localização prevista para a implantação 
das sondagens e ensaios, podendo o mesmo propor ocasionais alterações ao plano inicial 
desde que devidamente justificadas e sujeitas à aprovação do Dono de Obra e da equipe 
Projetista. 

É da responsabilidade do Executante/Contratada, arcando com as custas para o efeito, 
fazer cumprir todas prescrições e indicações, relativas aos trabalhos a realizar, que 
constam das Peças Desenhadas e Peças Escritas que compõem o processo de Prospecção 
Geológica-Geotécnica e Hidrogeológica. 

QUANDO NÃO ESPECIFICADO NO PRESENTE PROCESSO OU EM NORMA 
EXPRESSA, OS TRABALHOS RESPEITARÃO A NORMA NACIONAL 
APLICÁVEL OU, NA SUA AUSÊNCIA, DE ACORDO COM A NORMA 
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INTERNACIONAL APLICÁVEL, GLOBALMENTE ACEITE PELA COMUNIDADE 
CIENTÍFICA E PREVIAMENTE APROVADA PELA EQUIPE PROJETISTA. 

 

1.1.1 - SONDAGEM 

 

É necessário que as sondagens sejam executadas por empresa especializada de acordo 
com a norma brasileira NBR 6484. A localização dos furos deve corresponder aos pontos 
indicados em planta do presente processo. 

A realização dos trabalhos obedecerá, em concordância com o documento Memorial 
Descritivo de Geotecnia e sua Planilha de Quantidades, que constam em projeto de 
Engenharia. 

O programa de prospecção, investigação geológico-geotécnica e de ensaios in-situ será 
constituído por uma campanha de sondagens à percursão do tipo SPT (Standard 
Penetration Test). 

As sondagens a realizar serão de percussão ou rotação, com realização de ensaios SPT 
em curso de sondagem, nas quais se prevê também a recolha de amostras de água 
presente no solo (caso se verifique a sua presença quando da execução das sondagens) 
para caracterização do grau de agressividade ao concreto. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades no caso da sondagem 
de percussão, foi efetuado pelo comprimento total dos furos de sondagem à executar, 
sendo a quantidade mínima para medição de 30 metros (m). 

Para a mobilização e desmobilização de equipamento e equipe de sondagem, o 
levantamento foi efetuado por unidade de mobilização e desmobilização (un). 

 

1.1.2 – ENSAIOS LABORATORIAIS 

 

Análise Química da Água e Solo - Grau agressividade ao concreto: 

Para caracterizar o grau de agressividade ao concreto da água no solo (no caso da sua 
manifestação) será realizada, de acordo com o estabelecido nas Condições Técnicas, 
análise físico-química de amostras recolhidas ao nível das fundações (Cotas de 
Referência), respeitando a norma internacional DIN 4030 ou, em alternativa, a norma 
nacional aplicável. 

 

Ensaios de Identificação 

Sobre amostras recolhidas serão realizados Ensaios de Identificação, especificamente 
Análises Granulométricas por peneiração e sedimentação e Limites de Atterberg 
(Limites de Liquidez e Limites de Plasticidade). A Contratada deverá realizar a 
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quantidade e tipo de ensaios que entender necessários para a correta caracterização e 
identificação dos diferentes tipos de solos reconhecidos nas sondagens. 

Na execução dos ensaios de caracterização e identificação deverão ser respeitadas, entre 
outras, as recomendações presentas nas seguintes normas: 

- NBR 6467/1986 – Amostras de Solo - Preparação para Ensaios de Compactação e 
Ensaios de Caracterização; 

- NBR 7181/1988 – Solo - Análise Granulométrica - Método de Ensaio; 

- NBR 6459/1984 – Solo Determinação do Limite de Liquidez; 

- NBR 7180/1984 – Solo – Determinação do Limite de Plasticidade; 

- NBR 6508/1984 – Grãos de Solo que Passam na Peneira de 4,8 mm – Determinação da 
Massa Específica. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
conjunto de análises físico-químicas e bacteriológicas realizadas e os laudos pertinentes 
fornecidos (cj). 

 

LOCAÇÃO DAS SONDAGENS E ENSAIOS 

As sondagens de reconhecimento e ensaios in-situ serão realizados de acordo com a 
locação em planta definida em Desenho. Eventuais desvios em relação à locação 
prevista, para adequação á ocupação do local e condições aí existentes, deverão ser 
previamente sujeitos á aprovação da equipe Projetista. 

 

1.1.3 – RELATÓRIO 

 

Com base nos resultados obtidos, o Executante/Contratada deverá preparar o relatório 
onde sejam indicadas: 

- A caracterização geomorfológica, com base nos trabalhos in-situ, nos ensaios 
realizados, estudos precedentes efetuados no local, e, quando disponível, na bibliografia 
publicada sobre a geologia do local; 

- Gráficos das sondagens com indicação dos resultados dos ensaios SPT, RQD, 
Alteração, Fraturarão, Recuperação, cota da boca da perfuração da respectiva sondagem, 
níveis de aparecimento de água e a sua flutuação; 

- Indicação dos coeficiente de permeabilidade dos vários estratos identificados e/ou 
sujeitos a ensaio; 

- Apresentação dos resultados e respectiva interpretação dos resultados dos ensaios in-
situ, especificamente, ensaios SPT; 

- Indicação e análise dos valores e respectivas variações das características mecânicas 
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dos maciços prospectados (ângulo de atrito efetivo do solo, resistência ao cisalhamento 
não drenada, resistência ao cisalhamento drenada, densidade relativa, módulo de 
variação volumétrica, coeficiente de consolidação, coeficiente de empuxo em repouso, 
módulo de cisalhante a pequenas deformações, razão de pré-adensamento, etc); 

- Parecer sobre a capacidade de suporte dos vários tipo de terreno prospectado, tensão 
admissível mobilizável para fundações, em profundidade, para os diversos estratos 
atravessados, indicando o coeficiente de segurança adoptado na sua obtenção; 

- Indicação dos meios de escavação a utilizar para o movimento das terras, e indicação 
da inclinação aceitável para taludes em escavação e em aterro, emissão de parecer acerca 
do eventual aproveitamento dos terrenos escavados, bem como a emissão de parecer 
sobre meios de contenção de terras a adoptar, caso venham a ser necessários; 

- Caracterização da agressividade ao concreto das águas presentes no solo - análise 
química da água e apresentação dos valores obtidos; 

- Indicação e análise sintética dos resultados dos ensaios laboratoriais requeridos; 

- Fotografias coloridas de amostras de todos os estratos atravessados; 

- Perfis geológico-geotécnicos indicados em planta com a referência do tipo de estratos 
atravessados e respectivas sondagens com indicação numérica do somatório da segunda 
e terceira fase dos ensaios SPT, RQD, Recuperação, Fraturação, Alteração e níveis de 
flutuação e aparecimento de água; 

- Planta à escala 1/200 com a localização de todos os trabalhos de campo (in-situ) 
efetuados. 

É de realçar que devem ser entregues à Equipe Projetista, os Laudos diários das 
sondagens e ensaios para avaliação de eventuais complementos à caracterização do solo. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade de relatório elaborado (un). 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

2.1 CANTEIRO DE OBRAS 

 

Descrição: Aplica-se à instalação de todo o canteiro de obras. 

O canteiro de obras a ser implantado pela empresa contratada deverá obedecer ao 
disposto na Norma Reguladora nº18 – Programa de Condições e Meio Ambiente do 
Trabalho na Indústria da Construção, devendo ainda o projeto ser elaborado de acordo 
com a Portaria nº 2.296 de 23/07/1997 - Práticas SEAP - Práticas de Projetos, 
Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, e demais discriminações 
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estabelecidas na Especificação Técnica para Contratação dos Serviços necessários à 
Implantação do Objeto Contratado. 

É de responsabilidade da CONTRATADA: instalações provisórias de água, energia, 
telefone e Internet; transportes dentro do canteiro das obras, incluindo o estabelecimento 
a manutenção dos meios de transporte verticais para atender às suas necessidades, a 
critério da FISCALIZAÇÃO, a vigilância e segurança da obra, a manutenção e a 
conservação da área do canteiro de obras. 

A manutenção e conservação da área do canteiro de obras serão de responsabilidade da 
CONTRATADA, devendo esta se responsabilizar pelo pagamento de todas as despesas e 
custos relativos à limpeza permanente e final, energia elétrica, água da concessionária, 
linhas telefônicas, fax, internet banda larga, materiais de limpeza, mobiliário, fotografias, 
ART’s e demais decorrentes e pertinentes a sua operação nos canteiros de obras. 
A CONTRATADA é responsável pela segurança dos equipamentos e instalações durante 
todo o prazo de execução da obra, deverá providenciar vigilância e segurança dos 
equipamentos e instalações, nos períodos diurnos e noturnos, durante todo o prazo de 
execução da obra. 

Após a conclusão das obras e quando autorizadas formalmente pela FISCALIZAÇÃO, 
todas as Edificações Provisórias, Instalações de Canteiro, assim como acessos de 
construção, deverão ser inteiramente removidos; não deverão ser deixados no local, 
restos de demolição, qualquer que seja a sua natureza e recompor o local das instalações 
provisórias, ou seja, plantio de grama e árvores. Todos os vestígios de cimento devem 
ser integralmente removidos e os materiais resultantes da raspagem deverão ser 
transportados para um local a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO, devendo a 
CONTRATADA entregar a área totalmente limpa, livre de sucatas e sobras de material 
de construção e montagem, enfim, de quaisquer elementos estranhos e diferentes 
daqueles encontrados nos locais para a implantação dos canteiros de obras. 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, eventuais equipamentos e mão-de-obra necessários à completa 
execução dos escritórios, incluindo serviços de limpeza do terreno, execução da 
edificação, acabamento, mobiliários, posterior remoção da mesma e limpeza e 
reurbanização do local. 

Se refere à montagem e desmontagem do canteiro, incluindo todos os equipamentos, 
mão de obra e todos os materiais e trabalhos inerentes. 

Inclui a montagem de estaleiro, com todos os equipamentos, materiais e elementos de 
acordo com as necessidades do Adjudicatário e seguindo as indicações dadas pelo dono 
de obra. Inclui mão-de-obra e demais trabalhos inerentes. 

Inclui a vedação de todas as áreas afetadas pela obra. 

Inclui a desmontagem de estaleiro, incluindo todos os equipamentos, materiais, mão-de-
obra, transportes, regularização do terreno, limpezas e demais trabalhos inerentes. 

Inclui a reposição da situação inicial, ou da situação de projeto consoante os casos.  
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Segurança em Geral 

Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto à movimentação 
de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes. 

Instalações apropriadas para combate a incêndios deverão ser previstas em todas as 
edificações e áreas de serviço sujeitas a incêndios, incluindo-se o canteiro de obras, 
almoxarifados e adjacências. 

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo 
deverão ser mantidos em recipiente de metal e removidos da edificação, cada noite, e sob 
nenhuma hipótese serão deixados acumular. Todas as precauções deverão ser tomadas 
para evitar combustão espontânea. 

Deverá ser prevista uma Equipe de Segurança interna para controle e vigia das 
instalações, almoxarifados, portaria e disciplina interna, cabendo à Contratada toda a 
responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligência 
durante a execução das obras até a sua entrega definitiva. 

Deverá ser obrigatória pelo pessoal da obra, a utilização de equipamentos de segurança, 
como botas, capacetes, cintos de segurança, óculos, máscaras e demais proteções de 
acordo com as Normas de Segurança do Trabalho. 

 

2.1.1 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 

 

Descrição: Aplica-se à fornecimento e montagem de escritório, depósitos, oficinas, 
vestiários e sanitários. 

 

Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem de todos os materiais necessários à 
montagem de instalações de carácter administrativo (escritórios, vestiários, sanitários, 
etc.), de produção (depósitos, oficinas, etc.), dentro do Canteiro de Obra. 

O trabalho será executado de acordo com as normas legais e regulamentos aplicáveis e 
com as preocupações impostas pela segurança e conforto do pessoal utilizador e inclui: 

- Fornecimento e montagem ou execução das instalações; 

- A desmontagem ou demolição e remoção final das instalações; 

- A limpeza final do terreno, deixando-o livre de qualquer componente residual das 
instalações. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado pela área 
das edificaçãos, em m², ou pelos meses de aluguel de container completo, em mês, no 
caso de vestiários e sanitários. 
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2.1.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

 

Descrição: Aplica-se ao serviço de ligações provisórias de água, energia elétrica, esgoto. 

 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à completa execução 
das ligações provisórias, a partir dos pontos indicados no projeto e posterior remoção no 
final da obra. A. 

Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem da instalação provisória da rede de 
2.1.2.1 Água; 2.1.2.2 Energia elétrica; e 2.1.2.3 Esgoto 

O trabalho será executado de acordo com as normas legais e regulamentos aplicáveis e 
inclui: 

- Fornecimento e montagem dos equipamentos e instalações que constituem as redes 
provisórias; 

- A manutenção da rede em estado operacional; 

- A desmontagem e remoção final do conjunto; 

- A limpeza final do terreno. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por valor 
global. 

 

2.1.3 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de tapume em chapa de madeira 
compensada e placas de obra em chapa de aço galvanizado. 

 

Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem dos sistemas de proteção a instalar 
(guardas, proteções, escadas, etc.), qualquer que seja o tipo utilizado. 

A montagem será executada de acordo com as normas legais e regulamentos aplicáveis e 
com as preocupações impostas pela segurança do pessoal da obra, dos transeuntes, dos 
materiais e equipamentos, das edificações ou outros bens próximos do canteiro, no 
conjunto ou nas partes de maior risco de acidente e inclui: 

- Fornecimento e montagem de equipamentos auxiliares; 

- A manutenção do equipamento em estado operacional; 

- A desmontagem ou demolição e remoção final dos equipamentos; 

- A limpeza final do terreno. 
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Refere-se este trabalho ao fornecimento e montagem dos sistemas de sinalização para 
funcionalidade de tráfego no canteiro, para prevenção e segurança do pessoal, e para 
identificação da obra e entidades nela intervenientes, qualquer que seja o tipo utilizado. 

O trabalho será executado de acordo com as normas legais e regulamentos aplicáveis e 
inclui: 

- Fornecimento e montagem dos sinais e painéis informativos; 

- A manutenção da sinalização em bom estado de conservação; 

- A desmontagem e remoção final do conjunto; 

- A limpeza final do terreno deixando-o livre de qualquer componente residual do 
sistema de sinalização. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidade será efetuado pela área 
efetiva em m². 

 

2.2 DEMOLIÇÕES 

 

Descrição: Aplica-se a demolição e bota-fora, de todos os itens a serem demolidos no 
SETOR A, especificados em projeto de arquitetura, como pisos, parede, estruturas e 
telhas. Aplicas-se a demolição e bota-fora, das casas existentes no terreno, á serem 
demolidos no SETOR B, conforme especificado em projeto de arquitetura. 

 

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos; 
o fornecimento, eventual montagem e desmontagem de andaimes, guinchos e paus de 
carga, limpeza da área, remoção dos entulhos dessas demolições; o controle tecnológico 
e tudo o mais necessário para a perfeita execução e acabamento dos serviços. Escavação, 
remoção, bota-fora, transporte até o local de descarte e/ou depósito temporário para 
reutilização posterior na obra, eventual transporte desse local até a obra. Devem ser 
incluídas as despesas de manutenção de maquinário e abastecimento com combustível 
para operação dos mesmos. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades desses serviços de 
demolição foi composta pelo volume de material transportado para retirada do canteiro, 
em metros cúbicos (m³), obtida com a levantamento de quantidades das caçambas dos 
caminhões utilizados para o transporte do material citado e objeto de levantamento de 
quantidades. 

 

2.3 LOCAÇÃO DE OBRAS 
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Descrição: Aplica-se a locação convencional de obras, através de gabarito de tábuas 
corridas pontaletadas, da Edificação SETOR B. 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à completa execução 
dos serviços para a marcação e locação das obras, inclusive as fundações, abrangendo os 
trabalhos de topografia e o fornecimento e aplicação de materiais auxiliares, tais como 
tábuas, sarrafos, pregos, linhas e outros. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades desses serviços será 
efetuado por metro quadrado, apurando-se a área de projeção da edificação, medida em 
planta, conforme o projeto, descontando-se os beirais, áreas de ventilação e iluminação. 

 

2.4. TERRAPLENAGEM 

 

Estes serviços devem seguir projeto de engenharia de Estruturas e descrições técnicas 
destes serviços apresentadas no documento “4013-00-02-00-001-PE-00”- Memorial 
Descritivo, Caderno de Encargos e Especificações – 02- Estrutura - Apresentados no 
ANEXO 01. 

 

ESCAVAÇÕES MECANIZADAS DE CAVAS E VALAS 

Inclui o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra necessária 
para a execução de valas, englobando os serviços: escavação mecanizada; nivelamento, 
acertos e acabamentos manuais e a acomodação feita manualmente do material escavado 
ao longo da vala. 

As escavações deverão propiciar depois de concluídas, condições para montagem das 
tubulações em planta e perfil, caixas em geral, fundações, etc., conforme elementos do 
projeto. 

O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor 
assentamento das tubulações, fundações, infraestruturas, etc., e concretado no caso de 
tubulações envelopadas. 

Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a sua origem (chuva, 
vazamento de lençol freático, etc.), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem 
através de esgotamento, para não prejudicar os serviços, ou causar danos à obra. 

Sempre que as condições do solo exigirem, será executado o escoramento das valas e dos 
desaterros em geral a critério da Contratada, e sob sua responsabilidade. 

Toda escavação em geral, valas, etc. para passagem de tubulações, instalação de caixas, 
fundações, etc., em que houver danos aos pavimentos existentes ou recém-construídos, 



 

 

23 

estes deverão ser refeitos pela Contratada, no mesmo padrão do existente, ou conforme 
indicado neste memorial, seja ele de qualquer natureza, cimentados, grama, asfalto, etc. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado pelo 
volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de valas especificadas 
em projeto (m3). 

 

CARGA E DESCARGA DE SOLO 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de 
ferramentas, equipamentos e mão-de-obra para carga, transporte, descarga e 
espalhamento de terra em locais e distâncias predeterminadas pela Fiscalização, sempre 
que tais serviços não estiverem incluídos em cada preço unitário. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado pelo 
volume de solo carregado (m3) 

 

TERRAPLANAGEM, ATERROS, DESATERROS, REATERROS 

Deverá ser executada toda a terraplanagem necessária, incluindo-se os cortes e ou 
aterros/reaterros em geral, as demolições, os remanejamentos e ou corte de árvores, etc., 
para acerto da plataforma de implantação do edifício, que serão executados com material 
de primeira categoria, em camadas de 20 em 20 cm, devidamente umedecidas até atingir 
a umidade ótima, e compactadas até a compactação ideal, de 100% do Proctor Normal. 

As terraplanagens deverão ser feitas de forma a permitir a construção ao redor de cada 
parte fronteira ao edificado um passeio de no mínimo 1,00 metro de largura, que será 
executado nesta etapa. 

Até o recebimento definitivo da obra, qualquer serviço de reaterro, mesmo em valas ou 
buracos causados por chuvas e ou erosões deverá ser feito por conta da Contratada. 

O preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais 
e equipamentos (maquinários), transporte até o canteiro de obras, descarregamento e 
armazenamento em conformidade com indicações do fabricante / fornecedor, 
ferramentas, equipamentos (incluindo maquinários) e mão-de-obra necessária à execução 
dos serviços, incluindo eventuais serviços auxiliares. 

Os serviços devem incluir a execução da regularização da superfície a ser compactada 
com o maquinário adequado a correta execução dos serviços. O empreiteiro responsável 
pela execução dos serviços deverá observar as orientações e considerações do Memorial 
de Especificações dessas das disciplinas de Engenharia, bem como os respectivos 
Projetos Executivos detalhados. A fiscalização da obra fará as inspeções e verificações 
durante o desenvolvimento dos serviços para aprovar ou recusar a execução da etapa 
avaliada a tempo para correção de eventuais desvios de projeto e/ou adaptações de 
campo. 
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Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado pela área 
trabalhada, em metros cúbicos (m3), obtida com a quantificação por meio dos projetos 
específicos de engenharia, em conformidade com suas especificidades de execução. 

 

ESGOTAMENTO 

O item remunera o fornecimento de bomba de superfície ou submersa, uma ou mais, 
mão-de- obra e materiais acessórios necessários para a execução dos serviços de 
esgotamento de águas superficiais. Remunera também a reinstalação da bomba, tantas 
vezes quantas forem necessárias; e a dispersão do material bombeado. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado pelo tempo 
de trabalho em horas (h). 

 

 

3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 

 

Estes serviços devem seguir projeto de engenharia de Estruturas e descrições técnicas 
destes serviços apresentadas no documento “4013-00-02-00-001-PE-00”- Memorial 
Descritivo, Caderno de Encargos e Especificações – 02- Estrutura - Apresentados no 
ANEXO 01. 

 

3.1 – FUNDAÇÕES 

 

Será fornecido o projeto executivo das fundações. Caso a proponente verifique a 
necessidade de outras sondagens, os seus custos correrão por conta da Contratada, e 
devem ser previstos na proposta de preços. 

Para a execução das fundações, deverão ser tomadas precauções para que não haja danos 
nos arruamentos existentes e vizinhos, outras obras vizinhas e ou adjacentes ou ainda de 
terceiros, nas instalações hidráulicas, elétricas, telefônicas, etc., existentes e nas demais 
obras, bem como não serão permitidos processos que causem tremores no solo ou grande 
quantidade de lama. Alerta-se para a necessidade de fazer o levantamento das 
infraestruturas das áreas envolventes de modo a garantir que em qualquer circunstância 
sejam postas em risco. Estes levantamento serão da responsabilidade da Contratada. 

Deverão ser apresentadas especificações detalhadas de todos os serviços a serem 
executados, assim como dos materiais e equipamentos a serem utilizados na execução 
das fundações. 

Os serviços especificados serão executados sob o regime de empreitada global, incluídos 
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no preço global, os preços de eventuais novas sondagens, das fundações, etc., utilizando-
se para o efeito o comprimento das estacas definido em projeto, sendo que neste preço 
deverão estar incluídos todos os custos com eventuais sondagens, materiais, mão de 
obra, equipamentos e ferramentas, mobilizações, administração, custos indiretos, 
encargos sociais, demolições e demais encargos, tributos e taxas exigidas por lei. 

A concretagem de fundações somente poderá ser efetuada após a conferência efetuada 
pelo Gerenciamento. 

Na concretagem dever-se-á adotar cuidados para que não haja segregação dos materiais, 
ou mistura com terra. 

Caso seja verificada alguma excentricidade no estaqueamento depois de executado, estas 
serão objeto de estudo dos projetistas de cálculo estrutural e de fundações, às custas da 
Contratada, sendo que qualquer alteração do estaqueamento, bem como dos blocos e 
cintas ficarão a cargo da mesma. 

Deverão ser analisados os projetos de Instalações elétricas, hidráulicas, pluviais 
especiais, arrimos, etc., redes e demais obras a serem executadas bem como os serviços e 
obras existentes, para se verificar a necessidade de rebaixamento das fundações, blocos e 
ou vigas baldrames, furos em estruturas, etc., bem como para que os mesmos não 
interceptem instalações e ou obras existentes. 

Para a execução das vigas baldrames, blocos, vigas de travamento, alavancas, arrimos, 
etc. deverão ser utilizadas formas de madeirite resinado com colagem fenólica, ou de 
tábuas devidamente enrijecidas e travadas, sendo que inicialmente será lançado sobre o 
fundo da vala um concreto magro fck > ou = 15Mpa, com espessura mínima de 5 cm 
para regularização, e sobre este as pastilhas separadoras de argamassa ou plástico para 
dar o recobrimento mínimo da ferragem conforme normas da ABNT ( caso o calculista 
não obedeça os recobrimentos das normas, o Gerenciamento exigirá o cumprimento das 
normas da ABNT, em especial a NBR 6118). 

Deverão ser tomadas precauções para que o estaqueamento não intercepte ou destrua 
instalações e ou obras ou serviços existentes, cujos reparos correrão às custas da 
Contratada. 

 

LASTRO DE CONCRETO 

Deverá ser executado lastro de concreto magro, no fundo de cavas ou valas, na espessura 
especificada no projeto executivo, e nunca inferior a 5 cm. 

 

Levantamento de Quantidades: O levantamento de quantidades foi efetuado pelo 
volume executado (m3), na espessura indicada em projeto ou memorial descritivo e nas 
dimensões da projeção horizontal das peças a serem assentadas. Consideram-se as 
dimensões indicadas no projeto ou com base nas dimensões apropriadas in loco, quando 
da inexistência das citadas peças gráficas. 

A remuneração da unidade de serviço contempla o fornecimento, lançamento do 
concreto, para lastreamento de valas, inclusive equipamentos mão-de-obra. 
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CONCRETO 

Será utilizado concreto fck >30 Mpa (ou conforme indicação de projeto), resistência esta 
que deverá ser atingida aos 28 dias, conforme a ABNT e de acordo com os projetos. 

Devem ser respeitadas as resistências mínimas especificadas em projeto. Para tal, devem 
ser realizados testes com corpo de prova para a verificação da resistência do concreto, 
conforme procedimentos descritos na norma NBR 5739 - Concreto - Ensaio de 
compressão de corpos-de prova cilíndricos. 

Deverá ser efetuados lançamento e aplicação de concreto em fundação, com cuidado no 
transporte e adensamento do mesmo. Após o lançamento, o concreto será adensado 
preferencialmente com vibrador. 

Os cuidados de execução englobam: 

- cobrimento e cura adequada, sendo estes fundamentais na vida útil da estrutura. A cura 
deve receber todos os cuidados, ou seja, proteção do sol (pequena camada de areia) e 
água de hidratação a cada hora (nos primeiros três dias). Manter cura úmida por no 
mínimo sete dias, deverão ser utilizados distanciadores adequados a fim de garantir os 
cobrimentos durante a concretagem. 

- uso obrigatório de desmoldante em todas as formas, inclusive nas formas plásticas. 

Os requisitos gerais de execução devem obedecer às definições das normas da ABNT, 
descritas a seguir: 

ABNT NBR 6118/14: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 

ABNT NBR 6120/80: Cargas para o cálculo de estruturas de edificações - Procedimento 

ABNT NBR 6123/88: Forças devidas ao vento em edificações - Procedimento 

ABNT NBR 8681/03: Ações de segurança nas estruturas – Procedimento 

ABNT NBR 12655/06: Concreto – Preparo, controle e recebimento – Procedimento 

ABNT NBR 14931/04: Execução de estruturas de concreto – Procedimento 

 

Levantamento de Quantidades O levantamento de quantidades foi efetuado pelo 
volume executado (m3), considerando-se o volume real das peças da fundação, calculado 
no projeto de formas, descontadas todas as intersecções. Consideram-se as dimensões 
indicadas no projeto ou com base nas dimensões apropriadas in loco, quando da 
inexistência das citadas peças gráficas. 

A remuneração da unidade de serviço contempla o fornecimento de concreto, com 
resistência característica especificada, para a execução de elementos de fundação, 
inclusive seu preparo no canteiro (quando utilizar concreto virado na obra). Ficará a 
cargo da CONTRATADA a apresentação dos resultados dos corpos de prova, inclusive 
os ensaios, do concreto utilizado, de acordo com as Normas Brasileiras.  
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Remunera também o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessária para o 
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto, para a execução de 
elementos de fundação. Incluso Bomba.  

 

FÔRMAS 

As Formas deverão ser executadas dentro das normas técnicas, bem escoradas e travadas 
para evitar seu movimento ou rompimento durante a concretagem. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado pela área 
executada (m2), considerando-se as áreas em contato com o concreto, não se 
descontando áreas de intersecção até 0,20 m2. Consideram-se as dimensões indicadas no 
projeto ou com base nas dimensões apropriadas in loco, quando da inexistência das 
citadas peças gráficas. 

A remuneração da unidade de serviço contempla o fornecimento dos materiais e a mão-
de-obra para a execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas e desforma 
após a concretagem.  

 

ARMADURA 

Deverão ser utilizada armadura CA-50 (A ou B) , nas bitolas e dimensões conforme 
projeto. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado pelo 
quilograma de armadura utilizada (kg), considerando-se o peso nominal das diversas 
bitolas empregadas nos elementos de fundação, desconsiderando-se as perdas 
decorrentes de desbitolamento e corte.  

A remuneração da unidade de serviço contempla o fornecimento de aço CA-50 (A ou B), 
corte, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para 
emendas.  

 

3.1.2.1 – ESTACA RAIZ 

 

MOBILIZAÇÃO PARA ESTACA TIPO RAIZ EM SOLO 

O item remunera o fornecimento de equipamentos necessários a execução dos serviços 
para estacas tipo raiz em solo, remunera também a mobilização e desmobilização dos 
mesmos. 



 

 

28 

Levantamento de Quantidades: O levantamento de quantidades de serviços é medido 
por taxa de instalação de equipamentos (tx). 

 

ESTACA RAIZ 

Inclui o fornecimento de equipamentos necessários à execução dos serviços para estacas 
tipo raiz em solo, execução das estacas  como determinado pela ABEF, com equipe 
treinada e capacitada para a realização dos serviços.  Recomendamos que a execução das 
fundações seja confiada a empresa filiada à ABEF  (Associação Brasileira de Empresas 
de Engenharia de Fundações e Geotecnia), que os  procedimentos e prescrições de 
execução estejam em conformidade com o Manual de Execução  daquela Associação e 
com a Norma Brasileira (NBR 6122/2010 – “Projeto e Execução de  Fundações”) e que 
seja seguida a orientação daquela Norma Brasileira (NBR 6122/2010 –  “Projeto e 
Execução de Fundações”).  
O item remunera o fornecimento de mão-de-obra especializada e equipamentos 
necessários para a execução da estaca tipo raiz , perfuradas com equipamento especial à 
rotação em solo, compreendendo os serviços: perfuração rotativa combinada com injeção 
de fluido, protegida por tubo de revestimento; colocação de armadura em aço CA-50; 
injeção de argamassa; aplicação de ar comprimido até o preenchimento total da estaca 
com argamassa; retirada dos elementos do tubo protetor. Remunera também o 
fornecimento dos materiais como: cimento e areia para a confecção da argamassa de 
injeção com fck superior ou igual a 20 MPa; aço CA-50 e materiais secundários como: 
arame, espaçadores, solda e luvas para estacas trabalhando à tração, necessários à 
execução da armadura, inclusive perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e traspasse 
fretado nas emendas para as estacas trabalhando à compressão e a mão-de-obra adicional 
para o transporte dos materiais, execução da armadura e do arrasamento após a 
finalização da estaca. Não remunera a remoção do material escavado proveniente da 
perfuração até o bota-fora. 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades de serviços será medido 
por comprimento determinado pela profundidade entre o nível do terreno e a cota 
inferior da estaca, conforme especificado em projeto (m). 

 

 

3.2 – CONTENÇÕES PERIFÉRICAS 

 

Atendendo a proximidade do edifício vizinho existente, contíguo ao longo do eixo 9.4, e 
na impossibilidade de aí desenvolver talude de escavação, devido à presença das 
estruturas e infraestruturas existentes a manter e aos limites de intervenção da escavação 
junto ao limite do lote e às construções vizinhas, a escavação a executar obrigará a 
estruturas provisórias de contenção de terras. 

Acrescendo ainda a existência de níveis de água próximos do horizonte superficial e a 
baixa resistência e capacidade de suporte dos solos que se preveem para esses níveis, que 
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condicionará a execução da escavação e a metodologia a implementar para construção 
dos pavimentos enterrados, a tecnologia de cortinas em Paredes Diafragma, 
provisoriamente escorada, permitirá, segundo os pressupostos apresentados, a execução 
da escavação em condições drenadas e segurança. 

NOTA: Deverá ser garantida a total estanqueidade entre painéis de parede diafragma. 
Qualquer reparo, injeção de argamassas, resinas e/ou quaisquer outros trabalhos e 
materiais que sejam necessários para reparação de eventuais descontinuidades entre 
painéis e garantir a total estanqueidade entre os elementos ocorrerá à responsabilidade da 
contratada e às suas expensas. Igual condição será aplicada à desativação de 
escoramentos provisórios e selagem de eventuais negativos. 

A solução de cortinas em Paredes Diafragma, provisoriamente escorada, apresentará, de 
um modo geral, as seguintes etapas construtivas: 

1. Levantamento das confrontações existentes e preparação da plataforma de trabalho; 

2. Execução alternada dos painéis de parede diafragma in loco (em concreto armado) ao 
longo do perímetro de contenção até à cota prevista para o fundo do painel, colocação de 
armadura e sua concretagem; 

3. Escavação mínima para saneamento do concreto na parte superior de todos os painéis 
de parede diafragma; 

4. Execução da viga de coroamento, solidarizando estruturalmente os vários painéis 
definidos;  

5. Escavação mínima, até 0,50 m abaixo do nível de escoramento provisório;  

6. Execução/ ativação do escoramento metálico provisório em locais de canto;  

7. Escavação geral até à cota prevista para base de escavação; 

8. Execução da estrutura dos subsolos, incluindo as estruturas de fundação;  

9. Desativação de todos os escoramentos provisórios. 

De referir que o comprimento dos painéis de parede diafragma se encontra condicionado 
pela capacidade de carga, atendendo que estes servirão, para além estrutura definitiva de 
contenção, de fundação às paredes e pavimentos que suportam. 

 

CONCRETO 

Será utilizado concreto fck >30 Mpa (ou conforme indicação de projeto), resistência esta 
que deverá ser atingida aos 28 dias, conforme a ABNT e de acordo com os projetos. 

Devem ser respeitadas as resistências mínimas especificadas em projeto. Para tal, devem 
ser realizados testes com corpo de prova para a verificação da resistência do concreto, 
conforme procedimentos descritos na norma NBR 5739 - Concreto - Ensaio de 
compressão de corpos-de prova cilíndricos. 
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Deverá ser efetuados lançamento e aplicação de concreto em fundação, com cuidado no 
transporte e adensamento do mesmo. Após o lançamento, o concreto será adensado 
preferencialmente com vibrador. 

Os cuidados de execução englobam: 

- cobrimento e cura adequada, sendo estes fundamentais na vida útil da estrutura. A cura 
deve receber todos os cuidados, ou seja, proteção do sol (pequena camada de areia) e 
água de hidratação a cada hora (nos primeiros três dias). Manter cura úmida por no 
mínimo sete dias, deverão ser utilizados distanciadores adequados a fim de garantir os 
cobrimentos durante a concretagem. 

- uso obrigatório de desmoldante em todas as formas, inclusive nas formas plásticas. 

Os requisitos gerais de execução devem obedecer às definições das normas da ABNT, 
descritas a seguir: 

ABNT NBR 6118/14: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 

ABNT NBR 6120/80: Cargas para o cálculo de estruturas de edificações - Procedimento 

ABNT NBR 6123/88: Forças devidas ao vento em edificações - Procedimento 

ABNT NBR 8681/03: Ações de segurança nas estruturas – Procedimento 

ABNT NBR 12655/06: Concreto – Preparo, controle e recebimento – Procedimento 

ABNT NBR 14931/04: Execução de estruturas de concreto – Procedimento 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado pelo 
volume executado (m3), considerando-se o volume real das peças da fundação, calculado 
no projeto de formas, descontadas todas as intersecções. Consideram-se as dimensões 
indicadas no projeto ou com base nas dimensões apropriadas in loco, quando da 
inexistência das citadas peças gráficas. 

A remuneração da unidade de serviço contempla o fornecimento de concreto, com 
resistência característica especificada, para a execução de elementos de fundação, 
inclusive seu preparo no canteiro (quando utilizar concreto virado na obra). Ficará a 
cargo da CONTRATADA a apresentação dos resultados dos corpos de prova, inclusive 
os ensaios, do concreto utilizado, de acordo com as Normas Brasileiras.  

Remunera também o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessária para o 
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto, para a execução de 
elementos de fundação. Incluso Bomba.  

 

FÔRMAS 

As Formas deverão ser executadas dentro das normas técnicas, bem escoradas e travadas 
para evitar seu movimento ou rompimento durante a concretagem. 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado pela área 
executada (m2), considerando-se as áreas em contato com o concreto, não se 
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descontando áreas de intersecção até 0,20 m2. Consideram-se as dimensões indicadas no 
projeto ou com base nas dimensões apropriadas in loco, quando da inexistência das 
citadas peças gráficas. 

A remuneração da unidade de serviço contempla o fornecimento dos materiais e a mão-
de-obra para a execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas e desforma 
após a concretagem.  

 

ARMADURA 

Deverão ser utilizada armadura CA-50 (A ou B) , nas bitolas e dimensões conforme 
projeto. 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado pelo 
quilograma de armadura utilizada (kg), considerando-se o peso nominal das diversas 
bitolas empregadas nos elementos de fundação, desconsiderando-se as perdas 
decorrentes de desbitolamento e corte.  

A remuneração da unidade de serviço contempla o fornecimento de aço CA-50 (A ou B), 
corte, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para 
emendas.  

 

3.3 – ESTRUTURA DE CONCRETO 

 

A estrutura de concreto deverá ser executada de acordo com o projeto estrutural e com as 
seguintes normas da ABNT: 

ABNT NBR 6118/14: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 

ABNT NBR 6120/80: Cargas para o cálculo de estruturas de edificações Procedimento 

ABNT NBR 6123/88: Forças devidas ao vento em edificações - Procedimento 

ABNT NBR 8681/03: Ações de segurança nas estruturas – Procedimento 

ABNT NBR 12655/06: Concreto – Preparo, controle e recebimento – Procedimento 

ABNT NBR 14931/04: Execução de estruturas de concreto – Procedimento 

As formas deverão ser executadas dentro das Normas Técnicas, quanto ao seu 
escoramento e travamento para evitar movimentos ou rompimentos durante a 
concretagem.  

O concreto deverá ser de preferência, usinado (pré-misturado), com o seu traço definido 
de maneira a se obter as resistências previstas pelo calculista estrutural. Os materiais que 
compõem o concreto deverão seguir rigorosamente as Normas da ABNT, no que tange a 
sua qualidade e procedência.  
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Só serão permitidas emendas de concretagem sob a orientação da FISCALIZAÇÃO e de 
acordo com as Normas Técnicas. 

Deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO os resultados dos corpos de provas do 
concreto lançado na obra, de acordo com as Normas Brasileiras. Sendo obrigatório 
averiguação da consistência do concreto através do slump test (abatimento do tronco de 
cone) condicionando o recebimento do concreto. 

Os trabalhos de desforma serão executados na época oportuna com o devido cuidado 
para se evitar danos ao concreto. 

A estrutura de concreto deverá ser executada completamente, antes de se iniciar a 
execução das alvenarias. 

A CONTRATADA quando for preparar o concreto na Obra com betoneira, deverá antes 
remeter os agregados ao laboratório de controle tecnológico para que o mesmo calcule as 
dimensões das caixas a serem utilizadas para que se produzam os vários traços em 
volume que será utilizado na Obra. O resultado de tal procedimento deverá ser 
apresentado à FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será obrigada a utilizar as referidas 
caixas sempre que for concretar qualquer peça da fundação. Os resultados dos ensaios 
dos corpos de prova deverão ser feitos de acordo com a ABNT. 

O preparo (quando executado na Obra), transporte, lançamento e adensamento do 
concreto deverão ser dirigidos pelo Mestre de Obras, com a supervisão do Engenheiro 
Residente, visando obter-se rigoroso controle quanto às técnicas que regem estes 
serviços. 

Deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO os resultados dos ensaios dos corpos de 
provas do concreto lançado de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras. 

A execução da estrutura de concreto deve obedecer rigorosamente ao projeto 
arquitetônico, ao projeto estrutural e às normas da ABNT. 

Qualquer divergência entre o projeto de estrutura e os demais projetos deve ser 
comunicada à Fiscalização. 

Nenhum elemento estrutural deve ser concretado sem autorização da Fiscalização. 

 

CONSIDERAÇÕES MEMORIAL DE ESTRUTURA DE ENGENHARIA: 

CONCRETO 

Introdução 

É necessária a observância nas etapas de concretagem no local da obra, que são 
indispensáveis para a perfeita execução da estrutura do projeto em questão. 

O concreto pré-misturado ou não, moldado no local deverá ter curva granulométrica 
fechada (usando duas granulométricas de areia mais cinza ou sílica), abundante em 
argamassa para concreto a vista, com dosagem volumétrica ou a peso e controle de 
umidade dos agregados, conforme NBR, para resistência característica aos 28 dias (fck) 
conforme indicado em projeto e com fator água/cimento menor que 0,50 salvo indicado 
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em contrário. Todos os concretos, exceto as faces que ficam em contato com o solo ou 
faces superiores de lajes deverão receber moldes adequados e estanques para concreto de 
acabamento “a vista”. 
Todas as estruturas, obras e ou serviços com utilização de concreto, deverão ser 
executados atendendo às especificações do memorial técnico de engenharia e normas 
pertinentes. 

Cimento 

Os tipos de cimento a serem utilizados deverão ser adequados às condições de 
agressividade do meio a que estarão sujeitas as peças estruturais, alvenarias, pavimentos, 
etc. 

Para locais não sujeitos a agressividade, o tipo de cimento, caso não haja especificação 
particular em contrário, deverá ser o Portland comum CPII 32, e deverá atender às 
especificações das normas da ABNT citadas à seguir e ou sucessoras. 

Para a substituição do tipo, classe de resistência e marca do cimento, deverão ser 
tomadas as precauções para que não ocorram alterações sensíveis na trabalhabilidade do 
concreto, das argamassas e natas em geral. Uma mesma peça estrutural, uma alvenaria, 
etc., só deverão ser executadas com iguais tipos e classes de resistências de cimento. 

As embalagens do cimento deverão apresentar-se íntegras por ocasião do recebimento, 
devendo ser rejeitados todos os sacos que apresentarem sinais de hidratação. 

Os sacos deverão ser armazenados em lotes, que serão considerados distintos, quando: 

-forem de procedência ou marcas distintas forem do tipo ou classe de resistência 
diferente tiverem mais de 400 sacos. 

-Os lotes de cimento deverão ser armazenados de tal modo que se torne fácil a sua 
inspeção e identificação. 

-As pilhas deverão ser de no máximo 10 sacos, e o seu uso deverá obedecer à ordem 
cronológica de chegada aos depósitos, sendo depositados sobre estrados de madeira, ao 
abrigo de umidade e intempéries. 

O controle tecnológico do cimento será feito através de inspeção dos depósitos e por 
ensaios executados em amostras colhidas de acordo com as normas da ABNT citadas a 
seguir e ou sucessoras. 

As amostras deverão ser submetidas aos ensaios necessários constantes das normas da 
ABNT e aos indicados pelo Gerenciamento. 

O lote que não atender as especificações implicará na rejeição. 

O cimento recebido em obra deve ser acompanhado de documento que comprove o 
atendimento às especificações das normas vigentes correspondente ao período de 
produção do lote entregue. Não devera 

ser aceito se tiver sua embalagem original danificada no transporte, só podendo ser 
aberto quando de sua aplicação. Deverá ser refugado cimento que apresentar sinais de 
início de hidratação (empedramento). 
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Em caso de dúvida quanto à adequação do material, o mesmo deverá ser submetido a 
ensaios de verificação previstos na NBR-5741. 

O armazenamento será em local coberto e ventilado (mas ao abrigo de correntes de ar, 
principalmente em dias úmidos). Os sacos deverão ser estocados sobre estrado de 
madeira distante cerca de 30cm do pavimento e paredes, e 50cm do teto. O 
empilhamento deverá ser feito com no máximo 10 sacos ou, caso o período de 
armazenagem seja inferior a 15 dias, 15 sacos. Na impossibilidade de estocar em local 
coberto, os sacos deverão ser protegidos com lona plástica impermeável e de cor clara, 
por período inferior a 5 dias. A ordem de disposição no depósito deve ser tal que permita 
sempre o consumo do cimento recebido anteriormente. 

Agregados 

Os agregados não poderão ser reativos com o cimento, e deverão ser suficientemente 
estáveis diante da ação dos agentes externos com os quais a obra estará em contato. A 
estocagem deverá ser feita de modo a não permitir a junção de dois ou mais tipos 
diferentes de agregado, ou a contaminação por materiais estranhos como terra, 
vegetação, cavacos e serragem de madeira etc. Para evitar que porções inferiores da pilha 
de agregados tenham umidade superior às das porções superiores, recomenda-se o 
desprezo de uma faixa de agregados de 15 centímetros próxima ao solo, que deverá ser 
previamente inclinado para permitir a drenagem. Este procedimento evita também a 
contaminação do agregado com o solo. 

Tendo em vista que a elevação de temperatura dos agregados altera a trabalhabilidade do 
concreto fresco, podendo até causar fissuras na fase de endurecimento, recomenda-se 
abrigá-los da incidência direta do sol, principalmente no verão. Caso isto não seja 
possível, aconselha-se, para o agregado graúdo, o umedecimento da pilha em tempo 
suficiente para que permita a evaporação do excesso de umidade antes da utilização do 
material. 

Os agregados deverão estar isentos de substâncias prejudiciais; tais como torrões de 
argila, materiais friáveis, materiais carbonosos, materiais pulverulentos, matéria 
orgânica, etc; que possam vir a diminuir sua aderência à pasta de cimento, ou que 
prejudiquem as reações de pega e endurecimento do concreto, e alteram sua resistência 
mecânica e durabilidade, além de provocar possível desagregação do concreto. 

A qualificação de um agregado, graúdo ou miúdo, para o emprego em concretos 
estruturais baseia-se no atendimento das exigências mínimas preconizadas pela NBR-
7211 e NBR-12654. Esta qualificação deverá ser comprovada mediante documento 
entregue pelo fornecedor, representativo de um período máximo de seis meses de 
produção. 

De acordo com a NBR-7211, agregados miúdos são areias de origem natural ou 
resultante da britagem de rochas estáveis, ou a mistura de ambos; cujos grãos passam 
pela peneira #4,8mm, e ficam retidos na peneira #0,075 mm. A carência de finos no lote 
de agregados miúdos pode gerar coesão deficiente do concreto fresco, permitindo a 
ocorrência de segregação e fuga de nata de cimento, além de dificultar as operações de 
lançamento e acabamento do concreto (a mistura apresenta-se “áspera”). Por outro lado, 
um excesso de finos pode resultar na necessidade de adição de mais água para 
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manutenção de trabalhabilidade. Com isso, se não for aumentado o teor de cimento da 
mistura, haverá redução da resistência mecânica do concreto e da sua durabilidade. 

Segundo a NBR-7211, os agregados graúdos são pedregulhos de origem natural ou britas 
obtidas de rochas estáveis, ou a mistura de ambos; cujos grãos passam por uma peneira 
com abertura nominal de 152mm e ficam retidos na peneira #4,8mm. A utilização de 
agregados graúdos de maiores dimensões gera concretos mais resistentes, devido tanto à 
menor quantidade de pasta de cimento para uma mesma trabalhabilidade, quanto pelo 
maior volume de partículas mais resistentes no concreto. 

O agregado empregado na fabricação do concreto para as regiões de alta taxa de 
armadura será a brita tamanho máximo 19mm, recomendando-se o mesmo procedimento 
para o concreto das peças “a vista”. 
Água da Amassadura 

A água utilizada para amassamento do concreto deverá ser analisada quando não se 
conhecerem antecedentes de sua utilização em concretos estruturais, ou quando existirem 
dúvidas quanto à sua qualidade. 

A utilização de água inadequada pode gerar alterações nos tempos de início e fim de 
pega, redução da resistência mecânica, corrosão das armaduras, eflorescências e ações 
negativas sobre a durabilidade do concreto. 

Estas deverão ser isentas de substâncias estranhas, tais como: óleo, ácidos, álcalis, sais, 
matérias orgânicas e quaisquer outras substâncias que possam interferir com as reações 
de hidratação do cimento e que possam afetar o bom adensamento, a cura e aspecto final 
dos concretos e argamassas e outros acabamentos. 

Devido à alta concentração de sais de cloro nas águas do mar, e as águas com elevado 
“pH”, as mesmas jamais podem ser utilizadas para amassamento de concreto estrutural. 

Aditivos 

Os aditivos que se tornarem necessários, para a melhoria das qualidades do concreto e 
das argamassas, de acordo com as especificações e orientação do Gerenciamento, 
deverão atender, para além de outras, às normas da ABNT, ASTM C-494 ou sucessoras. 

Cuidados especiais deverão ser observados quanto à estocagem e idade de fabricação, 
considerando a fácil deterioração deste material. 

Os aditivos não podem ser usados indiscriminadamente, devendo ser empregados em 
casos precisos e somente após a realização de ensaios recomendados pelo fabricante. É 
imprescindível a consideração das características e dosagens de todos os materiais a 
serem utilizados no concreto, bem como as condições externas. 

O emprego de doses inadequadas pode causar efeitos contrários aos esperados, além de 
problemas patológicos no concreto. A dosagem de aditivo, portanto, deve ser precisa em 
obra, sendo seu uso recomendado somente em obras onde haja controle tecnológico dos 
materiais, da dosagem e da execução. 

Como regra geral, recomenda-se que se evite o emprego de aditivos, recorrendo ao uso 
de materiais, dosagem, mistura, lançamento e cura para obtenção de concretos com as 
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propriedades desejadas. Caso seja absolutamente necessário o emprego de aditivos, se 
devem utilizar aqueles com larga experiência e reconhecidos pela boa prática. 

Dosagem 

A dosagem do concreto deverá ser racional, objetivando a determinação de traços que 
atendam economicamente às resistências especiais do projeto, bem como a 
trabalhabilidade necessária de acordo com as dimensões e a armadura dos elementos 
estruturais, bem como com os processos de lançamento e adensamento utilizados e a 
durabilidade. 

A dosagem racional do concreto deverá ser efetuada atendendo a qualquer método que 
correlacione a resistência, fator água/cimento, durabilidade, relação aquecimento e 
consistência. 

A trabalhabilidade deverá atender às características dos materiais componentes do 
concreto, sendo compatível com as condições de preparo, transporte, lançamento e 
adensamento, bem como as características e das dimensões das peças a serem 
concretadas, e os tipos se aparentes ou não. 

A granulométrica, geometria e proporção dos agregados, quantidade e tipo de cimento, o 
fator água / cimento e a presença de aditivos são fatores que influenciarão diretamente na 
trabalhabilidade de uma mistura. Assim sendo, tais fatores devem, por ocasião da 
dosagem, ser avaliados e otimizados. 

Os métodos de dosagem do concreto deverão seguir as prescrições da NBR-2655. 

Mistura e Amassamento 

O preparo do concreto deverá ser sempre através de uma central de concreto, 
convenientemente dimensionada para atendimento ao plano de concretagem estabelecido 
de acordo com o cronograma da obra. 

A central de concreto deverá ser operada por pessoal especializado, com constante 
assistência do laboratório de campo, para as correções que se fizerem necessárias no 
traço do concreto. 

Antes do início das operações de produção do concreto, deverão ser feitas as aferições 
dos dispositivos de pesagem e as determinações das umidades dos agregados, para 
correção do fator água/cimento. 

Para cada carga de concreto preparado, deverá constar: peso do cimento, peso dos 
agregados miúdo e graúdo, fator água/cimento, hora do término da mistura e 
identificação do equipamento de transporte. 

Transporte 

O concreto deverá ser transportado, desde o seu local de mistura até o local de colocação 
com a maior rapidez possível, através de equipamentos transportadores especiais que 
evitem a sua segregação e vazamento da nata de cimento. 

Quando transportados por caminhões betoneiras, o tempo máximo permitido neste 
transporte será de uma hora, contado a partir do término da mistura até o momento de 
sua aplicação; caso o concreto contenha aceleradores de pega este tempo será reduzido. 
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Para qualquer outro tipo de transporte, este tempo será de no máximo, 30 minutos. 

Para prazos superiores, o Gerenciamento estudará juntamente com a Contratada as 
providências necessárias. 

Todo equipamento transportador deverá ter dispositivo de identificação e características 
de funcionamento que permitam ao Gerenciamento determinar as suas condições de 
operação. 

Lançamento 

As concretagens deverão ser precedidas de acurada verificação da rigidez dos moldes, e 
da geometria dos moldes e armaduras, em todos seus aspectos. Previamente deverão ser 
garantidos a suficiência de materiais, pessoal e equipamentos, a fim de evitar 
descontinuidades imprevistas. Os moldes deverão estar isentos de 

qualquer material estranho. O uso de janelas nos moldes, principalmente em elementos 
verticais, facilitará a limpeza. Caso os moldes sejam absorventes, os mesmos deverão ser 
umedecidos abundantemente para não reterem a água de amassamento do concreto. 

O concreto deverá ser depositado nos locais de aplicação, diretamente em sua posição 
final, através da ação adequada de vibradores, evitando-se a sua segregação. 

Não será permitido o lançamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros, 
devendo-se usar funil e tubos metálicos articulados de chapa de aço para o lançamento, 
tremonhas ou calhas. 

Antes do lançamento do concreto, os locais a serem concretados, deverão ser vistoriados 
e retirados destes quaisquer tipos de resíduos prejudiciais ao concreto. 

O lançamento do concreto, através de bombeamento, deverá atender às normas da ABNT 
e especificações da ACI-304 e ou sucessoras, e o concreto deverá ter um índice de 
consistência adequado às características do equipamento. 

O lançamento do concreto deverá ser feito em camadas sucessivas com altura entre 40 e 
50 cm com a utilização de adensamento mecânico (vibradores de imersão). Não será 
permitido o adensamento manual. No caso da utilização de vibradores de fôrma 
salientamos que os moldes devem ser dimensionados para resistir a massa do concreto e 
as vibrações, sem perder sua rigidez. 

Quando o lançamento for feito através de bombas ou tremonhas, a extremidade da 
mesma deverá estar muito próxima ou praticamente submersa no concreto, e subir à 
medida que a concretagem tenha andamento. Evitar queda livre do concreto na 
extremidade do mangote. 

Quando houver necessidade de interrupção da concretagem, a posição da junta deverá 
ser previamente determinada, em pontos da estrutura onde os esforços atuantes sejam 
mínimos. Neste aspecto, recomenda- se dispor as juntas de concretagem à 
aproximadamente 1/5 do vão a partir dos apoios, tanto em vigas como em lajes. 

As superfícies de contato entre o concreto “antigo” e o concreto “novo” são suscetíveis à 
formação de ninhos de concretagem, caracterizando-se como locais de aderência 
deficiente, e poderão afetar a estanqueidade, resistência mecânica e a durabilidade da 
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estrutura. 

Para concretagem em contato direto com o solo, em todas as superfícies de terra contra 
as quais o concreto será lançado deverão ser compactadas e livres de água empoçada, 
lama ou detritos, com paredes preparadas com chapisco de cimento e areia 1/3. Solos 
menos resistentes deverão ser removidos e substituídos por concreto magro ou por solos 
selecionados e compactados até a densidade das áreas vizinhas. A superfície do solo 
deverá ser convenientemente umedecida antes do lançamento. 

Qualquer imperfeição ou falha de concretagem deverá ser objeto de estudos por 
engenheiro habilitado e experiente nesta área técnica, não se admitindo uso de materiais 
diversos de argamassas minerais especiais para reparos superficiais ou grautes e micro 
concretos aditivados para reparos profundos. 

Adensamento 

O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de alta 
frequência, com diâmetro adequado às dimensões das formas, e com características para 
proporcionar bom acabamento. 

Os vibradores de agulha deverão trabalhar sempre na posição vertical e movimentados 
constantemente na massa de concreto, até a caracterização do total adensamento, e os 
seus pontos de aplicação deverão ser distantes entre si cerca de uma vez e meia o seu 
raio de ação. 

Deverão ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto às formas e 
armaduras. 

As armaduras parcialmente expostas, devido à concretagem parcelada de uma peça 
estrutural, não deverão sofrer qualquer ação de movimento ou vibração antes que o 
concreto onde se encontram engastadas, adquira suficiente resistência para assegurar a 
eficiência da aderência. 

Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados cuidados especiais, no 
sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam ser deslocadas. 

Toda concretagem deverá obedecer a um plano previamente estabelecido, onde 
necessariamente serão considerados: 

- Delimitação da área a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem interrupções 
de aplicação do concreto, com definição precisa do volume a ser lançado. 

- Na delimitação desta área, ficarão definidas as juntas de concretagem, que deverão 
ser sempre verticais e atender à condições de menores solicitações das peças. O concreto 
junto às formas verticais das juntas deverá ser bem vibrado. As juntas de concretagem 
deverão ser providas de pontas de ferro para reforço conforme indicado anteriormente. 

- Planejamento dos recursos de equipamentos e mão-de-obra necessários à 
concretização dos serviços.  

- Verificação dos sistemas de formas e se as condições do cimbramento estão 
adequadas às 

sobrecargas previstas. 
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- Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por 
este plano de concretagem. 

Todo concreto deverá ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlação entre o local 
de aplicação e o número do lote do concreto lançado, para possibilitar um adequado 
controle tecnológico. 

Um mau adensamento resultará não somente na existência de “bicheiras” (ninhos de 
concretagem), bem como em uma redução da resistência mecânica pela presença de ar 
aprisionado no interior da massa. 

Em certos pontos as operações de adensamento poderão ser dificultadas pela 
concentração de armadura devido à presença de barras de grande diâmetro e/ou em 
grande quantidade (armadura densa). Nestes casos, recomenda-se que seja estudada uma 
alteração no traço do concreto em função do diâmetro máximo do agregado aplicável à 
estrutura podendo, caso necessário, ser adoptado concreto auto-compactável. Os custos 
destas alterações serão integralmente suportados pela Contratada. 

Não é permitido o adensamento manual, sob qualquer pretexto. Para a utilização do 
vibrador de imersão (tipo agulha), devem ser tomadas seguintes precauções: 

- a altura da camada de concreto a ser adensada deve ter de 40 a 50 cm de altura 
(correspondente à cerca de 3⁄4 do comprimento da agulha do vibrador); 
- quando a camada inferior ainda estiver em estado plástico, a penetração da agulha 
até a mesma assegurará homogeneidade ao concreto das duas camadas, evitando a 
formação de juntas frias; 

- a remoção da agulha do vibrador para colocação em outros pontos da massa de 
concreto deve ser feita de forma lenta, a fim de possibilitar ao concreto a ocupação 
completa do espaço vazio deixado, nunca devendo ser retirada a agulha com o 
equipamento desligado; 

- o tempo de adensamento em cada ponto, deve situar-se entre 5 e 15 segundos; 

- se deve evitar a vibração das armaduras, sob o risco de prejudicar a aderência das 
mesmas ao concreto, principalmente em concretos de baixa trabalhabilidade; 

- se deve manter a agulha do vibrador distante das formas, a fim de evitar a 
formação de bolhas na região ou o acúmulo de nata de cimento. 

A vibração deve ter duração adequada, uma vibração muito breve pode deixar bicheiras 
no concreto, enquanto que uma vibração muito prolongada pode causar segregação dos 
componentes, afetando a resistência mecânica da estrutura. 

Cura e proteção do Concreto 

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser protegido contra 
agentes prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva 
torrencial, agentes químicos, bem como contra 

choques ou vibrações de intensidade tal que possa produzir fissuração na massa do 
concreto ou prejudicar a sua aderência à armadura. 
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A cura terá por objetivo principal manter a água de amassamento no interior da massa de 
concreto durante os primeiros dias, período este que compreende a pega e o início do 
endurecimento, ou até que o desenvolvimento das reações de hidratação tenha alcançado 
níveis satisfatórios, evitando, assim, a formação de fissuras. 

Dependendo das condições locais, dimensões e posição dos elementos, se pode optar 
entre os seguintes métodos de cura consagrados pela prática: 

- lâmina de água;  

- camada de areia saturada;  

- camada de serragem saturada;  

- sacos de pano umedecidos;  

- umedecimento das formas. 

A pulverização de água sobre o concreto como método de cura somente poderá ser 
empregado quando houver um controle rigoroso de periodicidade da molhagem, sob o 
risco de ocorrência de fissuras no concreto pela alternância de ciclos molhar / secar. 

No caso de cura úmida, o processo deverá iniciar assim que o concreto atingir um grau 
de endurecimento satisfatório. 

Os tempos ideais de cura do Cimento Portland comum são:  

- tempo mínimo de cura: 7 dias; 

- tempo ideal de cura: 14 dias.  

Controle Tecnológico 

Deverá ser efetuado controle Tecnológico do concreto e de seus componentes por 
pessoal qualificado, os quais seguirão as orientações das NBRs, pertinentes, com 
especial atenção a evolução da resistência mecânica e módulo de deformação. 

Durante a concretagem deverão ser moldados corpos de prova, em quantidades 
determinadas pelas normas brasileiras para rompimento aos 7 e 28 dias e obtido o slump 
para todos os lotes do concreto. 

Os relatórios sobre a resistência a compressão aos 7 dias e slump deverão ser entregues o 
Gerenciamento até 10 dias no máximo, após a respectiva concretagem e 31 dias para o 
rompimento aos 28 dias. 

Para as peças em que o concreto não atinja a resistência especificada poderão ser 
necessários reforços ou refazimento, a critério do Gerenciamento, e dos projetistas, e de 
acordo com as normas da ABNT. 

Deverá ser feita a contra prova de preferência pelo Departamento de Engenharia Civil da 
Contratante, ou outro laboratório indicado pelo Gerenciamento, às custas da Contratada. 

 

FÔRMAS E CIMBRAMENTOS 

Geral 
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As fôrmas deverão ser executados rigorosamente conforme as dimensões indicadas nas 
plantas e elevações do projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra 
flechas definidas em projeto (caso existam), com materiais de boa qualidade e adequados 
ao tipo de acabamento que se pretende para as superfícies das peças concretadas. Todos 
os moldes deverão ser fabricados com materiais estáveis em presença de água, se 
entendendo como tal, aqueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo previsto para 
seu uso. 

Atendendo a que eventuais movimentações dos moldes, entre o momento do lançamento 
do concreto e o início da pega, podem causar fissuras na estrutura de concreto, os moldes 
e o escoramento devem ser rígidos, estáveis e convenientemente contraventados, 
dimensionados e projetados de modo a impedir estas deformações prejudiciais, quer sob 
a ação dos fatores ambientais (sol, chuva), quer sob ação de carregamentos assimétricos, 
em especial do concreto fresco, considerando seu empuxo e o efeito do adensamento. Os 
moldes para concreto comum são em madeira compensada resinada, e os moldes dos 
elementos de concreto com acabamento “a vista” são em madeira compensada 
plastificada. 

Os moldes e escoramentos compõem uma estrutura auxiliar para realizar a estrutura 
permanente e definitiva objeto deste projeto, e é responsabilidade do engenheiro 
responsável pela execução da estrutura definitiva, a quem cabe providenciar sua 
estabilidade antes, durante e, pelo prazo necessário, após as concretagens; sem 
deformações laterais ou verticais, impedindo, assim, a introdução de quaisquer mal 
formações na estrutura permanente de concreto. Além disto, deverão ser capazes de 
auxiliar a manutenção das armaduras em suas corretas posições, sem deslocamentos que 
alterem seus desempenhos no interior das peças de concreto. 

Nos concretos aparentes deverão ser evitados moldes que apresentem marcas ou 
irregularidades oriundas da esfoliação de painéis de madeira, e rugosidade excessiva 
proveniente da ausência de desmoldantes. Deverá ainda ser tomado cuidado nas emendas 
dos diversos componentes dos moldes, bem como com o emprego de aditivos e 
desformantes, que poderão causar manchas no concreto. 

Antes do lançamento do concreto as juntas dos moldes deverão ser vedadas e as 
superfícies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de gorduras e 
impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. Os moldes de madeira deverão ser 
molhadas até a saturação. 

Painéis 

Os painéis de fôrmas, conforme os locais a que se destinarem e rigorosamente de acordo 
com desenhos dos projetos arquitetônicos e estrutural, e em função de acabamento 
superficial do concreto aparente (“à vista”) ou não, serão em chapas de madeira 
compensada, à prova d'água, de primeiro uso, revestidas de plástico, com espessura 
adequada à dimensão da peça a ser concretada e que mereça aprovação pelo 
Gerenciamento. 

As formas destinadas à concretos aparentes (“a vista”) só poderão ser reaproveitadas no 
máximo 3 vezes e se em bom estado, para utilização de maior número de vezes consultar 
o Gerenciamento mediante anotação em Diário de Obras. 
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As posições e o tipo das peças componentes das formas deverão obedecer rigorosamente 
os desenhos do projeto de arquitetura e estrutural referentes a concreto aparente e, em 
nenhuma hipótese, poderão ser modificadas sem autorização, por escrito, dos projetistas. 

Para as superfícies de concreto que não forem aparentes, estes compensados poderão ter 
acabamento apenas resinado com colagem fenólica. 

A fim de não se deformarem por ação de variações térmicas e de umidade, ou quando da 
montagem de armadura, e do lançamento do concreto, as formas deverão ser 
suficientemente reforçadas por travessas, gravatas, escoras e chapuzes. 

Poderão ser exigidos pelo Gerenciamento reforços especiais nos painéis de forma da 
estrutura, para que seja garantida uma superfície plana, sem ondulações e com bom 
acabamento. 

Para evitar o escoamento de água e da nata de cimento, as formas deverão ser tanto 
quanto possível, estanques e as juntas entre as placas de madeira deverão ser "secas", de 
topo e vedadas com mata-juntas, sendo que os mata-juntas deverão ser aplicados no 
exterior das formas. 

Os painéis de forma poderão ser reaproveitados diversas vezes, desde que não 
apresentem defeitos em suas superfícies, que não possam deixar marcas no concreto, e 
que o revestimento impermeabilizante não esteja danificado, podendo ser recusados pelo 
Gerenciamento. 

As formas deverão ser rigorosamente alinhadas, niveladas e aprumadas (com 
instrumento ótico, quando for o caso), conforme projeto arquitetônico e estrutural, 
mantendo vivas as arestas e sem ondulações nas superfícies. 

Não será permitido o contato direto entre o concreto e ferros introduzidos nas formas 
para fixação de suas paredes e manutenção do paralelismo entre elas. 

Para se manterem fixas e rígidas as faces internas das formas, e se garantirem as 
espessuras das peças de concreto indicadas nos projetos, deverão ser usados tubos 
separadores, de material plástico (polietileno) do tipo "Poliflex" ou similar, de seção 
circular, 12mm, cujo interior deverá ser longitudinalmente atravessado por barras 
redondas de ferro de 6,3mm de espessura, para amarração. 

Para facilitar a desforma, as faces internas das formas deverão ser pintadas com agentes 
de desforma do tipo óleo diesel misturado com parafina aquecido em banho-maria, para 
não danificar o concreto, manchando-o ou interferindo em sua cor ou textura. No 
protótipo deverão ser testados os resultados da aplicação do óleo de desforma. 

Travamentos 

Todos os materiais necessários aos reforços e travamentos dos painéis, quer sejam de 
madeira ou metálicos, deverão ser convenientemente dimensionados e posicionados, de 
tal forma a garantir a perfeita estabilidade dos painéis. 

Nas peças esbeltas, para que sejam garantidos os alinhamentos e paralelismo dos painéis 
das formas, poderão ser utilizados tirantes metálicos passantes que se fixarão 
externamente nas peças de travamento. Caso estes interfiram com o aspecto final do 
concreto aparente (“à vista”), o Adjudicatário deverá formular previamente uma proposta 



 

 

43 

do seu posicionamento para prévia aprovação pela equipe de projeto. 

Todas as estruturas em concreto aparentes ou não, e não estanques, estes tirantes deverão 
ser isolados através de bainhas plásticas, encabeçadas por dispositivos de apoio, de 
plástico semi-flexível, de formato tronco-cônico. 

Após a desforma, estes dispositivos de plástico serão removidos e as cavidades 
preenchidas com argamassa expansiva, forte e compacta, ou outra solução a definir pelo 
Gerenciamento, obrigando-se a Contratada a executar este trabalho às suas custas. 

Cimbramentos 

Os cimbramentos deverão ser convenientemente dimensionados de modo a não sofrer, 
sob ação do peso próprio da estrutura e das sobrecargas advindas dos trabalhos de 
concretagem, deformações ou movimentos prejudiciais à estrutura. 

Todos os cimbramentos poderão ser executados com peças de madeira retangulares ou 
roliças ou metálicas em perfis tubulares, de acordo com as normas NBR 7190 e NBR 
8800 e ou sucessoras. 

Para peças retangulares de madeira, a seção mínima deverá ser de 8 cm x 8 cm e quando 
roliças, o diâmetro mínimo deverá ser de 10 cm, não sendo permitida a utilização de 
madeiras leves do tipo pinus, cuja carga de trabalho é muito pequena. 

Escoras verticais de madeira, quando não dimensionadas a flambagem, não poderão ter 
comprimento livre superior a 3 metros. 

Em qualquer caso, será sempre necessário o travamento horizontal em duas direções 
ortogonais. 

Em cada escora de madeira só poderá existir uma emenda e esta deverá estar posicionada 
fora do terço médio da sua altura. 

Os topos de duas peças emendadas deverão ser bem justapostos e sem excentricidades, e 
acoplados por cobre-juntas em todo o perímetro de emenda. 

Os pontos de apoio das peças do cimbramento deverão ter condições de suporte 
condizentes com as cargas e não estar sujeitas a recalques. 

Quando de madeiras, as peças deverão ser calçadas com cunhas de madeira, de forma a 
facilitar a operação de descimbramento. 

Descimbramento e Desforma 

Os moldes e o escoramento deverão ser mantidos no local o tempo suficiente para que o 
concreto desenvolva as resistências previstas, para evitar a deformação excessiva do 
conjunto e consequente formação de fissuras. 

Da mesma forma, o carregamento da estrutura poderá se processar somente quando o 
concreto apresentar resistência suficiente. 

Sabe-se que a relação entre a tensão e a deformação do concreto é função do tempo. Sob 
uma tensão constante (carga), há um aumento progressivo da deformação com o tempo, 
sendo que a deformação final pode ser bem maior que a deformação que ocorre no 
momento da aplicação da carga (deformação elástica instantânea). Este fenômeno é 
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denominado fluência do concreto. Dentre os inúmeros fatores que afetam a fluência de 
uma peça de concreto, pode-se destacar como um dos mais importantes à resistência do 
concreto no momento da aplicação da carga. Dentro de amplos limites, a fluência é 
inversamente proporcional à resistência do concreto no momento da aplicação do 
carregamento. Portanto, todo e qualquer fator que influir no desenvolvimento da 
resistência do concreto, estará, consequentemente, afetando o fenômeno da fluência. 

Por se tratar de estrutura em concreto com vãos acima de 10,0m é prudente que a 
estrutura definitiva de concreto permaneça escorada o maior tempo possível (o tempo 
que o cronograma permitir), afim de diminuir as deformações iniciais das peças. No caso 
de se deixar pontaletes após a retirada do molde, estes não deverão ser colocados em 
posições tais que possam produzir esforços contrários àqueles para os quais a peça foi 
projetada. Um exemplo comum deste erro é a permanência de escoras somente na 
extremidade de lajes em balanço, fazendo com que a mesma se comporte como bi 
apoiada; resultando, na maioria dos casos, em deformações excessivas na peça e fissuras. 

Os prazos mínimos para desformas serão aqueles estabelecidos nas Normas Brasileiras 
da ABNT. 

Nos serviços de desforma, deverão ser evitados impactos ou choques sobre a estrutura e 
contatos de ferramentas metálicas sobre a superfície aparente do concreto. 

Durante as operações de desforma, deverão ser cuidadosamente removidas da estrutura 
quaisquer rebarbas de concreto formadas nas juntas das formas e todas as pontas de 
arame ou tirantes de amarração. 

Os descimbramentos deverão obedecer a um plano previamente estabelecido, de acordo 
com o Gerenciamento, de modo a atender aos prazos mínimos necessários, determinados 
pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, e adequadas às condições de 
introdução de esforços nas estruturas advindas de seu peso próprio. 

Os descimbramentos deverão ser cuidadosamente executados, sem que sejam 
provocados golpes ou choques que possam transmitir vibrações nas estruturas. 

No caso presente, a laje do pavimento térreo (laje fungiforme), estrutura definitiva e 
monolítica, deverá ficar escorada no mínimo 30 dias, contados da conclusão da 
concretagem. A sua ligação às paredes laterais de contenção deverá ser adiada o mais 
possível no tempo para evitar que fenómenos de retração provoquem deformações não 
comportáveis com o concreto da laje. 

 

METODOLOGIA NAS CONCRETAGENS 

Todos os serviços de preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura do concreto, 
deverão ser executados de acordo com o presente memorial, e com as normas da ABNT 
já citadas anteriormente e ou suas sucessoras e demais normas pertinentes. 

Nenhuma etapa poderá ser concretada, sem a respectiva liberação e vistoria do 
Gerenciamento, mediante anotação no Diário de Obras, e deverá ser executada na 
presença do Responsável Técnico. 

A solicitação de vistoria deverá ser feita pela Contratada com 24 horas de antecedência 
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mediante pedido de vistoria verbal e anotação no Diário de Obras, tão logo tenham sido 
terminadas as armações e limpeza completa das formas para concretagem. 

No pedido de vistoria deverão ser indicados: 

- Numeração das peças a serem concretadas.  

- Data e hora prevista para a concretagem.  

- Tipo de concreto a ser utilizado.  

- Volume de concreto a ser lançado. 

- Número de corpos de prova a serem recolhidos.  

- Data prevista no cronograma oficial para concretagem da peça. 

O Gerenciamento anotará no Diário de Obras a liberação no prazo máximo de 24 horas, 
onde deverá ser indicado: 

- Data, peças liberadas e não liberadas para concretagem, motivos, providências 
imediatas solicitadas. 

Nas liberações para concretagem, nem a Contratada nem o Gerenciamento poderão 
efetuar liberações parciais que impliquem na criação de juntas de concretagem além das 
já programadas no plano de concretagem da obra previamente elaborado de acordo com 
os projetos. 

Toda junta de concretagem anteriormente programada no plano de concretagem (paradas 
do concreto para retomada posterior), deverá possuir plano horizontal ou vertical, 
mediante formas apropriadas, e reforço com pontas de ferro com o mesmo diâmetro da 
armação da peça, na razão de uma ponta de ferro em cada 125mm de seção de concreto, 
distribuídos em toda altura da peça. O comprimento das pontas de ferro deverá ser de 
100 vezes o diâmetro, com a metade embutida no concreto. O concreto nas proximidades 
da junta deverá ser bem vibrado. 

Na concretagem de pilares, é comum a formação de ninhos de brita no pé do mesmo. 
Isso ocorre porque ao ser lançado o concreto, a brita que é mais pesada cai com maior 
velocidade que a argamassa, formando os ninhos e brocas. Para evitar esse defeito, a 
Contratada deverá lançar imediatamente antes do concreto, uma lata de argamassa pura 
de cimento e areia (20 litros), na mesma dosagem da argamassa do concreto. No caso de 
pilares de seção maior, deverá ser mantida a proporção do volume de argamassa pura. 

No caso de vigas e lajes, tem-se observado que depois de terminada a armação, 
carpinteiros, serventes, etc. circulam sobre a mesma para fazer revisão de formas e 
limpeza. Com isso a ferragem fica deformada e os ferros negativos ficam amassados e 
fora de posição. Nesse caso é obrigatório fazer a substituição dos ferros deformados, 
consertando aqueles que se apresentem com pequenos empenos. 

A limpeza e lavagem de formas em qualquer caso deverá ser feita com água sob pressão 
e ar comprimido encaminhada para janela. Tais janelas só deverão ser fechadas, depois 
de efetuada a vistoria pelo Gerenciamento e antes da concretagem. 

No caso de formas reutilizadas, especial atenção deve ser dada à limpeza das mesmas 
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para nova utilização. Tal limpeza deve ser feita com farta lavagem e escova. 

 

EMBUTIDOS 

Eventuais núcleos a serem acoplados nas formas e necessários para futuras passagens de 
dutos, apoios ou ancoragens deverão estar corretamente locados e com fixação adequada, 
para que sejam resistentes aos serviços de concretagem. 

Quaisquer peças a serem embutidas no concreto deverão estar perfeitamente limpas e 
livres de qualquer tipo de impedimento que prejudique a aderência do concreto. 

Tubulações embutidas deverão estar bem posicionadas, com fixação adequada e 
perfeitamente estanques contra penetração de nata do concreto. 

 

REPAROS NA ESTRUTURA 

Em superfícies de concreto aparente (“a vista”) não são permitidos quaisquer tipos de 
reparações A existirem, estas deverão merecer autorização prévia do Gerenciamento e da 
Equipe Projetista. 

Os reparos superficiais do concreto são medidas adotadas para corrigir defeitos da 
concretagem, aparentes após a desforma. 

As falhas detectadas serão analisadas pelo laboratório de campo para mapeamento e 
análise dos processos de reparos a serem adotados às custas da Contratada. Em 
superfícies de concreto aparente (“a vista”), caso 

não seja possível qualquer tipo de reparação, a Contratada obriga-se a demolir o 
elemento concretado e a refazer a concretagem. 

Não será permitido qualquer reparo da estrutura sem a devida recomendação do 
laboratório de campo e autorização do Gerenciamento e da Equipe Projetista, e através 
de processos por ela recomendados. 

 

ARMADURAS PARA CONCRETO ARMADO  

Aço 

Quando não especificados em contrário, os aços serão de classe A, laminados a quente, 
com escoamento definido por patamar no diagrama tensão-deformação. 

Não poderão ser utilizados aços de qualidade ou características diferentes das 
especificadas no projeto, sem a aprovação do Gerenciamento. 

Todo aço a ser utilizado na obra deverá, preferencialmente ser de um único fabricante, 
visando facilitar o recebimento. 

Todas as armaduras serão constituídas em aço CA-50A, CA-60A e cordoalha engraxada, 
conforme especificações constantes no projeto. 

Recobrimento e Estocagem 
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As partidas de aço recebidas na obra deverão ser subdivididas em lotes, que serão 
nomeados através de etiquetas de identificação, nas quais deverão constar os seguintes 
dados: 

- Número do lote.  

- Tipo de aço e bitola.  

- Data de entrada.  

- Número da nota fiscal do fornecedor.  

- Procedência da fabricação.  

- Identificação da amostra retirada, para ensaios de qualidade. 

Todo aço deverá ser estocado em local apropriado e protegido contra intempéries, 
devendo ser disposto sobre estrados isolados do solo e agrupados por categoria e bitola, 
de modo a permitir um adequado controle de estocagem. 

De cada lote definido, deverá ser remetido, para ensaios de qualidade, amostras 
características do lote, devidamente identificadas. 

As amostras deverão ser submetidas a ensaios de qualidade, de acordo com as 
determinações da NBR 7480 da ABNT, e ou sucessoras, em laboratório aprovado pelo 
Gerenciamento. 

Os lotes de aço só serão liberados após terem sido aceitos os resultados de todos os 
ensaios das amostras. 

Estes resultados serão analisados e aprovados pelo Gerenciamento, que emitirá a ordem 
de liberação do lote. 

Na eventualidade dos resultados dos ensaios não serem aprovados, novas amostras do 
mesmo lote poderão ser ensaiadas, até que se obtenha uma definição precisa sobre a 
qualidade do material do lote. 

Todo lote não aceito deverá ser imediatamente retirado do canteiro de obras e a 
utilização dos outros lotes do canteiro ficarão bloqueados até que isto se efetue. 

Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo tempo devido 
às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As barras deverão estar 
perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais graxos e óleos nas 
superfícies, a fim de evitar deficiências de aderência ao concreto. 

Rejeitar qualquer cordoalha engraxada com defeitos na proteção plástica que a envolve. 
Tal defeito pode, na hora da protensão, romper a cordoalha ou comprometer o 
funcionamento previsto para a estrutura. 

O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar as barras 
afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma camada de brita, a 
fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes biológicos. Além disso, a 
proteção com filme de poliestireno (lona preta) também é recomendada. 

Preparo das Armaduras 
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As barras de aço deverão ser previamente retificadas por processos manuais e ou 
mecânicos, quando então serão vistoriadas quanto às suas características aparentes, como 
sejam, desbitolagem, rebarbas de aço, ou quaisquer outros defeitos aparentemente 
visíveis. 

O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, com equipamentos 
apropriados e de acordo com os detalhes, dimensões de projeto e conferência nas formas. 

Não será permitido o uso do corte óxido-acetileno e nem o aquecimento das barras para 
facilidade da dobragem, pois alteram as características das mesmas. 

Colocação das Armaduras 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, observando-se 
rigorosamente as características do aço, número de camadas, dobramento de estribos e 
das barras retas ou dobradas. 

O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de dobramento de cada 
bitola, preconizados pela NBR-6118, para evitar escoamento e fragilização antes da 
introdução dos carregamentos de serviço. 

As armaduras deverão ser transportadas para os locais de aplicação, já convenientemente 
preparadas e identificadas. 

O posicionamento das armaduras nas peças estruturais será feito rigorosamente de 
acordo com as posições e espaçamentos indicados nos projetos sem deformações até e 
durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas funções nas seções de concreto. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento protetor 
especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e extremidade das 
barras retas, afim de garantir vida útil compatível com os níveis de agressão do ambiente 
em que a peça está inserida, e principalmente das faces do concreto estrutural 
arquitetônico com acabamento “a vista”. 
As espessuras mínimas de recobrimento das armaduras, deverão ser as especificadas 
pelas normas da ABNT, ou de acordo com as indicações dos projetos se estas forem 
maiores do que as das normas da ABNT. 

As pastilhas de concreto deverão ser fabricadas com o mesmo tipo de argamassa a ser 
utilizado no concreto e deverão conter dispositivos adequados que permitam a sua 
fixação nas armaduras. 

As armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre protegidas, para evitar que 
sejam dobradas ou danificadas. 

Na sequência construtiva, antes da retomada dos serviços de concretagem, estas 
armaduras bem como as existentes, deverão estar perfeitamente limpas e intactas. 

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento estrutural na 
definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não deverão distar mais de 
1.5 m entre si. Não deverão ser utilizadas barras de aço, brita ou outros elementos 
semelhantes como espaçadores entre barras ou entre barra e moldes. Também não será 
permitido elevar a armadura após o lançamento do concreto. Jamais fazer “garrafa” nas 
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esperas dos pilares, para evitar “engaiolamento” do concreto com a formação de vazios 
no pé destes elementos. 

Após montadas e posicionadas nas formas e convenientemente fixadas, as armaduras não 
deverão sofrer quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelo pessoal e 
equipamentos de concretagem, ou sofrer ação direta dos vibradores. 

As emendas das armaduras só poderão ser executadas de acordo com os procedimentos 
indicados nos projetos, ou os determinados pelas normas da ABNT. 

Quaisquer outros tipos de emenda só poderão ser adotados com a expressa autorização 
do Gerenciamento. 

Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de prejudica 
seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

Cuidar para que, caso existam, as cordoalhas engraxadas estejam rigorosamente na 
posição certa. Cuidados na hora da concretagem para não deslocar nenhuma barra, pois 
poderá comprometer o equilibro das vigas. 

 

ENCARGOS E LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES: 

CONCRETO 

Será utilizado concreto fck >30 Mpa (ou conforme indicação de projeto), resistência esta 
que deverá ser atingida aos 28 dias, conforme a ABNT e de acordo com os projetos. 

Devem ser respeitadas as resistências mínimas especificadas em projeto. Para tal, devem 
ser realizados testes com corpo de prova para a verificação da resistência do concreto, 
conforme procedimentos descritos na norma NBR 5739 - Concreto - Ensaio de 
compressão de corpos-de prova cilíndricos. 

Deverá ser efetuados lançamento e aplicação de concreto em fundação, com cuidado no 
transporte e adensamento do mesmo. Após o lançamento, o concreto será adensado 
preferencialmente com vibrador. 

Os cuidados de execução englobam: 

- cobrimento e cura adequada, sendo estes fundamentais na vida útil da estrutura. A cura 
deve receber todos os cuidados, ou seja, proteção do sol (pequena camada de areia) e 
água de hidratação a cada hora (nos primeiros três dias). Manter cura úmida por no 
mínimo sete dias, deverão ser utilizados distanciadores adequados a fim de garantir os 
cobrimentos durante a concretagem. 

- uso obrigatório de desmoldante em todas as formas, inclusive nas formas plásticas. 

Os requisitos gerais de execução devem obedecer às definições das normas da ABNT, 
descritas a seguir: 

ABNT NBR 6118/14: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 

ABNT NBR 6120/80: Cargas para o cálculo de estruturas de edificações - Procedimento 

ABNT NBR 6123/88: Forças devidas ao vento em edificações - Procedimento 
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ABNT NBR 8681/03: Ações de segurança nas estruturas – Procedimento 

ABNT NBR 12655/06: Concreto – Preparo, controle e recebimento – Procedimento 

ABNT NBR 14931/04: Execução de estruturas de concreto – Procedimento 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado pelo 
volume executado (m3), considerando-se o volume real das peças da fundação, calculado 
no projeto de formas, descontadas todas as intersecções. Consideram-se as dimensões 
indicadas no projeto ou com base nas dimensões apropriadas in loco, quando da 
inexistência das citadas peças gráficas. 

A remuneração da unidade de serviço contempla o fornecimento de concreto, com 
resistência característica especificada, para a execução de elementos de fundação, 
inclusive seu preparo no canteiro (quando utilizar concreto virado na obra). Ficará a 
cargo da CONTRATADA a apresentação dos resultados dos corpos de prova, inclusive 
os ensaios, do concreto utilizado, de acordo com as Normas Brasileiras.  

Remunera também o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessária para o 
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto, para a execução de 
elementos de fundação. Incluso Bomba.  

 

FÔRMAS 

As Formas deverão ser executadas dentro das normas técnicas, bem escoradas e travadas 
para evitar seu movimento ou rompimento durante a concretagem. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado pela área 
executada (m2), considerando-se as áreas em contato com o concreto, não se 
descontando áreas de intersecção até 0,20 m2. Consideram-se as dimensões indicadas no 
projeto ou com base nas dimensões apropriadas in loco, quando da inexistência das 
citadas peças gráficas. 

A remuneração da unidade de serviço contempla o fornecimento dos materiais e a mão-
de-obra para a execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas e desforma 
após a concretagem.  

 

ARMADURA 

Deverão ser utilizada armadura CA-50 (A ou B) , nas bitolas e dimensões conforme 
projeto. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado pelo 
quilograma de armadura utilizada (kg), considerando-se o peso nominal das diversas 
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bitolas empregadas nos elementos de fundação, desconsiderando-se as perdas 
decorrentes de desbitolamento e corte.  

A remuneração da unidade de serviço contempla o fornecimento de aço CA-50 (A ou B), 
corte, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para 
emendas.  

 

FIXAÇÕES AO CONCRETO – VERGALHÕES 

O item remunera o fornecimento de vergalhões em aço CA-50 selados no concreto com 
resina epoxy para selagem  de vergalhões nas ligações das vigas de fundação às vigas 
existentes.  

 

Levantamento de Quantidades: O levantamento de quantidades foi efetuado pelo 
quilograma do vergalhao utilizado (kg) 

 

GRAUTEAMENTO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO 

O item remunera o fornecimento de betoneira, argamassa graute expansiva autonivelante 
de alta resistência tipo Sika Grout da Sika, ou V1 Grauth da Otto Baumgart, ou Reax 
Grout da Reax, ou Eucogrout 32 da Holderchem, ou equivalente e a mão-de-obra 
necessária para o preparo da argamassa de acordo com as recomendações do fabricante. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado pelo 
volume real de argamassa executada (m3). 

 

LAJES PRE-FABRICADAS 

O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada (VT) e lajota cerâmica 
com altura de 16 cm; concreto com fck maior ou igual a 20 MPa, para o capeamento; aço 
para armadura de distribuição; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 
execução dos serviços de: estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas conforme 
exigências e recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das 
vigotas e das lajotas cerâmicas; a montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas 
cerâmicas; a execução do capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com 
altura total de 20 cm; a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na 
capa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do 
mesmo. Não remunera o fornecimento de materiais e a mão-de- obra para a execução da 
armadura transversal e da armadura superior de tração nos apoios e balanços, quando 
necessárias. 
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Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado pela área 
de laje delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m2) 

 

PAINÉIS ALVEOLARES 

O item remunera o fornecimento, posto obra, da laje pré-fabricada em painéis alveolares 
de concreto protendido (PACP), produzidos industrialmente, sob rigorosas condições de 
controle de qualidade, conforme NBR 9062, caracterizados por armadura longitudinal 
ativa, englobando totalmente a armadura inferior de tração necessária e seção alveolar 
definindo almas de concreto, com 20 cm de espessura e/ou 09 cm de espessura 
(conforme projeto); cimento, areia e pedrisco, concreto usinado Fck= 25 MPa; materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: a estocagem dos 
painéis conforme exigências e recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; 
o içamento dos painéis; a montagem completa dos mesmos, incluindo a equalização com 
o perfeito nivelamento; o rejuntamento em concreto com cimento, areia e pedrisco no 
traço 1:2:3 e o acabamento das juntas, na superfície inferior das lajes, com frisamento 
aparente. Não remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra para a execução de 
capeamento, armadura de distribuição, no capeamento e armadura superior de tração nos 
apoios e balanços, quando necessárias 

 

Levantamento de Quantidades: O levantamento de quantidades foi efetuado pela área 
de laje delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m2) 

 

PISO VENTILADO TIPO IGLU 

Os pisos ventilado deverão ser executados dentro das normas técnicas, de acordo com 
projeto de estrutura e especificações do fabricante.  

O preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos 
serviços, incluindo eventuais estruturas de suporte, fixação, ferragens, arremates e 
demais serviços auxiliares. 

 

Levantamento de Quantidades: O levantamento de quantidades foi efetuado por área 
do sistema de piso ventilado (m2). 

 

ELEMENTOS DE DISSOLIDARIZAÇÃO 

O item remunera o fornecimento de poliestireno expandido de alta densidade classe P-
III, densidade de 20 a 25 kg / m3, tipo isopor ou equivalente, na espessura de 2,0 cm; 
inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução de juntas 
estruturais. 
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Levantamento de Quantidades O levantamento de quantidades foi efetuado por área de 
junta estrutural executada (m2). 

 

 

3.4 – ESTRUTURA METÁLICA 

 

A estrutura metálica deverá ser executada em conformidade com projetos, memoriais 
fornecidos pela CONTRATANTE e normas aplicáveis. Materiais e acessórios de fixação 
deverão seguir as especificações constantes no projeto estrutural. 

A CONTRATADA deverá apresentar antes do início do processo da fabricação os 
Projetos de Fabricação e Montagem com suas respectivas Memorias de Cálculo de 
Ligações, Plano de Inspeção e Testes que contemple todas as fases do processo. Deverá 
manter a disposição da FISCALIZAÇÃO, durante o período de fabricação, plano de 
rastreabilidade que possibilite identificar materiais aplicados e seus respectivos 
certificados de qualidade. Certificados de Qualidade de todos os materiais que estarão 
sendo utilizados, inclusive consumíveis, bem como controle dimensional dos elementos 
componentes das estruturas. 

A não existência de certificados de qualidade ou dos ensaios que comprovem a qualidade 
em conformidade com os procedimentos exigíveis implicará na não aceitação pela 
Contratada, do todo ou em parte, dos elementos fabricados. Peças principais (vigas) das 
estruturas não serão aceitas. Peças secundárias (terças) deverão ser analisadas 
isoladamente, e será obrigatória a realização de ensaios para determinação das 
propriedades mecânicas dos materiais; sempre feitos por Laboratórios especializados. O 
custo destes ensaios ficará sob a responsabilidade da contratada. 

O projeto de detalhamento para fabricação e montagem dos projetos básicos fornecidos 
pela Contratante ficará sob a responsabilidade da Contratada ou preposto e deverão ser 
submetidos à aprovação formal dos projetista de PROJETOS ESTRUTURAIS, 
juntamente com as Memórias de Cálculo das Ligações (devidamente identificadas de 
acordo com o projeto detalhado), antes da fabricação de qualquer elemento estrutural.  

A fabricação e a montagem das estruturas metálicas deverão estar de acordo com as 
prescrições da norma ABNT NBR-8800 – PROJETO DE ESTRUTURA DE AÇO E DE 
ESTRUTURA MISTA DE AÇO E CONCRETO DE EDIFICIOS, em sua ultima 
revisão. 

Antes do inicio dos trabalhos de detalhamento, medidas, níveis e eventuais interferências 
deverão ser confirmadas “in loco”. Principalmente para as vigas, pilares e lajes que 
chegam às empenas e ou cortinas de concreto.  

Antes da execução de qualquer serviço a contratada pela construção e ou montagem da 
estrutura metálica, deverá verificar todas as dimensões dos projetos fornecidos, como 
também as características especificas que possam afetar seus serviços (prumos, 
alinhamentos, deslocamentos, etc.).  

A CONTRATADA deverá fornecer ART´s dos responsáveis pela fabricação, montagem 
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e instalação da estrutura metálica.  

As listas apresentadas nos projetos são preliminares, sendo de responsabilidade dos 
fornecedores a consideração no seu preço unitário proposto dos pesos referentes às 
chapas de nivelamento chapa de base, chapas de ligação, acessórios de fixação e demais 
elementos que comporão o peso final das estruturas. As conexões das estruturas deverão 
ser quantificadas com exatidão somente após o desenvolvimento dos projetos de 
fabricação e montagem, entretanto a estimativa de peso destas chapas e dos acessórios de 
fixação deverá estar contemplada nos preços unitários propostos. 

 

CONSIDERAÇÕES DO MEMORIAL DE ESTRUTURA DE ENGENHARIA: 

A execução das estruturas metálicas dos pavimentos elevados, do pavimento intermédio, 
das bordas metálicas arquitetônicas, da escada metálica interior, das vigas metálicas da 
cobertura dos elevadores, do reforço nas passagens para o edifício Guaianazes e da 
estrutura de suporte da grade de encobrimento dos equipamentos na cobertura, 
compõem-se da compatibilização com o projeto arquitetônico dos sistemas projetados, 
com a estrutura em concreto armado projetada, fabricação de peças, acabamentos finais, 
carga, transporte até o local da obra, descarga, armazenamento e proteção até a entrega 
definitiva da obra, incluindo-se todos os elementos para elevação e montagem que se 
fizerem necessários e toda mão de obra especializada para a sua perfeita montagem e 
execução, inclusive acabamentos e pinturas finais. 

Toda as estruturas metálicas serão executadas preferencialmente em aço ASTM 572-50 
ou equivalente no caso de perfis laminados ou soldados e aço ASTM 500-C no caso de 
perfis tubulares. 

Toda a execução da estrutura metálica, bem como todos os materiais utilizados, e 
acabamentos, como pinturas, etc., deverão ter garantia mínima de 5 anos após a resseção 
definitiva da obra, sendo substituídos às custas da Contratada, sem nenhuma 
responsabilidade ônus para a Contratante se apresentarem defeitos ou deficiências, erros 
de execução, etc., durante este período, portanto as pinturas indicadas a seguir poderão 
ser substituídas por outros tipos e marcas de melhor qualidade, visando assegurar a 
garantia necessária, desde que haja aprovação do Gerenciamento. 

As normas mínimas a serem seguidas serão: perfis laminados e chapas - ASTM-A-36; 
tubos estruturais - ASTM-A-500 e A-513 tipo 1 e 2; perfis em chapa dobrada - ASTM-
A-570 C ( L.E. mín = 2320 Kg/cm2), ligações parafusadas - ASTM-A-(325X, 394, 307). 

No âmbito da preparação da obra a Contratada deverá realizar o cálculo e detalhamento 
das ligações entre elementos metálicos que não estejam detalhadas no projeto. 

Todas as partes aparentes da estrutura metálica deverão ter pintura especial e tratamento 
para tal, ou seja: não possuir rebarbas de soldas, efetuar masseamento e pintura conforme 
descrição no item Pinturas. 

Não serão aceitos parafusos que não tenham na cabeça estampagem que indique o seu 
tipo, ou sem arruelas. 

Todos os parafusos deverão ser dimensionados tendo a rosca e a saída da ferramenta fora 
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do plano de corte. 

As ligações por meio de parafusos deverão ser acessíveis à inspeção até serem 
examinadas pelo Gerenciamento. 

Todas as soldas deverão ser contínuas e nas dimensões especificadas nos projetos, e 
obedecer à AWS (E- 6016, E-6018, E-7018), sendo executadas por mão de obra 
especializada de boa qualidade em todas as fases, assegurando assim uma perfeita 
montagem das estruturas. 

Todos os cortes, furações e o dobramento deverão ser executados com precisão, sendo 
que não serão tolerados rebarbas, trincas e outros defeitos. 

Todo e qualquer material empregado, deverá ter seu respectivo Certificado de Qualidade, 
tendo em vista garantia solicitada. 

Poderão, a critério do Gerenciamento serem efetuados testes nos materiais e estruturas, e 
serão às custas da Contratada. 

Todos os serviços serão executados e acabados, de primeira qualidade, seguindo a 
melhor, mais moderna e adequada técnica de fabricação e montagem. 

Todas as peças deverão ter aspecto estético agradável sem apresentar mordeduras de 
maçarico, rebarbas nos furos, etc., não sendo aceitáveis peças que prejudiquem o 
conjunto. 

As peças cortadas com maçarico só serão aceitas se perfeitamente limpas, livres de 
rebarbas, saliências e reentrâncias. 

Não deverão existir nas peças respingos de solda. 

Peças com curvaturas moderadas deverão ser realinhadas por processos que não 
introduzam tensões residuais apreciáveis. 

Será admissível o corte de peças de aço com o maçarico guiado a mão, a critério do 
Gerenciamento, se elas durante o processo não estiverem sujeitas a grandes esforços. 

O encurvamento de chapas ou barras será feito sem distorção da peça e de modo a não 
apresentar fissuração ou ruptura. 

Os cantos reentrantes serão arredondados com o maior raio possível. 

As juntas deverão ser perfeitas e sem folgas, empenamentos ou falhas. 

Os parafusos de montagem no campo deverão entrar sem dificuldade na justaposição dos 
furos. 

Será aceito o auxilio de espigas para facilitar a colocação dos parafusos, entretanto, não 
será permitida em hipótese alguma a utilização de maçarico para acerto de furação. 

Serão aceitas variações máximas nas distâncias entre os furos de 1/16", correspondente à 
folga dos parafusos. 

As peças com furação errada serão rejeitadas individualmente. 

Todas as peças devem ser gravadas com punção de modo a proporcionar sua fácil 
identificação após pintura. 
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Não serão aceitas peças deformadas, com avarias, empenamentos, etc. 

Os materiais depositados na obra deverão ser cobertos e protegidos contra possíveis 
ferrugens, sujeiras, abrasão de superfície, óleo, condições climáticas, ambientes 
corrosivos, etc. 

As chapas de aço deverão ser depositadas em local bem seco e ventilado para evitar 
condensação. Os raios de curvatura deverão ser pelo menos iguais à espessura do metal 
considerado. 

Todos os elementos deverão apresentar-se ao exame visual limpos, lisos, com os cantos 
retos e alinhados. As superfícies não deverão apresentar ondulações ou amassados. 

Materiais e peças sujas deverão ser limpas antes da sua montagem. 

Deverão ser previstos, sendo os elementos fabricados e instalados de maneira a que não 
sejam distorcidos ou danificados, assim como também para que os elementos de fixação 
não fiquem muito solicitados por dilatação, contração ou outros movimentos. 

Estes esforços poderão ser evitados na maior parte dos casos por meio de juntas de 
sobreposição de 2 cm, preenchidos com mastique elástico aprovado pelo Gerenciamento. 

Todo material rejeitado pelo Gerenciamento deverá ser retirado do canteiro de obras 
imediatamente, e prontamente substituído. 

Para a solda de oficina deverão ser observados os seguintes cuidados mínimos: 

- Superfícies limpas de escórias, ferrugem, escamas, graxa, óleo de corte e outros 
materiais estranhos; 

- Ter sob controle os esforços de contração;  

- Usar gabaritos para pontear os conjuntos antes da solda completa, para minimizar 
distorções de 

posição relativa das diversas chapas de um nó; 

- Em soldas que requeiram mais de um passe, limpar perfeitamente o passe anterior 
e verificar se não há porosidade ou qualquer outro defeito que possa ser encoberto pelo 
cordão seguinte; 

- Não resfriar bruscamente as soldas;  

- Os soldadores serão qualificados com métodos para qualificação dos processos de 
soldagem de 

soldadores e operadores NB 262 ABNT ou sucessora; 

A estabilidade de montagem deve ser especialmente assegurada durante todo o processo, 
e deverá ser feita com todo cuidado para não deformar os elementos esbeltos. 

Todas as espias (de aço) ou ligações provisórias deverão ser mantidas enquanto 
necessárias à segurança dos trabalhos. 

Os parafusos devem ser conferidos por junta antes da elevação dos conjuntos. 

Os elementos das estruturas, aprumados e nivelados, serão considerados corretamente 
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aplicados quando a diferença em relação ao prumo ao nível não exceder 1:500. 

Seguir sempre as recomendações de cada fabricante. 

O Gerenciamento poderá designar um representante para acompanhar na fábrica das 
estruturas, durante todo período de fabricação, com poderes para recusar peças 
defeituosas e sustar serviços inadequados. 

A Contratada deverá programar antecipadamente todas as etapas previstas no projeto e 
fabricação das estruturas, tendo em vista o prazo do cronograma da obra. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de montagem e fornecimento 
da estrutura metálica devem ser medidos em quilos (Kg) de material fornecido. 

 

PARA TRATAMENTO DAS SUPERFÍCIES ESTÃO PREVISTOS OS 
SEGUINTES SISTEMAS DE PINTURA: 

 

Tipo 1 - Esquema de Pintura Anticorrosiva: a aplicar em todas as estruturas que não 
necessitem de proteção contra o fogo por se tratar de estruturas secundárias, 
especificamente bordas metálicas do pavimento intermédio, dos pavimentos elevados e 
da cobertura dos elevadores, todas em contato com o exterior e elementos metálicos das 
estruturas das partes técnicas exteriores do 5o pavimento: 

- preparação da superfície através de decapagem com jato abrasivo ao grau Sa 2 1⁄2, 
de acordo com a Norma ISO 8501; 

- primário epoxy rico em zinco (mínimo 125 micrometros) tipo Interzinc 52;  

- pintura de acabamento em poliuretano acrílico (mínimo 75 micrometros) tipo 
Interthane 990; 

 

Tipo 2 - Esquema de Pintura Intumescente: a aplicar em todos os perfis estruturais 
visíveis acima dos exteriores em grelha (com exceção das estruturas secundárias), 
especificamente elementos das vigas treliça do pavimento 1 e elementos das vigas treliça 
dos pavimentos elevados que se encontram rebaixadas, com a laje de concreto apoiando 
diretamente sobre a sua corda superior: 

- preparação da superfície através de decapagem com jato abrasivo ao grau Sa 2 1⁄2, 
de acordo com a Norma ISO 8501; 

- primário epoxy rico em zinco (mínimo 125 micrometros) tipo Interzinc 52; -
 pintura epoxy intumescente sem solventes na espessura necessária para se obter 
uma proteção 

de grau TRRF60;  

- pintura de acabamento em poliuretano acrílico (mínimo 75 micrometros) tipo 
Interthane 990; 
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Tipo 3 - Esquema de Pintura com Argamassa Projetada: a aplicar em todos os perfis 
estruturais ocultos sobre forros opacos especificamente todos os elementos com exceção 
dos elementos em que está prevista a aplicação dos esquemas Tipo 1 ou Tipo 2: 

preparação da superfície através da decapagem com jato abrasivo ao grau Sa2 1/2, de 
acordo com a Norma ISO 8501; 

- primário epoxy rico em zinco (mínimo 60 micrometros)tipo Interzinc 52;  

- aplicação de argamassa projetada na espessura necessária para garantir um índice 
de proteção 

ao fogo TRRF60. 

As espessuras indicadas referem-se à espessura de filme seco. 

A espessura do intumescente deverá ser calculada pelo fornecedor ou fabricante das 
tintas considerando um grau de proteção TRRF de 60min, uma temperatura crítica de 
550oC e tendo em conta a massividade individual de ca. 

Deverão ser utilizadas tintas intumescentes adequadas para ambientes externos e para 
ambientes internos. 

O Ral da cor da pintura final a ser utilizada para todas as estruturas metálicas será 
escolhida pela equipe projetista em fase de obra. Esta terá três ou mais demãos, sobre 
primer industrial em uma ou duas demãos, sendo feita inicialmente a limpeza adequada – 
grau 21⁄2, tendo em vista a garantia requerida. 

Os elementos estruturais embebidos no interior do concreto ou nas faces diretamente em 
contato com o concreto, são apenas decapados a jato de areia ao grau SA 2,5 ou 
decapagem por processos químicos (fluxagem) e galvanização por imersão a quente 
120m por processo descontinuo, segundo norma em vigor. 

 

Levantamento de Quantidade: A quantificação de pintura será efetuada pela área 
pintada, em metros quadrados (m2). 

 

 

4. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

4.1 ARQUIETURA 

4.1.1. PAREDES 

 

4.1.1.1. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 
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Descrição: Aplica-se ao fornecimento e execução de servições de todas alvenarias de 
vedação de blocos vazados de concreto especificados em projeto de arquitetura, e 
descritas na Planilha de serviços e preços. 

As alvenaria em blocos de concreto possuem dimensões de 9 x 19 x 39cm, 12 x 19 x 
39cm, 14 x 19 x 39cm, 19 x 19 x 39cm. 

Devem ser previstos travamentos verticais e horizontais com elementos estruturais de 
concreto armado para assegurar segurança e rigidez ao pano construído. 

 

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos; 
o fornecimento, preparo e aplicação de argamassa de assentamento, limpeza e 
acabamento das juntas; o fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, 
guinchos e paus de carga, necessários cuidados de alinhamentos, cotas de topo, 
nivelamento e prumo e locação das aberturas; o fornecimento e aplicação de peças 
complementares para fixação de esquadrias e guias; a armação de reforço quando 
especificada e necessária, cunhamentos, elementos de reforço em concreto armado 
inclusos na alvenaria (vergas, cintas, molduras, quadros, etc.), chapisco nas faces dos 
pilares, amarração com arames ou chumbadores, limpeza da área, remoção dos entulhos; 
o controle tecnológico e tudo o mais necessário para a perfeita execução e acabamento 
dos serviços. 

Os blocos de concreto devem ser bem curados, compactados, homogêneos e uniformes 
quanto à textura e a cor, isentos de defeitos e imperfeições.  Deverão ter arestas vivas e 
faces planas, assentados com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal, areia). 

Sobre os blocos terá argamassa de revestimento interno/externo tipo “monocapa” de 
cimento branco, agregados e aditivos com 5mm de espessura, para quando especificado 
para receber pintura de acabamento. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de alvenaria foi composta pela 
área de alvenaria executada, em metros quadrados (m²), obtida em apenas uma das faces 
do plano dos eixos da alvenaria, conforme as dimensões do projeto e descontando-se 
integralmente todos os vãos, áreas de vazios ou de elementos estruturais que interfiram 
nas alvenarias. Estarão incluídos os serviços de enquadramento de vãos, as espaletas e 
pingadeiras. 

 

4.1.1.2. FACHADA VENTILADA 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de sistema de fachada ventilada em 
placa cimentícia polimérica, compreendendo também estrutura em alumínio para 
sustentação das placas. 
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O fechamento do edifício se dá por uma composição de camadas de proteção. A 
extremidade externa do edifício será envelopada por sistema de fachada em placa 
cimentícia polimérica na cor cinza (agregados expostos nas cores cinza e branca) com 
aplicação de resina acrílica estirenada com tratamento fosco, fixada por perfis de 
alumínio. Essas placas, de dimensões de 0.25m x 1.00m, são dispostas no sentido 
horizontal e tem espessura de 1.8mm. Após estas placas há uma camada de ar de 70mm e 
outra de camada de lã mineral térmica de 80mm. Estas por sua vez são aplicadas sob 
blocos de concreto de 12cm de espessura. Internamente, como acabamento final nas 
salas de acevo e de trabalho – com execeção das áreas técnicas – há uma camada de 
gesso acartonado pintado na cor branco. 

 

Especificações técnicas dos painéis: 

Aplicação: Fachada Ventilada   

Material: Placa Cimentícia Polimérica – linha Ref. Solarium terraviva compac cinza 

Composição: Concreto de alto desempenho, com adição de polímero, fibras de vidro 
estruturais álcalis resistentes e pigmento inorgânico, conforme ASTM 970 C. Agregado 
de dimensão inferior a 7mm exposto por método de hidrojateamento; 

Cor: Predominante cinza com agregados expostos nas cores cinza e brancas; 

Proteção: aplicação de resina acrílica estirenada com tratamento fosco, resistente à raios 
UV; 

Dimensão: 1000x250x18mm, com junta retificada possibilitando junta de montagem 
inferior a 6mm; 

Resistência a impacto a corpo mole: Aprovado conforme Item 6.4.4 da ETAG 34:2012 
- RELATÓRIO DE ENSAIO IPT N.o 1 072 793-203; 

Resistência a impacto a corpo duro: Aprovado conforme Item 6.4.4 da ETAG 34:2012 
- RELATÓRIO DE ENSAIO IPT N.o 1 072 793-203; 

Módulo de Resistência à tração na flexão:>15MPa – NBR 15805; 

 

Especificações técnicas dos painéis Estrutura de Alumínio para receber placas: 

Aplicação: Fachada Ventilada 

Materiais: Ancoragem L (90 a 180x 40); Perfil T (60x40); Perfil J; Perfil Cadeirinha; 
Parafusos autobrocantes (Aluseal 10-16x1” sextavado esp. PT3); Chumbadores 
mecânicos (Bucha SXR 10- 100 Fischer) e químicos (FIS V 360 S). 

Composição: Todos os perfis utilizados são de alumínio 6063 T-5.  

Cor: Natural  

Dimensões: Conforme projeto de arquitetura.  

Cálculos de Resistência ao vento considerada: V0=40 (m/s) - CPI=0 (NBR6123) 
Q=100kgf/m2.  
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Cargas Permanentes: - Peso próprio da estrutura + placas 42kg/m2; 

- Sobrecarga: 15kg/m2 (NBR8800 - MANUTENÇÃO) 

 

O preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos 
serviços, incluindo eventuais estruturas de suporte, fixação, ferragens, arremates e 
demais serviços auxiliares. 

Todos os desenhos de fabricação elaborados pelos fornecedores deverão ser aprovados 
pelo escritório de arquitetura. 

Deverão ser feitos protótipos pelo fabricante das placas cimentícias poliméricas na cor 
cinza (agregados exopostos nas cores cinza e branca) para aprovação de tom, textura, 
sistema de fixação e impermeabilização pelo escritório de arquitetura, com a 
especificação descrita no memorial de especificações. 

As juntas entre placas verticais e horizontais retificadas possibilitando junta de 
montagem inferior a 6mm,  e devem estar bem alinhadas. 

Composição das placas: Concreto de alto desempenho, com adição de polímero, fibras 
de vidro estruturais álcalis resistentes e pigmento inorgânico, conforme ASTM 970 C. 
Agregado de dimensão inferior a 7mm exposto por método de hidrojateamento; 

Acabamento placas: externo em placas cimentícias poliméricas na cor cinza, com 
aplicação de resina acrílica estirenada com tratamento fosco, resistente à raios UV. 

Os detalhes de fixação das placas à estrutura de alumínio, apresentados no projeto de 
arquitetura são apenas indicativos e, por conseguinte, desenhos de execução do sistema 
deverão ser desenvolvidos pelo fornecedor e submetidos à aprovação do escritório de 
arquitetura. 

O adjudicatário deve respeitar a estereotomia definida no projecto, sendo responsável 
pelas correcções a efectuar e todas as consequências por erros de cotas e deficiente 
implantação. 

As suas dimensões e paginação serão as definidas no projeto. As correções necessárias 
provocadas por erros de cotas deverão aprovados pelo escritório de arquitetura. 

Serão tomadas as necessárias precauções para evitar que as arestas das placas sejam 
danificadas nas operações de carga e de descarga e durante a sua instalação.  

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado pela área 
de painéis delimitada por montantes extremos, de cada conjunto de painéis, sem 
considerar desconto algum, em metros quadrados (m²), conforme as dimensões indicadas 
no projeto. 
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4.1.1.3. DIVISÓRIA EM COMPENSADO 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de divisórias em compensado, 
estruturadas por montantes para drywall, para receberem painel laminado 
autoestruturado de 10mm, acabamento branco texturizado e junta 2mm com aplicação de 
silicone. 

Devendo ser consideradas as dimensões e especificações técnicas, conforme projeto de 
arquietura para montantes e painéis. 

 

O preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de 
materiais, transporte até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em 
conformidade com indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e 
mão-de-obra necessária à execução dos serviços, incluindo eventuais estruturas de 
suporte, fixação, ferragens, arremates, rodapés e demais serviços auxiliares. 

Inclui-se a estrutura de suporte e fixação em engradado de perfis de aço galvanizado, 
tratamento de juntas e arestas, barramentos e todos os materiais e trabalhos inerentes e 
necessários ao perfeito acabamento das superfícies prontas a receber revestimentos 
finais, de acordo com especificações do fabricante, conforme projeto. 

A fabricação e a montagem devem seguir a norma NBR 15217 - Perfis de aço para 
sistema construtivo, além de qualquer outra norma cabível, sendo fundamental assegurar 
o isolamento acústico exigido para os espaços em questão e garantir a estanqueidade, 
resistência e segurança. 

Todos os acessórios devem ser garantidos e fornecidos pelo fabricante responsável pela 
fabricação do sistema construtivo Divisória em Compensado. 

A fabricação e montagem das paredes deverão ser precedidas pela verificação das 
medidas na obra. Verificar e garantir a estanqueidade das instalações internas às paredes. 

Verificar a planicidade do sistema; verificar se as cabeças dos parafusos estão 
corretamente niveladas; verificar rebarbas nos vãos de portas ou janelas. 

As juntas entre placas deverão ser tratadas com aplicação de silicone.  

Deverão ser colocados todos os reforços necessários à instalação de lavatórios, bacias, 
sistemas de descarga, portas, caixilhos, equipamentos e outros elementos previstos, caso 
houver. 

Os rodapés, as tabicas, encontros com estrutura metálica e outros detalhes deverão ser 
executados conforme indicação do projeto de arquitetura. 

Os cantos em 90 devem ser tratados com cantoneiras seguindo especificações e 
recomendações do fabricante. 

O encontro de paredes deve ser feito de acordo com especificações e recomendações do 
fabricante e detalhes do Projeto Final de Arquitetura. 
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Os sistemas deverão estar em conformidade com as normas e diretrizes vigentes afim de 
garantir o desempenho e durabilidade adequados. 

A montagem deverá ser efetuada por pessoal técnico especializado e bem qualificado, 
especificamente recomendado pelo fabricante das divisórias. Seguir demais 
recomendações do fabricante.  

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado pela área 
de painéis delimitada por montantes extremos, de cada conjunto de painéis, sem 
considerar desconto algum, em metros quadrados (m²), conforme as dimensões indicadas 
no projeto. 

 

4.1.1.4. DIVISÓRIA DE GESSO  

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de todas as divisórias em Drywall, 
especificadas em projeto de arquitetura. Devendo ser consideradas as dimensões e 
especificações técnicas, conforme projeto de arquietura para montantes e chapas de 
gesso. 

 

O preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de 
materiais, transporte até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em 
conformidade com indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e 
mão-de-obra necessária à execução dos serviços, incluindo eventuais estruturas de 
suporte, fixação, ferragens, arremates, rodapés e demais serviços auxiliares. 

Inclui-se a estrutura de suporte e fixação em engradado de perfis de aço galvanizado, 
banda acústica em neoprene, tratamento de juntas e arestas, barramentos e todos os 
materiais e trabalhos inerentes e necessários ao perfeito acabamento das superfícies 
prontas a receber revestimentos finais, de acordo com especificações do fabricante, 
conforme projeto. 

A fabricação e a montagem devem seguir as normas NBR 14715-1 - Chapas de gesso 
para Drywall, NBR 15217 - Perfis de aço para sistema construtivo em chapas de gesso 
para Drywall e NBR 15758–2 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para 
Drywall, além de qualquer outra norma cabível, sendo fundamental assegurar o 
isolamento acústico exigido para os espaços em questão e garantir a estanqueidade, 
resistência e segurança. 

Todos os acessórios devem ser garantidos e fornecidos pelo fabricante responsável pela 
fabricação do sistema construtivo Drywall e Sistema de fachada seca. 

A fabricação e montagem das paredes deverão ser precedidas pela verificação das 
medidas na obra. Verificar e garantir a estanqueidade das instalações internas às paredes. 

Verificar a planicidade do sistema; verificar se as cabeças dos parafusos estão 
corretamente niveladas; verificar rebarbas nos vãos de portas ou janelas; verificar bordas 
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quebradas (em caso positivo, repará-las com massa seguindo recomendações do 
fabricante).  

As superfícies deverão ficar perfeitamente regularizadas e preparadas para receber o 
acabamento final. As juntas entre placas deverão ser tratadas com massa e fita 
apropriadas para tal. Deverá ser aplicada uma imprimação com selador ou fundo 
preparador e posteriormente uma camada de massa corrida sobre toda a superfície, ou de 
acordo com as especificações de procedimentos e recomendações do fabricante das 
placas de gesso acartonado.  

Deverão ser colocados todos os reforços necessários à instalação de lavatórios, bacias, 
sistemas de descarga, portas, caixilhos, equipamentos e outros elementos previstos. 

Os rodapés, as tabicas, encontros com estrutura metálica e outros detalhes deverão ser 
executados conforme indicação do projeto de arquitetura. 

Os cantos em 90 devem ser tratados com cantoneiras seguindo especificações e 
recomendações do fabricante. 

O encontro de paredes deve ser feito de acordo com especificações e recomendações do 
fabricante e detalhes do Projeto Final de Arquitetura. 

Os sistemas deverão estar em conformidade com as normas e diretrizes vigentes afim de 
garantir o desempenho e durabilidade adequados. 

A montagem deverá ser efetuada por pessoal técnico especializado e bem qualificado, 
especificamente recomendado pelo fabricante das divisórias. Seguir demais 
recomendações do fabricante.  

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado pela área 
de painéis delimitada por montantes extremos, de cada conjunto de painéis, sem 
considerar desconto algum, em metros quadrados (m²), conforme as dimensões indicadas 
no projeto. 

 

4.1.2 – ESQUADRIAS 

4.1.2.1 - PORTA DE FERRO   

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de todas as portas em ferro, com  
quadro e fechamento em aço, itens em chapa lisa, chapa perfurada e malha de aço. Todas 
as portas terão acabamento em pintura eletrostática na cor cinza ref. Suvninil P154 
FGCT ou similar. Devem ser consideradas as especificações e dimensões de cada porta 
em projeto de detalhamente de arquitetura. 

 

O preço deverá compreender as seguintes atividades, sem a elas se limitar: 
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- fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos 
necessários para a perfeita instalação; 

- fornecimento de transporte, carga e descarga das portas desde o almoxarifado até o 
local de instalação; 

- aplicação de esquadria, marcos e contramarcos, elementos de posicionamento e 
fixação, batentes e ferragens; 

- fornecimento e aplicação de maçanetas, dobradiças, puxadores e fechos; 

- posicionamento das esquadrias, ajuste após a montagem, limpeza, lixamento e 
jateamento para aplicação de pinturas; 

- limpeza final, verificação do bom funcionamento e tudo o mais necessário para a 
perfeita execução e acabamento dos serviços; 

- pintura de proteção de acordo com a especificação pertinente. 

Os materiais utilizados nas portas e portões deverão atender as indicações do projeto. As 
dimensões deverão atender às exigências de resistência compatíveis ao uso das portas 
assim como aos requisitos estéticos indicados no projeto. 

A associação entre os perfis, bem como com outros elementos da edificação, deverá 
garantir uma perfeita estanqueidade as portas e vãos a que forem aplicadas. Sempre que 
possível, a junção dos elementos das venezianas será realizada por solda, evitando-se 
rebites e parafusos. Todas as juntas aparentes serão esmerilhadas e aparelhadas com lixas 
de grana fina. Se a sua utilização for estritamente necessária, a disposição dos rebites ou 
parafusos deverá torná-los tão invisíveis quanto possível. 

As seções dos perfilados serão projetadas e executadas de forma que, após a colocação 
os contramarcos sejam integralmente recobertos. Os cortes, furações e ajustes das portas 
serão realizados com a máxima precisão.  

Os perfilados deverão ser perfeitamente esquadriados. Todos os ângulos ou linhas de 
emenda serão esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliências e 
asperezas da solda. As superfícies das chapas ou perfis de aço destinados às venezianas 
deverão ser submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado. 

O projeto das portas metálicas deverá prever a absorção de flechas decorrentes de 
eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito 
funcionamento das partes móveis das portas. Todas as partes móveis serão providas de 
pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, 
impedindo a penetração de águas pluviais. 

A instalação das portas deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados 
no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro 
ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As portas serão instaladas através de 
contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metálico, por 
processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a 
assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As armações não deverão ser torcidas 
quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos. 
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Para combater a particular vulnerabilidade das portas nas juntas entre os quadros ou 
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5mm, 
deverá ser utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure 
plasticidade permanente. Após a execução, as portas serão cuidadosamente limpas 
removendo-se manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras. 

Todas as esquadrias devem ser executadas conforme medidas, especificações e 
detalhamento do projeto executivo de arquitetura. 

A mão de obra deve ser treinada, qualificada e certificada para executar os serviços. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação de portas 
completas incluindo bandeiras, bonecas laterais, batentes e ferragens, foi composta em 
metros quadrados (m²) ou por unidade (un), desde que especificadas as dimensões das 
portas na planilha; efetivamente instalada. 

 

4.1.1.2 - PORTAS CORTA-FOGO 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de todas as portas corta-fogo em aço, 
sendo simples ou duplas. Compreende as portas e todas ferragens especificadas em 
projeto.  

Todas as portas terão acabamento em pintura anti-corrosiva na cor cinza ref. Suvinil 
P154 FGCT ou similar. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões contidas nos desenhos de 
detalhamento de portas, no projeto de arquitetura. 

 

O fornceimento e instalação das portas devem seguir as normas: 

• NBR 11785 – Requisitos para Barras Antipânico Norma brasileira que determina as 
exigências quanto à fabricação, resistência e funcionamento de barras antipânico 
destinadas a saídas de emergência. 

• NBR 11742 – Porta corta-fogo para saída de emergência Norma brasileira que 
determina as exigências quanto à fabricação, resistência e funcionamento de portas corta-
fogo destinadas a saídas de emergência. 

• NBR 6479 – Determinação da resistência ao fogo Norma brasileira que certifica e 
determina os ensaios para a classificação da resistência ao fogo do CONJUNTO 
CORTA-FOGO, composto por: porta corta-fogo, batente e ferragens (dobradiças, barras 
antipânico e molas aéreas). 

 

O preço deverá compreender as seguintes atividades, sem a elas se limitar: 
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- fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos 
necessários para a perfeita instalação; 

- fornecimento de transporte, carga e descarga das portas desde o almoxarifado até o 
local de instalação; 

- aplicação de esquadria, marcos e contramarcos, elementos de posicionamento e 
fixação, batentes e ferragens; 

- fornecimento e aplicação de maçanetas, dobradiças, puxadores , fechos, barras anti-
pânico, molas, molas aéreas, sensores; 

- posicionamento das esquadrias, ajuste após a montagem, limpeza, lixamento e 
jateamento para aplicação de pinturas; 

- limpeza final, verificação do bom funcionamento e tudo o mais necessário para a 
perfeita execução e acabamento dos serviços; 

- pintura de proteção de acordo com a especificação pertinente. 

Os materiais utilizados nas portas deverão atender as indicações do projeto. As 
dimensões deverão atender às exigências de resistência compatíveis ao uso das portas 
assim como aos requisitos estéticos indicados no projeto. 

A associação entre os perfis, bem como com outros elementos da edificação, deverá 
garantir uma perfeita estanqueidade as portas e vãos a que forem aplicadas. Todas as 
juntas aparentes serão esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua 
utilização for estritamente necessária, a disposição dos rebites ou parafusos deverá torná-
los tão invisíveis quanto possível. 

As seções dos perfilados serão projetadas e executadas de forma que, após a colocação 
os contramarcos sejam integralmente recobertos. Os cortes, furações e ajustes das portas 
serão realizados com a máxima precisão.  

Os perfilados deverão ser perfeitamente esquadriados. Todos os ângulos ou linhas de 
emenda serão esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliências e 
asperezas da solda. As superfícies das chapas deverão ser submetidos a um tratamento 
preliminar antioxidante adequado. 

O projeto das portas metálicas deverá prever a absorção de flechas decorrentes de 
eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito 
funcionamento das partes móveis das portas. Todas as partes móveis serão providas de 
pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, 
impedindo a penetração de águas pluviais. 

A instalação das portas deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados 
no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro 
ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As portas serão instaladas através de 
contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metálico, por 
processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a 
assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As armações não deverão ser torcidas 
quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos. 
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Para combater a particular vulnerabilidade das portas nas juntas entre os quadros ou 
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5mm, 
deverá ser utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure 
plasticidade permanente. Após a execução, as portas serão cuidadosamente limpas 
removendo-se manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras. 

Todas as esquadrias devem ser executadas conforme medidas, especificações e 
detalhamento do projeto executivo de arquitetura. 

A mão de obra deve ser treinada, qualificada e certificada para executar os serviços. 

As portas corta-fogo deverão ter laudos de testes que comprovam a sua especificação. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação de portas 
completas incluindo bandeiras, bonecas laterais, batentes e ferragens, foi composta em 
metros quadrados (m²) ou por unidade (un), desde que especificadas as dimensões das 
portas na planilha; efetivamente instalada. 

 

4.1.2.3 - CAIXILHOS DE ALUMÍNIO – DIVISÓRIAS INTERNAS DE VIDRO 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de todas as divisórias internas, em 
caixilho em perfis de alumínio e fechamento em vidro temperado 10mm, com aplicação 
de película 10% opacidade.  

Inclusive as portas em vidro temperado 10mm que compões as esquadrias internas, suas 
ferragens e acessórios. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões contidas nos desenhos de 
detalhamento de divisórias, no projeto de arquitetura.  

 

O preço deverá compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, mão-de-obra e 
encargos, acessórios de fixação, argamassa de assentamento, ferragens, cortes, recortes, 
demais acessórios pertinentes para a montagem, perdas, alinhamento, nivelamento, 
prumo e execução dos arremates, de acordo com os desenhos de projeto e as 
especificações pertinentes e tudo o mais necessário para a perfeita execução dos 
serviços. 

Nas divisórias compostas por painéis fixos e portas, incluem as portas, o conjunto de 
ferragens, os montantes, vidros e películas para vidros.  

Divisórias em perfil de alumínio com vidro simples conforme especificação. Quando 
indicado, com película conforme indicado em projeto. 

Execução conforme detalhamento de projeto de arquitetura. 

A mão de obra deve ser treinada, qualificada e certificada pelo fabricante para executar 
os serviços, de maneira a validar a garantia do produto. 
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Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação de divisórias  foi 
composta completas incluindo painéis fixos, o conjunto de ferragens, os montantes, 
vidros e películas para vidros, foi composta em metros quadrados (m²) ou por unidade 
(un), desde que especificadas as dimensões das divisórias na planilha; efetivamente 
instalada, considerando-se as medidas obtidas em projeto. 

 

4.1.2.4 - CAIXILHOS DE ALUMÍNIO 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de todos os caixilhos de alumínio. 

Todas os caixilhos terão acabamento em pintura eletrostática na cor cinza ref. Suvinil 
P154 FGCT ou similar. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões contidas nos desenhos de 
detalhamento, no projeto de arquitetura.  

 

O preço unitário contratual remunera as seguintes atividades, sem a elas se limitar: 

- fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos 
necessários para a perfeita instalação; 

- fornecimento de transporte, carga e descarga das portas desde o almoxarifado até o 
local de instalação; 

- aplicação de esquadria, marcos e contramarcos, elementos de posicionamento e fixação 
e ferragens; 

- posicionamento das esquadrias, ajuste após a montagem, limpeza, lixamento e 
jateamento para aplicação de pinturas; 

- limpeza final, verificação do bom funcionamento e tudo o mais necessário para a 
perfeita execução e acabamento dos serviços; 

- tratamento e acabamento em pintura eletrostática cinza ref Suvinil P154 FGCT AC ou 
similar 

Todas as esquadrias devem ser executadas conforme medidas, especificações e 
detalhamento do projeto de arquitetura e aprovados pela arquiteto projetista. 

A mão de obra deve ser treinada, qualificada e certificada para executar os serviços. 

Todas as normas pertinentes aos serviços e insumos propostos devem ser obedecidas 
pela contratada. 

Na proposta deverão constar todas as informações necessárias à apreciação do 
CONTRATANTE, sendo que as especificações dos materiais deverão obedecer 
rigorosamente ao memorial descritivo, carta convite, projetos de arquitetura e detalhes 
fornecidos pelo CONTRATANTE. 
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O convite formalizado pelo CONTRATANTE à empresa Proponente não a obriga a 
contratar essa empresa, bem como não acarreta qualquer penalidade ou pagamento de 
indenização. 

A CONTRATADA deverá: fabricar, transportar, regular, instalar, vedar, arrematar, 
limpar e entregar em perfeito funcionamento todos os caixilhos. 

O fornecimento de andaimes, balancins e todos os equipamentos necessários para a 
fabricação e instalação das esquadrias são de responsabilidade da CONTRATADA. 

A limpeza das esquadrias será de responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser 
efetuada quando da sua instalação. 

A CONTRATADA deverá recolher ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto 
ao CREA relativo a todo processo fabril e instalação das esquadrias, contramarcos e 
ancoragens. 

Todo material, alumínio, contramarcos, ancoragens e acabamento de superfície e 
acessórios devem atender às especificações deste memorial e projeto. É facultado ao 
CONTRATANTE solicitar à CONTRATADA documentos dos seus fornecedores que 
comprovem o atendimento às especificações. 

O CONTRATANTE poderá solicitar os TESTES abaixo descritos, elaborados em 
laboratórios a sua escolha. Ficando a cargo da CONTRATADA os custos para os 
mesmos: 

 

 CAIXILHO 
Permeabilidade ao Ar, Estanqueidade à Água, Resistência às Cargas 
Uniformemente Distribuídas, Operações de Manuseio, Segurança nas Operações 
de Manuseio (NBR-10.821-2011)  

 

 PINTURA 

Teste de resistência a impacto/ Teste de aderência úmida/ Salt Spray/ Pré-
tratamento - (BS 6496)/ Quantificação da espessura da camada/ Quantificação do 
brilho/ Teste de Flexibilidade/ Teste de aderência seca/ Teste de intemperismo 
acelerado UV - (BS 3900) 

 

INSPEÇÃO DAS ESQUADRIAS, CONTRAMARCOS E ANCORAGENS: 

O CONTRATANTE / CONSULTORIA fará a inspeção das esquadrias, contramarcos e 
ancoragens na fábrica da empresa CONTRATADA em qualquer etapa da fabricação. 

A CONTRATADA não poderá enviar material para a obra sem a inspeção e liberação do 
mesmo.  

Durante o processo de fabricação: ao iniciar a montagem de cada item a 
CONTRATADA deverá solicitar formalmente a inspeção ao CONTRATANTE, com 
antecedência mínima de 72 horas. 
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A CONTRATANTE / CONSULTORIA fará a inspeção da instalação do contramarco, 
esquadria e ou ancoragens na obra.  

QUALIDADE DAS ESQUADRIAS, CONTRAMARCOS E ANCORAGENS: 

A CONTRATADA deve inspecionar todo o processo: do recebimento de matéria-prima, 
acessório, componente, pintura, embalagem e transporte das esquadrias, contramarcos e 
ancoragens passando por todas as etapas de fabricação, já que não serão aceitos defeitos 
no produto final, mesmo que provenientes da matéria-prima ou processos alheios à 
CONTRATADA. 

A CONTRATADA tem total responsabilidade quanto à qualidade dos materiais, 
serviços, resistência, vedação e perfeito funcionamento das esquadrias, mesmo com a 
aprovação pelo CONTRATANTE/CONSULTORIA dos projetos e inspeções de 
fabricação e instalação das esquadrias. 

 

PROJETO: 

CONTRATADA deverá efetuar o levantamento de quantidades na obra e elaborar os 
projetos executivos de todos os caixilhos tomando como referência: 

 Os projetos de arquitetura   

 O memorial de especificações. 

Os projetos devem ser encaminhados ao CONTRATANTE em 3 vias para aprovação. 
Havendo ressalva ou a não aprovação do projeto, a CONTRATADA se compromete em 
fazê-lo em tempo hábil para que não acarretem atrasos no cronograma da obra. 

A aprovação dos projetos executivos, inspeções na fabricação e instalação na obra não 
isenta a responsabilidade integral da CONTRATADA quanto às esquadrias, 
contramarcos e ancoragens instaladas na obra. 

 

Os contramarcos deverão ter tamanho compatível com o marco, exceto quando 
especificado no projeto da CONSULTORIA. 

A CONTRATADA só poderá adquirir os materiais após aprovação do CONTRATANTE 
nos projetos de execução das esquadrias elaborado pela CONTRATADA. É de 
responsabilidade da CONTRATADA a reposição ou a perda de materiais adquiridos sem 
aprovação do CONTRATANTE. 

Devem ser executados pela CONTRATADA os projetos "AS BUILT" com as medidas 
finais de obra que devem ser encaminhados ao CONTRATANTE e CONSULTORIA em 
arquivos dwg e pdf. 

FABRICAÇÃO: 

A fabricação das esquadrias, contramarcos e ancoragens só poderão ser iniciadas após 
aprovação pelo CONTRATANTE do projeto de execução das esquadrias elaborado pela 
CONTRATADA. 
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A medida dos vãos para fabricação do contramarco e posteriormente da esquadria é de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

Para a instalação da esquadria, o contramarco deve estar limpo, isento de poeira ou 
qualquer substância que prejudique a adesão do silicone. No momento da colocação da 
esquadria aplicar silicone em todo o perímetro do contramarco e no parafuso durante sua 
fixação. 

A mesma preocupação de esquadros deve ser considerada para a colocação das 
esquadrias. 

 A instalação das esquadrias será acompanhada pelo representante do Contratante. O 
início de cada etapa de colocação deverá ser feito na presença do engenheiro da obra, 
para que sejam sanados, de comum acordo entre as partes, quaisquer problemas não 
previstos nos memoriais, servindo de parâmetro para todo o processo. 

Todos os equipamentos necessários para a instalação deverão ser fornecidos pela 
Contratada. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação de janelas 
completas, inclusive ferragens para vidros, para qualquer período de isolamento e em 
qualquer dimensão, foi composta em metros quadrados (m²) ou por unidade (un), desde 
que especificadas as dimensões dos caixilhos na planilha; efetivamente instalada e aceita 
pela Fiscalização. 

 

4.1.2.5 - CAIXILHOS BLINDADOS 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de todos as esquadrias em vidro 
blindado 32 mm. com requadro em alumínio. 

Todas os caixilhos terão acabamento em pintura eletrostática na cor cinza ref. Suvinil 
P154 FGCT ou similar. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões contidas nos desenhos de 
detalhamento de esquadrias, no projeto de arquitetura.  

 

O preço unitário contratual remunera as seguintes atividades, sem a elas se limitar: 

- fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos 
necessários para a perfeita instalação; 

- fornecimento de transporte, carga e descarga das portas desde o almoxarifado até o 
local de instalação; 

- aplicação de esquadria, marcos e contramarcos, elementos de posicionamento e fixação 
e ferragens; 
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- posicionamento das esquadrias, ajuste após a montagem, limpeza, lixamento e 
jateamento para aplicação de pinturas; 

- limpeza final, verificação do bom funcionamento e tudo o mais necessário para a 
perfeita execução e acabamento dos serviços; 

- tratamento e acabamento em pintura eletrostática cinza ref Suvinil P154 FGCT AC ou 
similar 

Todas as esquadrias devem ser executadas conforme medidas, especificações e 
detalhamento do projeto de arquitetura e aprovados pela arquiteto projetista. 

A mão de obra deve ser treinada, qualificada e certificada para executar os serviços. 

Todas as normas pertinentes aos serviços e insumos propostos devem ser obedecidas 
pela contratada. 

Na proposta deverão constar todas as informações necessárias à apreciação do 
CONTRATANTE, sendo que as especificações dos materiais deverão obedecer 
rigorosamente ao memorial descritivo, carta convite, projetos de arquitetura e detalhes 
fornecidos pelo CONTRATANTE. 

O convite formalizado pelo CONTRATANTE à empresa Proponente não a obriga a 
contratar essa empresa, bem como não acarreta qualquer penalidade ou pagamento de 
indenização. 

A CONTRATADA deverá: fabricar, transportar, regular, instalar, vedar, arrematar, 
limpar e entregar em perfeito funcionamento todos os caixilhos com seus vidros 
colocados. 

O fornecimento dos vidros será de responsabilidade do CONTRATANTE, porém cabe à 
CONTRATADA a responsabilidade pela planilha de medidas de corte dos vidros. 

O fornecimento de andaimes, balancins e todos os equipamentos necessários para a 
fabricação e instalação das esquadrias são de responsabilidade da CONTRATADA. 

A limpeza das esquadrias e vidros será de responsabilidade da CONTRATADA, 
devendo ser efetuada quando da sua instalação. 

A CONTRATADA deverá recolher ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto 
ao CREA relativo a todo processo fabril e instalação das esquadrias, contramarcos e 
ancoragens. 

Todo material, alumínio, contramarcos, ancoragens e acabamento de superfície e 
acessórios devem atender às especificações deste memorial e projeto. É facultado ao 
CONTRATANTE solicitar à CONTRATADA documentos dos seus fornecedores que 
comprovem o atendimento às especificações. 

O CONTRATANTE poderá solicitar os TESTES abaixo descritos, elaborados em 
laboratórios a sua escolha. Ficando a cargo da CONTRATADA os custos para os 
mesmos: 
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 CAIXILHO 
Permeabilidade ao Ar, Estanqueidade à Água, Resistência às Cargas 
Uniformemente Distribuídas, Operações de Manuseio, Segurança nas Operações 
de Manuseio (NBR-10.821-2011)  

 

 PINTURA 

Teste de resistência a impacto/ Teste de aderência úmida/ Salt Spray/ Pré-
tratamento - (BS 6496)/ Quantificação da espessura da camada/ Quantificação do 
brilho/ Teste de Flexibilidade/ Teste de aderência seca/ Teste de intemperismo 
acelerado UV - (BS 3900) 

 

INSPEÇÃO DAS ESQUADRIAS, CONTRAMARCOS E ANCORAGENS: 

O CONTRATANTE / CONSULTORIA fará a inspeção das esquadrias, contramarcos e 
ancoragens na fábrica da empresa CONTRATADA em qualquer etapa da fabricação. 

A CONTRATADA não poderá enviar material para a obra sem a inspeção e liberação do 
mesmo.  

Durante o processo de fabricação: ao iniciar a montagem de cada item a 
CONTRATADA deverá solicitar formalmente a inspeção ao CONTRATANTE, com 
antecedência mínima de 72 horas. 

A CONTRATANTE / CONSULTORIA fará a inspeção da instalação do contramarco, 
esquadria e ou ancoragens na obra.  

QUALIDADE DAS ESQUADRIAS, CONTRAMARCOS E ANCORAGENS: 

A CONTRATADA deve inspecionar todo o processo: do recebimento de matéria-prima, 
acessório, componente, pintura, embalagem e transporte das esquadrias, contramarcos e 
ancoragens passando por todas as etapas de fabricação, já que não serão aceitos defeitos 
no produto final, mesmo que provenientes da matéria-prima ou processos alheios à 
CONTRATADA. 

A CONTRATADA tem total responsabilidade quanto à qualidade dos materiais, 
serviços, resistência, vedação e perfeito funcionamento das esquadrias, mesmo com a 
aprovação pelo CONTRATANTE/CONSULTORIA dos projetos e inspeções de 
fabricação e instalação das esquadrias. 

 

PROJETO: 

CONTRATADA deverá efetuar o levantamento de quantidades na obra e elaborar os 
projetos executivos de todos os caixilhos tomando como referência: 

 Os projetos de arquitetura   

 O memorial de especificações. 
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Os projetos devem ser encaminhados ao CONTRATANTE em 3 vias para aprovação. 
Havendo ressalva ou a não aprovação do projeto, a CONTRATADA se compromete em 
fazê-lo em tempo hábil para que não acarretem atrasos no cronograma da obra. 

A aprovação dos projetos executivos, inspeções na fabricação e instalação na obra não 
isenta a responsabilidade integral da CONTRATADA quanto às esquadrias, 
contramarcos e ancoragens instaladas na obra. 

 

Os contramarcos deverão ter tamanho compatível com o marco, exceto quando 
especificado no projeto da CONSULTORIA. 

A CONTRATADA só poderá adquirir os materiais após aprovação do CONTRATANTE 
nos projetos de execução das esquadrias elaborado pela CONTRATADA. É de 
responsabilidade da CONTRATADA a reposição ou a perda de materiais adquiridos sem 
aprovação do CONTRATANTE. 

Devem ser executados pela CONTRATADA os projetos "AS BUILT" com as medidas 
finais de obra que devem ser encaminhados ao CONTRATANTE e CONSULTORIA em 
arquivos dwg e pdf. 

FABRICAÇÃO: 

A fabricação das esquadrias, contramarcos e ancoragens só poderão ser iniciadas após 
aprovação pelo CONTRATANTE do projeto de execução das esquadrias elaborado pela 
CONTRATADA. 

A medida dos vãos para fabricação do contramarco e posteriormente da esquadria é de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

Para a instalação da esquadria, o contramarco deve estar limpo, isento de poeira ou 
qualquer substância que prejudique a adesão do silicone. No momento da colocação da 
esquadria aplicar silicone em todo o perímetro do contramarco e no parafuso durante sua 
fixação. 

A mesma preocupação de esquadros deve ser considerada para a colocação das 
esquadrias. 

 A instalação das esquadrias será acompanhada pelo representante do Contratante. O 
início de cada etapa de colocação deverá ser feito na presença do engenheiro da obra, 
para que sejam sanados, de comum acordo entre as partes, quaisquer problemas não 
previstos nos memoriais, servindo de parâmetro para todo o processo. 

Todos os equipamentos necessários para a instalação deverão ser fornecidos pela 
Contratada. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação de janelas 
completas, inclusive ferragens para vidros, para qualquer período de isolamento e em 
qualquer dimensão, foi composta em metros quadrados (m²) ou por unidade (un), desde 
que especificadas as dimensões dos caixilhos na planilha; efetivamente instalada e aceita 
pela Fiscalização. 
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4.1.2.6 - CAIXILHOS ANTIVANDALISMO 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de todos as esquadrias em vidro anti-
vandalismo 16 mm. com requadro em alumínio. 

Todas os caixilhos terão acabamento em pintura eletrostática na cor cinza ref. Suvinil 
P154 FGCT ou similar. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões contidas nos desenhos de 
detalhamento de esquadrias, no projeto de arquitetura.  

 

O preço unitário contratual remunera as seguintes atividades, sem a elas se limitar: 

- fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos 
necessários para a perfeita instalação; 

- fornecimento de transporte, carga e descarga das portas desde o almoxarifado até o 
local de instalação; 

- aplicação de esquadria, marcos e contramarcos, elementos de posicionamento e fixação 
e ferragens; 

- posicionamento das esquadrias, ajuste após a montagem, limpeza, lixamento e 
jateamento para aplicação de pinturas; 

- limpeza final, verificação do bom funcionamento e tudo o mais necessário para a 
perfeita execução e acabamento dos serviços; 

- tratamento e acabamento em pintura eletrostática cinza ref Suvinil P154 FGCT AC ou 
similar 

Todas as esquadrias devem ser executadas conforme medidas, especificações e 
detalhamento do projeto de arquitetura e aprovados pela arquiteto projetista. 

A mão de obra deve ser treinada, qualificada e certificada para executar os serviços. 

Todas as normas pertinentes aos serviços e insumos propostos devem ser obedecidas 
pela contratada. 

Na proposta deverão constar todas as informações necessárias à apreciação do 
CONTRATANTE, sendo que as especificações dos materiais deverão obedecer 
rigorosamente ao memorial descritivo, carta convite, projetos de arquitetura e detalhes 
fornecidos pelo CONTRATANTE. 

O convite formalizado pelo CONTRATANTE à empresa Proponente não a obriga a 
contratar essa empresa, bem como não acarreta qualquer penalidade ou pagamento de 
indenização. 
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A CONTRATADA deverá: fabricar, transportar, regular, instalar, vedar, arrematar, 
limpar e entregar em perfeito funcionamento todos os caixilhos com seus vidros 
colocados. 

O fornecimento dos vidros será de responsabilidade do CONTRATANTE, porém cabe à 
CONTRATADA a responsabilidade pela planilha de medidas de corte dos vidros. 

O fornecimento de andaimes, balancins e todos os equipamentos necessários para a 
fabricação e instalação das esquadrias são de responsabilidade da CONTRATADA. 

A limpeza das esquadrias e vidros será de responsabilidade da CONTRATADA, 
devendo ser efetuada quando da sua instalação. 

A CONTRATADA deverá recolher ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto 
ao CREA relativo a todo processo fabril e instalação das esquadrias, contramarcos e 
ancoragens. 

Todo material, alumínio, contramarcos, ancoragens e acabamento de superfície e 
acessórios devem atender às especificações deste memorial e projeto. É facultado ao 
CONTRATANTE solicitar à CONTRATADA documentos dos seus fornecedores que 
comprovem o atendimento às especificações. 

O CONTRATANTE poderá solicitar os TESTES abaixo descritos, elaborados em 
laboratórios a sua escolha. Ficando a cargo da CONTRATADA os custos para os 
mesmos: 

 CAIXILHO 
Permeabilidade ao Ar, Estanqueidade à Água, Resistência às Cargas 
Uniformemente Distribuídas, Operações de Manuseio, Segurança nas Operações 
de Manuseio (NBR-10.821-2011)  

 PINTURA 

Teste de resistência a impacto/ Teste de aderência úmida/ Salt Spray/ Pré-
tratamento - (BS 6496)/ Quantificação da espessura da camada/ Quantificação do 
brilho/ Teste de Flexibilidade/ Teste de aderência seca/ Teste de intemperismo 
acelerado UV - (BS 3900) 

 

INSPEÇÃO DAS ESQUADRIAS, CONTRAMARCOS E ANCORAGENS: 

O CONTRATANTE / CONSULTORIA fará a inspeção das esquadrias, contramarcos e 
ancoragens na fábrica da empresa CONTRATADA em qualquer etapa da fabricação. 

A CONTRATADA não poderá enviar material para a obra sem a inspeção e liberação do 
mesmo.  

Durante o processo de fabricação: ao iniciar a montagem de cada item a 
CONTRATADA deverá solicitar formalmente a inspeção ao CONTRATANTE, com 
antecedência mínima de 72 horas. 

A CONTRATANTE / CONSULTORIA fará a inspeção da instalação do contramarco, 
esquadria e ou ancoragens na obra.  
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QUALIDADE DAS ESQUADRIAS, CONTRAMARCOS E ANCORAGENS: 

A CONTRATADA deve inspecionar todo o processo: do recebimento de matéria-prima, 
acessório, componente, pintura, embalagem e transporte das esquadrias, contramarcos e 
ancoragens passando por todas as etapas de fabricação, já que não serão aceitos defeitos 
no produto final, mesmo que provenientes da matéria-prima ou processos alheios à 
CONTRATADA. 

A CONTRATADA tem total responsabilidade quanto à qualidade dos materiais, 
serviços, resistência, vedação e perfeito funcionamento das esquadrias, mesmo com a 
aprovação pelo CONTRATANTE/CONSULTORIA dos projetos e inspeções de 
fabricação e instalação das esquadrias. 

 

PROJETO: 

CONTRATADA deverá efetuar o levantamento de quantidades na obra e elaborar os 
projetos executivos de todos os caixilhos tomando como referência: 

 Os projetos de arquitetura   

 O memorial de especificações. 

Os projetos devem ser encaminhados ao CONTRATANTE em 3 vias para aprovação. 
Havendo ressalva ou a não aprovação do projeto, a CONTRATADA se compromete em 
fazê-lo em tempo hábil para que não acarretem atrasos no cronograma da obra. 

A aprovação dos projetos executivos, inspeções na fabricação e instalação na obra não 
isenta a responsabilidade integral da CONTRATADA quanto às esquadrias, 
contramarcos e ancoragens instaladas na obra. 

Os contramarcos deverão ter tamanho compatível com o marco, exceto quando 
especificado no projeto da CONSULTORIA. 

A CONTRATADA só poderá adquirir os materiais após aprovação do CONTRATANTE 
nos projetos de execução das esquadrias elaborado pela CONTRATADA. É de 
responsabilidade da CONTRATADA a reposição ou a perda de materiais adquiridos sem 
aprovação do CONTRATANTE. 

Devem ser executados pela CONTRATADA os projetos "AS BUILT" com as medidas 
finais de obra que devem ser encaminhados ao CONTRATANTE e CONSULTORIA em 
arquivos dwg e pdf. 

FABRICAÇÃO: 

A fabricação das esquadrias, contramarcos e ancoragens só poderão ser iniciadas após 
aprovação pelo CONTRATANTE do projeto de execução das esquadrias elaborado pela 
CONTRATADA. 

A medida dos vãos para fabricação do contramarco e posteriormente da esquadria é de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

Para a instalação da esquadria, o contramarco deve estar limpo, isento de poeira ou 
qualquer substância que prejudique a adesão do silicone. No momento da colocação da 
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esquadria aplicar silicone em todo o perímetro do contramarco e no parafuso durante sua 
fixação. 

A mesma preocupação de esquadros deve ser considerada para a colocação das 
esquadrias. 

 A instalação das esquadrias será acompanhada pelo representante do Contratante. O 
início de cada etapa de colocação deverá ser feito na presença do engenheiro da obra, 
para que sejam sanados, de comum acordo entre as partes, quaisquer problemas não 
previstos nos memoriais, servindo de parâmetro para todo o processo. 

Todos os equipamentos necessários para a instalação deverão ser fornecidos pela 
Contratada. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação de janelas 
completas, inclusive ferragens para vidros, para qualquer período de isolamento e em 
qualquer dimensão, foi composta em metros quadrados (m²) ou por unidade (un), desde 
que especificadas as dimensões dos caixilhos na planilha; efetivamente instalada e aceita 
pela Fiscalização. 

 

4.1.2.7 – PORTAS DE MADERIA COMPENSADA 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de todos portas de madeira 
compensada, revestida em laminado melamínico texturizado, inclusive suas ferragens e 
acessórios, especificados em projeto. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões contidas nos desenhos de 
detalhamento de esquadrias, no projeto de arquitetura.  

 

O preço deverá compreender as seguintes atividades, sem a elas se limitar: 

- fornecimento de materiais equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos 
necessários para a perfeita instalação; 

- fornecimento de transporte, carga e descarga das portas desde o almoxarifado até o 
local de instalação; 

- aplicação de esquadria, marcos e contramarcos, elementos de posicionamento e 
fixação, batentes e ferragens; 

- fornecimento e aplicação de maçanetas, dobradiças, puxadores e fechos; 

- posicionamento das esquadrias, ajuste após a montagem, limpeza, lixamento e 
jateamento para aplicação de pinturas; 

- limpeza final, verificação do bom funcionamento e tudo o mais necessário para a 
perfeita execução e acabamento dos serviços; 

- acabamento de acordo com especificações de projeto. 
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Todas as esquadrias devem ser executadas conforme medidas, especificações e 
detalhamento do projeto executivo de arquitetura. 

A mão de obra deve ser treinada, qualificada e certificada para executar os serviços. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação de portas 
completas incluindo bandeiras, bonecas laterais, batentes e ferragens, foi composta em 
metros quadrados (m²) ou por unidade (un), desde que especificadas as dimensões das 
portas na planilha; efetivamente instalada. 

 

4.1.2.8. CAIXILHOS DE AÇO CARBONO – DIVISÓRIAS INTERNAS DE 
VIDRO 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de todas as divisórias internas, em 
caixilho em tubos de aço carbono ASTM A500 e fechamento em vidro temperado 
10mm, com aplicação de película 10% opacidade.  

Inclusive as portas em vidro temperado 10mm que compões as esquadrias internas, suas 
ferragens e acessórios. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões contidas nos desenhos de 
detalhamento de divisórias, no projeto de arquitetura.  

 

O preço deverá compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, mão-de-obra e 
encargos, acessórios de fixação, argamassa de assentamento, ferragens, cortes, recortes, 
demais acessórios pertinentes para a montagem, perdas, alinhamento, nivelamento, 
prumo e execução dos arremates, de acordo com os desenhos de projeto e as 
especificações pertinentes e tudo o mais necessário para a perfeita execução dos 
serviços. 

Nas divisórias compostas por painéis fixos e portas, incluem as portas, o conjunto de 
ferragens, os montantes, vidros e películas para vidros.  

Divisórias em tubo estrutural retangular ASTM A500, com vidro simples conforme 
especificação. Quando indicado, com película conforme indicado em projeto. 

Execução conforme detalhamento de projeto de arquitetura. 

A mão de obra deve ser treinada, qualificada e certificada pelo fabricante para executar 
os serviços, de maneira a validar a garantia do produto. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação de divisórias  foi 
composta completas incluindo painéis fixos, o conjunto de ferragens, os montantes, 
vidros e películas para vidros, foi composta em metros quadrados (m²) ou por unidade 
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(un), desde que especificadas as dimensões das divisórias na planilha; efetivamente 
instalada, considerando-se as medidas obtidas em projeto. 

 

4.1.3 – COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 

4.1.3.1 - TELHAS DE CHAPA METÁLICA 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e colocação de cobertura termo-isolante, 
composta de chapa galvanizada estruturada 4mm, H=25mm + lamina impermeabilizante 
flexivel, tipo PVC-P (HS), de 1,2mm de espessura, com armadura de malha de fibra de 
poliéster + isolamento térmico 7cm poliestireno extrudido de alta densidade + chapa de 
aço galvanizado 4mm, H=40mm. Inclusos acessorios para fixação. Não inclusos perfis 
estruturais para receber cobertura. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões contidas nos desenhos do projeto 
de arquitetura.  

 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas e mão-de-obra necessários à colocação das telhas, incluindo 
acessórios de fixação, fixação na estrutura do telhado, andaimes, limpeza e demais 
serviços auxiliares para a perfeita instalação. 

A estrutura metálica está descrita em item próprio. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado pela área 
de projeção da cobertura no plano horizontal, conforme projeto, em m². 

 

4.1.4 – REVESTIMENTOS 

4.1.4.1 – REVESTIMENTOS DE PISOS  

4.1.4.1.1 - PISO CIMENTADO  

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e aplicação de piso cimentado polido com 
aplicação de resino incolor fosca. Especificado para áreas técnicas, circulações de areas 
técnicas e escadas da edificação. 

Devem ser consideradas as especificações nos desenhos do projeto de arquitetura.  

 

O preço unitário contratual inclui o fornecimento de materiais, ferramentas, 
equipamentos, mão-de-obra e encargos, regularização e nivelamento; o preparo, 
adensamento e lançamento de argamassas e chapisco de nata de cimento; o preparo e 
colocação de juntas, formas, rejuntamentos; aplicação completa do piso, polimentos, 
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serviços de acabamento e limpeza; os controles topográfico e tecnológico e tudo o mais 
necessário para a perfeita execução e acabamento dos serviços. 

A aplicação deve ser realizada por equipe especializada, seguindo recomendações do 
fabricante e especificação técnica executado conforme descrito no Memorial de 
Especificações. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de pisos foi composta pela 
área correspondente executada, em metros quadrados (m²), conforme as dimensões do 
projeto. Serão descontadas áreas de vazios ou interferências que excederem a 0,50m². 

 

4.1.4.1.2 - PISO GRANILITE  

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e aplicação de piso granilite polido acabamento 
fosco, pedrisco  0 na cor cinza mesma tonalidade do cimento (não misturar com outras 
cores). Especificado para todas as salas, áreas de acervo e laboratório da edificação. 

Devem ser consideradas as especificações nos desenhos do projeto de arquitetura.  

 

O preço unitário contratual inclui o fornecimento de materiais, ferramentas, 
equipamentos, mão-de-obra e encargos, regularização e nivelamento; o preparo, 
adensamento e lançamento de argamassas e chapisco de nata de cimento; o preparo e 
colocação de juntas, formas, rejuntamentos; aplicação completa do piso, polimentos, 
serviços de acabamento e limpeza; os controles topográfico e tecnológico e tudo o mais 
necessário para a perfeita execução e acabamento dos serviços. 

A aplicação deve ser realizada por equipe especializada, seguindo recomendações do 
fabricante e especificação técnica executado conforme descrito no Memorial de 
Especificações. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de pisos foi composta pela 
área correspondente executada, em metros quadrados (m²), conforme as dimensões do 
projeto. Serão descontadas áreas de vazios ou interferências que excederem a 0,50m². 

 

4.1.4.1.3 - PISO EM BRITA 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e aplicação de piso em brita  2 cinza. 
Especificado para piso de pavimento técnico. 

Devem ser consideradas as especificações nos desenhos do projeto de arquitetura.  
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O preço deverá compreender todas as despesas com transporte até o canteiro de obras do 
material a ser fornecido, para os canteiros de aplicação conforme indicado em projeto 
específico de arquitetura – paisagismo, As britas devem ser fornecidos limpas, o mais 
homogêneo possível, isentos de matéria orgânica ou quaisquer sujeiras que 
descaracterizem o material solicitado. O material deverá ser espalhado e compactado 
adequadamente conforme orientação do projetista responsável. 

 

Levantamento de Quantidade: A medição será efetuada pela área de piso executado, 
conforme projeto em m², sendo descontadas as áreas de vazios ou interferências que 
excederem a 0,50m². 

 

4.1.4.1.4 - PISO DE GRANITO 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e aplicação de piso em granito cinza andorinha 
apicoado 60x30cm, espessura=2cm, assentado sobre contrapiso.  

Especificado para pisos de praça e patio, de áreas externas, no SETOR A. 

Devem ser consideradas as especificações e paginações nos desenhos do projeto de 
arquitetura.  

 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à aplicação de 
revestimentos em pedra, incluindo argamassa de assentamento, rejuntamento, recortes, 
requadrações, limpeza, andaimes e demais serviços auxiliares. 

O revestimento em granito dever ser assentado depois de feito chapisco a traço 1:3 
(cimento e areia) com espessura 0,5cm e emboço a traço 1:2:8 (cimento, cal e areia 
média) com espessura 2,0cm sobre a parede. Utilizar argamassa colante para fixar e 
rejunte para acabamento entre as peças. 

A amostra do granito a aplicar será sujeita a aprovação do projetista. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento será efetuado por m², descontando-se 
no que exceder a 1,00m², os vazios cujas superfícies de topo não sejam revestidas. 

 

4.1.4.1.5 - PISO DRENANTE 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e aplicação de piso drenante 60x60cm, espessura 
6cm, cor ninza natural, assentado sobre coxim de areia. Especificado para pisos de praça 
e patio, de áreas externas, no SETOR A. 
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Devem ser consideradas as especificações e paginações nos desenhos do projeto de 
arquitetura.  

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais pré-fabricados, transporte até o canteiro de obras, descarregamento e 
armazenamento em conformidade com indicações do fabricante / fornecedor, 
ferramentas, equipamentos e mão-de obra necessária à execução do piso, incluindo: sub-
base e base, camada de areia para assentamento, juntas, camada de impermeabilização 
(caso indicado no projeto), nivelamento, acabamento, limpeza e demais serviços 
auxiliares. 

Deverão ser apresentadas amostras do piso antes da aplicação, para afinar cores, texturas 
e dimensões das peças, para aprovação dos autores do Projeto de Arquitetura. 

Antes do inicio da aplicação do sistema, as condições do mesmo deverão ser checadas. O 
substrato deverá se apresentar com acabamento liso e o caimento necessário para a área 
(sem empoçamentos, FS≥40), conforme norma 1% para áreas externas e 0,5% para áreas 
internas, estar limpo, seco e livre de pó, óleo, graxa ou qualquer elemento que possa 
reduzir a aderência do sistema. A camada de areia para assentamento deve ser com areia 
média, sem existência de agregados ou pedras grandes que possam influenciar 
negativamente no assentamento, estabilidade e durabilidade do piso.  

A umidade existente no substrato não deverá exceder 6% em peso. 

As placas instaladas deverão ser protegidas de pisoteio ou outras solicitações mecânicas 
enquanto não estiverem completamente travadas, conforme especificação e orientação do 
fornecedor / fabricante.  

Caso o trabalho seja interrompido por mais de 12 horas, ou caso ocorra chuva durante a 
aplicação, deverão ser verificados eventuais movimentações das peças instaladas ou 
outros danos ao substrato ou às peças assentadas. Quaisquer irregularidades ou 
deformações no piso executado deverão ser sanadas imediatamente, com a pertinente 
ação corretiva onde necessária. 

 

Levantamento de Quantidade: A medição será efetuada pela área de piso executado, 
conforme projeto em m², sendo descontadas as áreas de vazios ou interferências que 
excederem a 0,50m². 

 

4.1.4.1.6 - CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DE BASE 

4.1.4.1.6.1 -CONTRAPISO DE NIVELAMENTO 9 CM – RECEBER PISO 
GRANILITE 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e aplicação de contrapiso de nivelamento de 9 cm 
de espessura, para receber piso de granilite. 

Especificado para todas as salas, áreas de acervo e laboratório da edificação. 
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Devem ser consideradas as especificações nos desenhos do projeto de arquitetura.  

 

O preço unitário contratual inclui o fornecimento de materiais, ferramentas, 
equipamentos, mão-de-obra e encargos, regularização e nivelamento; o preparo, 
adensamento e lançamento de argamassas e chapisco de nata de cimento; o preparo e 
colocação de juntas, formas, rejuntamentos; aplicação completa do piso, polimentos, 
serviços de acabamento e limpeza; os controles topográfico e tecnológico e tudo o mais 
necessário para a perfeita execução e acabamento dos serviços. 

A aplicação deve ser realizada por equipe especializada, seguindo recomendações do 
fabricante e especificação técnica executado conforme descrito no Memorial de 
Especificações. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de pisos foi composta pela 
área correspondente executada, em metros quadrados (m²), conforme as dimensões do 
projeto. Serão descontadas áreas de vazios ou interferências que excederem a 0,50m². 

 

4.1.4.1.6.2 -CONTRAPISO CONCRETO ARMADO H=8 CM – RECEBER PISO 
EM GRANITO SOBRE TERRA. 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e aplicação de contrapiso de concreto armado 
espessura de 8cm, para receber piso em granito. 

Especificado para pisos de praça e pátio, de áreas externas, no SETOR A. 

Devem ser consideradas as especificações nos desenhos do projeto de arquitetura.  

Os materiais utilizados para a produção do piso de concreto deverá ser norteada pelos 
seguintes princípios: 

 

CIMENTO 

Deverão ser empregados cimentos tipo CP-II, CP-III ou CP-V, de acordo com as normas 
técnicas NBR 11578, 5735, 5733. A dosagem do concreto deve ser feita levando em 
consideração o tempo de corte das juntas, a exsudação e as retrações plástica e 
hidráulica, variável para cada tipo de cimento. 

 

AGREGADOS 

Os agregados deverão atender às prescrições da norma NBR 7211, sendo que os miúdos 
deverão ser preferencialmente areia natural de origem quartzosa, de granulometria média 
grossa a grossa, ou areia artificial, oriunda da britagem de rochas convenientemente 
dosada com areia natural para corrigir deficiência de finos. 

Deve-se atentar para o fato de que o agregado miúdo irá afetar basicamente a 
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trabalhabilidade do concreto, sendo que se empregar material muito fino irá facilitar as 
operações de acabamento, mas com aumento da demanda de água; no outro extremo, a 
adoção de areia grossa, dificultará o acabamento, tornando a mistura áspera e favorecerá 
a exsudação do concreto, muito embora possa ocorrer redução do volume de água. O 
agregado graúdo deve ser formado pela mistura apropriada das britas 0 e 1, de forma a 
formar uma granulometria aproximadamente contínua e com baixo volume de vazios. 

 

ADITIVOS 

O concreto poderá ser dosado com aditivos plastificantes de pega normal, de modo a não 
interferir e principalmente retardar o período de dormência e postergar as operações de 
corte das juntas. 

Agua 

A água de amassamento do concreto deve atender aos seguintes requisitos: 

- matéria orgânica: <3mg/L; 

- Ph: entre 5 e 8; 

- resíduos sólidos: <5000mg/L 

- sulfatos (íons SO4): <600mg/L 

- açúcar: <5mg/L 

Brita graduada simples 

A brita graduada a ser empregada na confecção da sub-base deverá ter granulometria 
adequada.. Previamente à execução da compactação, o executor deverá apresentar as 
características do material, como a curva granulométrica, curva de compactação, 
densidade máxima e umidade ótima. 

 

SELANTES 

Nas áreas internas, as junta de encontro (periferia e pilares) deverão ser seladas com 
mastique de poliuretano, com dureza Shore A =30± 5. 

 

ARMADURA 

A armadura deve-se constituir por telas soldadas, CA – 60, fornecidas em painéis (não 
será permitido o uso de telas fornecidas em rolo), e que atendam a NBR 7481. 

 

Preparo da superfície 

A limpeza da superfície deve ser feita de acordo com os seguintes procedimentos: 

- Aplicar jato de água de alta pressão, empregando o compressor de ar comprimido 
acoplado a um sistema de injeção de água ou com bombas específicas para esse fim. O 
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objetivo é remover as partículas soltas ou parcialmente aderidas ao concreto; 

- O bico do aplicador deve ficar o mais próximo possível da superfície a ser limpa, de 
modo a aproveitar o máximo possível a energia disponível; 

- Antes da concretagem a superfície deverá estar limpa e saturada seca, sem excessos de 
água sendo que eventuais poças devem ser removidas com o auxílio de esponjas. 

 

Colocação das armaduras 

O posicionamento da armadura deve ser efetuado com espaçadores plásticos – taxa de no 
mínimo 4 peças por metro quadrado. 

Não será permitido, para o posicionamento da armadura, nenhum outro procedimento de 
posicionamento da armadura que não seja passível de inspeção preliminar ou que não 
garantam efetivamente o posicionamento final da armadura. 

Emendas A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposição de pelo menos duas 
malhas da tela soldada. 

 

 Fôrmas  

As formas devem cumprir os seguintes requisitos: - Tenham linearidade superior a 3mm 
em 5m; - Sejam rígidas o suficiente para suportar as pressões laterais produzidas pelo 
concreto; 

- A fixação das formas deve ser efetuada de forma que as características citadas sejam 
mantidas. No caso da fixação com concreto, é necessário garantir que o concreto tenha 
resistência compatível com o da placa e que a aderência entre eles seja promovida, já que 
ele será parte integrante do piso. 

 

Lançamento do concreto 

O lançamento do concreto deve ser feito com o emprego de bomba (concreto 
bombeado). 

Durante as operações de lançamento deve-se proceder de modo a não alterar a posição 
original da armação, evitando-se o trânsito excessivo de operários sobre a tela durante os 
trabalhos, 

municiando-os com ferramentas adequadas para que possam espalhar o concreto 
externamente à região. 

O espalhamento deve ser uniforme e em quantidade tal que, após o adensamento, sobre 
pouco material para ser removido, facilitando os trabalhos com a régua vibratória. 

 

Adensamento 

A vibração do concreto deve ser feita com emprego de vibradores de imersão. O 
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vibrador de imersão deve ser usado primordialmente junto às formas, impedindo a 
formação de vazios. 

 

Acabamento superficial 

O acabamento superficial é formado pela regularização da superfície, e pela texturização 
do concreto. 

Regularização da superfície 

A regularização da superfície do concreto é fundamental para a obtenção de um piso com 
bom desempenho em termos de planicidade. Deve ser efetuada com ferramenta 
denominada rodo de corte, constituída por uma régua de alumínio ou magnésio, de três 
metros (ou mais) de comprimento, fixada a um cabo com dispositivo que permita a sua 
mudança de ângulo, fazendo com que o "rodo" possa cortar o concreto quando vai e 
volta, ou apenas alisá-lo, quando a régua está plana. Deve ser aplicado no sentido 
transversal da concretagem, algum tempo após a concretagem, quando o material está 
um pouco mais rígido. Seu uso irá reduzir consideravelmente as ondas que a régua 
vibratória e o sarrafeamento deixaram. 

Desempeno mecânico do concreto 

O desempeno mecânico do concreto (floating) é executado com a finalidade de embeber 
as partículas dos agregados na pasta de cimento, remover protuberâncias e vales e 
promover o adensamento superficial do concreto. Para a sua execução, a superfície 
deverá estar suficientemente rígida e livre da água superficial de exsudação. A operação 
mecânica pode ser executada quando o concreto suportar o peso de uma pessoa, 
deixando uma marca entre 2 a 4mm de profundidade. 

Devem ser empregadas acabadoras de superfície, preferencialmente dupla, com diâmetro 
entre 90 e 120cm, com quatro pás cada uma com largura próxima a 250mm (pás de 
flotação; nunca empregar para flotação as pás usadas para alisamento superficial), ou 
com discos rígidos. 

O desempeno deve ser executado com planejamento, de modo a garantir a qualidade da 
tarefa. Ele deve iniciar-se ortogonal à direção da régua vibratória, obedecendo sempre a 
mesma direção. Cada passada deve sobrepor-se em pelo menos 30% a anterior. 

Nesta etapa, uma nova aplicação do rodo de corte proporciona acentuada melhoria dos 
índices de planicidade e nivelamento. O rodo de corte deve ser aplicado longitudinal e 
transversalmente ao sentido da placa, em passagens sucessivas e alternadas com o 
desempeno mecânico (floating). Quanto maior o número de operações de corte, maiores 
serão os índices de planicidade e nivelamento. 

Alisamento superficial 

O alisamento superficial ou desempeno fino (troweling) é executado após o desempeno, 
para produzir uma superfície densa, lisa e dura. Normalmente são necessárias duas ou 
mais operações para garantir o resultado final, dando tempo para que o concreto possa 
gradativamente enrijecer- se. 
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O equipamento deve ser o mesmo empregado no desempeno mecânico, com a diferença 
de que as lâminas são mais finas, com cerca de 150mm de largura. O alisamento deve 
iniciar-se na mesma direção do desempeno, mas a segunda passada deve ser transversal a 
esta, alternando- se nas operações seguintes. 

Na primeira passada, a lâmina deve estar absolutamente plana e de preferência 
empregando-se uma lâmina já usada, que possui os bordos arredondados; nas seguintes 
deve-se aumentar gradativamente o ângulo de inclinação, de modo que aumente a 
pressão de contato à medida que o concreto vá ganhando resistência. 

Não é permitido o lançamento de água a fim de facilitar as operações de acabamento 
superficial, visto que o procedimento reduz a resistência ao desgaste do concreto. 

 

Lapidação 

O piso deverá ser lapidado com politriz diamantada, com granas crescentes, sendo 
empregadas no mínimo as ganas 200, 400, 800, 1500 a 3000, sendo aplicado 
posteriormente endurecedor de superfície de alto desempenho. 

 

Cura 

A cura do piso pode ser do tipo: química ou úmida. 

Na cura química deve ser aplicada a base imediatamente ao acabamento podendo ser esta 
base de PVA, acrílico ou qualquer outro composto capaz de produzir um filme 
impermeável e que atenda a norma ASTM C 309. 

É necessário que o filme formado seja estável para garantir a cura complementar do 
concreto por pelo menos 7 dias. Caso isso não seja possível, deverá ser empregada 
complementarmente cura com água, com auxílio de tecidos de cura ou filmes plásticos. 

Na cura úmida deverão ser empregados tecidos de algodão (não tingidos) ou sintéticos, 
que deverão ser mantidos permanentemente úmidos pelo menos até que o concreto tenha 
alcançado 75% da sua resistência final. 

 

Selagem das juntas 

A selagem das juntas deverá ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos 
70% de sua retração final. 

Endurecedor de superfície 

O líquido endurecedor de superfície deverá ser aplicado após 7 dias de cura do concreto. 
Quando for empregado concreto produzido com cimento CPIII (escória de alto forno), 
este tempo deverá ser estendido para 28 dias ou quando o concreto atingir a resistência 
de projeto. 

Antes da aplicação, eventuais resíduos de produto da cura devem ser removidos e em 
áreas revestidas a aplicação é facultativa. 
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ESTRUTURA DO PISO: 

- Espessura de placa: 8cm – com tolerância executiva de + 1cm / - 0.5 cm; 

- Armadura superior, tela soldada e nervurada Q-138 em painel 

- a armadura deve ser constituída por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis (não 

sera permitido o uso de telas fornecidas em rolo) e que atendam a NBR 7481. Barras de 

transferência: barra de aço liso diamentro 12,5mm; comprimento 35cm, metade pintada e 

engraxada; 

 

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO 

O concreto usinado deverá atender os seguintes requisitos mínimos: 

- resistência à compressão (fck): 20 MPa; 

- consumo máximo de água: 185 L/m3; 

- consumo mínimo e máximo de cimento: 320 a 380 gm/m3; 

- fibra de polipropileno monofilamento: 600 g/ m3; 

- retração hidráulica máxima (8 semanas): 500 μm/m; 

- teor de ar incorporado: < 3%; 

- exsudação: < 4%; 

- relação água/cimento 

 

O preço unitário contratual inclui o fornecimento de materiais, ferramentas, 
equipamentos, mão-de-obra e encargos, regularização e nivelamento; o preparo do sub-
leito, sub-base, formas, colocação das armaduras e barras de transferência, adensamento 
e lançamento de concreto, acabamento superficial, desempeno mecânico,  alisamento 
superficial e cura.  

Aplicação completa do piso, polimentos, serviços de acabamento e limpeza; os controles 
topográfico e tecnológico e tudo o mais necessário para a perfeita execução e 
acabamento dos serviços. 

A aplicação deve ser realizada por equipe especializada, seguindo recomendações do 
fabricante e especificação técnica executado conforme descrito no Memorial de 
Especificações. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de pisos foi composta pela 
área correspondente executada, em metros quadrados (m²), conforme as dimensões do 
projeto. Serão descontadas áreas de vazios ou interferências que excederem a 0,50m². 
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4.1.4.1.6.3 -CONTRAPISO DE NIVELAMENTO H=5 CM – RECEBER PISO EM 
GRANITO SOBRE LAJE. 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e aplicação de contrapiso de nivelamento de 5 cm 
de espessura, para receber piso em granito sobre laje. 

Especificado para pisos de áreas externas, no SETOR A. 

Devem ser consideradas as especificações nos desenhos do projeto de arquitetura.  

O preço unitário contratual inclui o fornecimento de materiais, ferramentas, 
equipamentos, mão-de-obra e encargos, regularização e nivelamento; o preparo, 
adensamento e lançamento de argamassas e chapisco de nata de cimento; o preparo e 
colocação de juntas, formas, rejuntamentos; aplicação completa do piso, polimentos, 
serviços de acabamento e limpeza; os controles topográfico e tecnológico e tudo o mais 
necessário para a perfeita execução e acabamento dos serviços. 

A aplicação deve ser realizada por equipe especializada, seguindo recomendações do 
fabricante e especificação técnica executado conforme descrito no Memorial de 
Especificações. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de pisos foi composta pela 
área correspondente executada, em metros quadrados (m²), conforme as dimensões do 
projeto. Serão descontadas áreas de vazios ou interferências que excederem a 0,50m². 

 

4.1.4.2  - REVESTIMENTOS DE PAREDES 

4.1.4.2.1 – CHAPISCO 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e aplicação de chapisco em paredes de alvenaria 
de bloco de concreto. 

Devem ser consideradas as especificações nos desenhos do projeto de arquitetura.  

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução do 
revestimento, incluindo preparo e aplicação da argamassa, andaimes e demais serviços 
auxiliares. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por m², 
obtendo-se a área de acordo com o projeto, descontando-se os vãos maiores que 2,00m², 
áreas de vazios ou interferências. 
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4.1.4.2.2 – EMBOÇO 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e aplicação de emboço em paredes de alvenaria de 
bloco de concreto 

Devem ser consideradas as especificações nos desenhos do projeto de arquitetura.  

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução do 
revestimento, incluindo preparo e aplicação da argamassa, andaimes e demais serviços 
auxiliares. Incluindo desempeno e acabamento. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por m², 
obtendo-se a área de acordo com o projeto, descontando-se os vãos maiores que 2,00m², 
áreas de vazios ou interferências. Incluindo desempeno e acabamento. 

 

4.1.4.2.3 – CERÂMICAS 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e aplicação azulejo branco Acentinado 20 x 20 
cm. Juntas de 5mm, com rejunte cor branco. 

Especificados para parede das áreas molhadas, nomeadamente sanitários. 

Devem ser consideradas as especificações e paginações nos desenhos do projeto de 
arquitetura.  

Nas áreas molhadas, nomeadamente sanitários, as paredes terão azulejo Branco 
Acentinado 20 x 20 cm. Juntas de 5mm, com rejunte cor branco. 

 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à aplicação dos 
azulejos, incluindo argamassa de assentamento, rejuntamento, recortes, requadrações, 
limpeza, andaimes e demais serviços auxiliares. 

O revestimento cerâmico dever ser assentado depois de feito chapisco a traço 1:3 
(cimento e areia) com espessura 0,5cm e emboço a traço 1:2:8 (cimento, cal e areia 
média) com espessura 2,0cm sobre a parede. Utilizar argamassa colante para fixar e 
rejunte para acabamento entre as peças cerâmicas. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por m², 
descontando-se no que exceder a 1,00m², os vazios cujas superfícies de topo não sejam 
revestidas. 
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4.1.4.2.4 – GRANITO 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e aplicação de revestimento em granito cinza 
andorinha apicoado 60x30cm, espessura=2cm. 

Especificado para revestimento de bancos em concreto, das áreas externas, no SETOR 
A. 

Devem ser consideradas as especificações e paginações nos desenhos do projeto de 
arquitetura.  

 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à aplicação de 
revestimentos em pedra, incluindo argamassa de assentamento, rejuntamento, recortes, 
requadrações, limpeza, andaimes e demais serviços auxiliares. 

O revestimento em granito dever ser assentado depois de feito chapisco a traço 1:3 
(cimento e areia) com espessura 0,5cm e emboço a traço 1:2:8 (cimento, cal e areia 
média) com espessura 2,0cm sobre a parede. Utilizar argamassa colante para fixar e 
rejunte para acabamento entre as peças. 

A amostra do granito a aplicar será sujeita a aprovação do projetista. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento será efetuado por m², descontando-se 
no que exceder a 1,00m², os vazios cujas superfícies de topo não sejam revestidas. 

 

4.1.4.3 – REVESTIMENTOS DE FORROS 

 

A instalação dos forros de gesso e dos forros metálicos deverá ser feita em áreas livres de 
umidade excessiva, emanações de produtos químicos, temperaturas abaixo do ponto de 
congelamento e vibrações. 

A instalação dos forros de gesso deverá ser realizada após a instalação de caixilhos e 
vidros. 

As placas não deverão ficar expostas diretamente à umidade na forma de goteiras nem a 
temperaturas ou níveis de umidade que produzam condensação no forro, quer durante, 
quer após a instalação. 

As placas não deverão servir de apoio para nenhum outro material. Antes da instalação, o 
material deverá ser mantido numa área limpa, seca e fechada, protegida de intempéries. 

 

4.1.4.3.1 – FORRO EM GESSO  

4.1.4.3.1.1 – FORRO EM GESSO ACARTONADO LISO 
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Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de forro fixo em gesso acartonado 
liso, resistente à fogo, 12,5 mm, incluindo estrutura e fixações, pronto a receber pintura 
com todos os materiais e trabalho inerentes. 

Especificada para ambientes internos da edificação SETOR B, de acordo com projeto de 
arquitetura. 

Devem ser consideradas as especificações nos desenhos do projeto de arquitetura.  

 

O preço unitário contratual remunera o fornecimento de materiais, mão-de-obra e 
encargos, equipamentos, ferramentas, cargas, transportes, descargas, armazenamento, 
montagem, suportes, acessórios, peças complementares e de fixação, sustentação, 
vedação, arremates, quadros e requadros, amarração, nivelamento, perdas, sobras e tudo 
o mais necessário para a perfeita execução e acabamento dos serviços. 

A fixação, sustentação, vedação, arremates, furação para luminárias, tratamento de juntas 
e arestas, barramentos e todos os trabalhos necessários para receber a pintura final não 
serão objeto de quantificação em separado. 

Todos os elementos do sistema deverão ser garantidos pela mesma entidade e a sua 
instalação deverá ser feita por mão-de-obra qualificada. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de forros será composta pela 
área de forro executado, em metros quadrados (m²), calculada pela área da superfície 
limitada pelo perímetro interno da projeção horizontal de cada plano, não se 
considerando as perdas por cortes. 

 

4.1.4.3.1.2 – FORRO EM GESSO ACARTONADO PERFURADO 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de forro monolítico em gesso 
acartonado perfurado, placa de 1,20 x 1,20 m, com 12,1% de perfuração, resistente à 
fogo. Incluindo estrutura e fixações, pronto a receber pintura com todos os materiais e 
trabalho inerentes. 

Os furos deverão ficar perfeitamente alinhados. Todas as superfícies deverão estar com 
um acabamento perfeito para receber a pintura de acabamento. 

Especificada para ambientes internos da edificação SETOR B, de acordo com projeto de 
arquitetura. 

Devem ser consideradas as especificações nos desenhos do projeto de arquitetura.  

 

O preço unitário contratual remunera o fornecimento de materiais, mão-de-obra e 
encargos, equipamentos, ferramentas, cargas, transportes, descargas, armazenamento, 
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montagem, suportes, acessórios, peças complementares e de fixação, sustentação, 
vedação, arremates, quadros e requadros, amarração, nivelamento, perdas, sobras e tudo 
o mais necessário para a perfeita execução e acabamento dos serviços. 

A fixação, sustentação, vedação, arremates, furação para luminárias, tratamento de juntas 
e arestas, barramentos e todos os trabalhos necessários para receber a pintura final não 
serão objeto de quantificação em separado. 

Todos os elementos do sistema deverão ser garantidos pela mesma entidade e a sua 
instalação deverá ser feita por mão-de-obra qualificada. 

A contratada deverá apresentar certificados do produto a ser aplicado para comprovação 
das características acústicas e de resistência ao fogo. 

A amostra do revestimento a aplicar será sujeita a aprovação do projetista. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de forros será composta pela 
área de forro executado, em metros quadrados (m²), calculada pela área da superfície 
limitada pelo perímetro interno da projeção horizontal de cada plano, não se 
considerando as perdas por cortes. 

 

4.1.4.3.2 – PLACAS METÁLICAS  

4.1.4.3.1.1 – FORRO METÁLICO PERFURADO 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de forro metálico com perfuração de 
20% de abertura  2,95mm, em alumínio na cor cinza. Painéis modulares sem perfis 
aparentes, elaborados em ALUZINC (55% alumínio,45% Zinco) sistema de pintura coil 
coating (linha continua)  c/ tinta base de poliéster, conferindo-lhe  beleza  e  resistência. 
Arremate de perímetro com cantoneiras na cor do painel.   

Especificada para ambientes internos da edificação SETOR B, de acordo com projeto de 
arquitetura. 

Devem ser consideradas as especificações e modulações segundo detalhamento, do 
projeto de arquitetura.  

 

O preço unitário contratual remunera o fornecimento de materiais, (chapas, suportes, 
acessórios, peças complementares e de fixação, materiais de consumo, etc.) mão-de-obra 
e encargos, equipamentos, ferramentas, cargas, transportes, descargas, armazenamento, 
montagem, suportes, acessórios, peças complementares e de fixação, sustentação, 
vedação, arremates, quadros e requadros, amarração, nivelamento, perdas, sobras e tudo 
o mais necessário para a perfeita execução e acabamento dos serviços. 

A fixação, sustentação, vedação e os arremates não serão objeto de quantificação em 
separado. 
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A modulação do forro deverá seguir o projeto de arquitetura e estrutura e caso necessite 
de alterações indicados pelo fabricante, deverá ser realizado pelo fabricante um projeto 
de paginação para aprovação do escritório de arquitetura. 

Todos os elementos do sistema deverão ser garantidos pela mesma entidade e a sua 
instalação deverá ser feita por mão-de-obra qualificada. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de forros será composta pela 
área de forro executado, em metros quadrados (m²), calculada pela área da superfície 
limitada pelo perímetro interno da projeção horizontal de cada plano, não se 
considerando as perdas por cortes. 

 

4.1.4.4 – PINTURAS 

 

À Contratada compete a execução de todos os trabalhos deste projeto relativos a 
pinturas, e outros acabamentos de película fina, incluindo o fornecimento e aplicação de 
todos os materiais com todos trabalhos inerentes, conforme desenhos e relatório técnico. 

As pinturas e ou outros acabamentos finais não referidos nos trabalhos deste capítulo, 
fazem parte da empreitada, tendo sido incluídos com as respectivas carpintarias, 
serralharias, etc. 

A Contratada deverá tomar as precauções necessárias para assegurar a proteção das 
superfícies que possam ser atacadas, manchadas ou alteradas pela realização dos 
acabamentos. 

A Contratada deve submeter à aprovação da Fiscalização, no período de preparação da 
execução da obra, as medidas que pretende adotar para atingir este objetivo tal como as 
técnicas de execução das pinturas e outras. 

As tintas, pigmentos, betumes, etc., devem dar entrada na Obra em embalagens de 
origem, seladas, e só poderão ser abertas quando da sua utilização e com conhecimento 
da Fiscalização. A Contratada deve submeterá aprovação da Fiscalização a marca das 
tintas que pretende utilizar, devendo apresentar toda a documentação técnica que prove e 
garanta as respectivas características. 

A Contratada, com base nos esquemas de pintura definidos neste capítulo, deverá 
submeter à aprovação da Fiscalização todos os esquemas específicos desta Obra, onde 
conste o tipo de preparação da base, a referência e características técnicas dos produtos, 
o número de demãos, tempos de secagem, etc..  

Os produtos a aplicar devem estar homologados.  

As subcapas e produtos de tratamento serão sempre compatíveis com os acabamentos, 
devendo ser os recomendados pelos fabricantes das tintas. 
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As bases de aplicação devem ser cuidadosamente limpas de poeiras, substâncias 
gordurosas, manchas e de todos os resíduos resultantes da realização de trabalhos 
anteriores. 

O teor de umidade e o acabamento das bases, e as condições de temperatura e 
higrométricas do meio ambiente devem satisfazer as prescrições de aplicação do 
fabricante, uma vez aprovadas pela Fiscalização. 

As deficiências da base de aplicação, fissuras, cavidades, irregularidades, e outras, 
devem ser reparadas quer com o mesmo material do revestimento quer com produtos de 
isolamento e de barramento adequados às pinturas a aplicar. A Contradada, antes do 
início destes trabalhos deve, obrigatoriamente, submeter à aprovação da Fiscalização as 
soluções que pretende executar. 

Antes de iniciar a execução de acabamentos, a Contratada deve proceder à verificação do 
estado das superfícies a acabar, e propor à Fiscalização a solução de qualquer problema 
que eventualmente dificulte a obtenção de uma boa qualidade na sua execução (umidade, 
alcalinidade ou qualquer outra particularidade). 

As superfícies acabadas devem apresentar uma coloração uniforme e regular. A correção 
das deficiências das superfícies pintadas - bolhas, manchas, fissuras e outras só será 
iniciada depois da Contratada ter apresentado à aprovação da Fiscalização as medidas 
necessárias à sua eliminação. Em princípio as correções de deficiências em zonas 
localizadas obrigam a repintura de toda a superfície. 

•As operações de pintura devem ser realizadas em compartimentos previamente limpos 
de todas as poeiras, e ao abrigo de correntes de ar. 

 

4.1.4.4.1 - PINTURA  A BASE DE ESMALTE 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e aplicação de pintura a base de esmalte, em todos 
os corrimãos, guarda-corpos, esquadrias em aço e tubos de instalações em chapa, na cor 
cinza ref Suvinil P154 FGCT AC ou similar. A superfície deve estar devidamente lixada, 
seca, isenta de óleos, graxas, pó e sujeiras em geral. Remover a sujeira com pano 
umedecido com solvente, thinner de limpeza ou o diluente da própria tinta a ser aplicada. 

Aplicar uma demão de primer anti-oxidante e duas a três demãos de esmalte, até obter 
um acabamento perfeito. 

 

Os preços unitários contratuais deverão compreender todas as despesas decorrentes do 
fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à 
execução da pintura, incluindo a preparação da superfície, aplicação de primer e da tinta 
propriamente dita nas demãos necessárias, andaimes, proteções, limpeza e demais 
serviços complementares. 
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O preparo da superfície metálica, que obrigatoriamente antecede a pintura, constitui 
etapa importantíssima do processo e está diretamente ligado ao bom desempenho do 
sistema de proteção. Ele é realizado com dois objetivos. 

O primeiro é a remoção de todos os materiais que possam impedir o contato direto da 
tinta com o aço - pós, gorduras, ferrugem, carepa de laminação e resíduos de tintas, entre 
outros. O segundo é fornecer rugosidade superficial ao substrato, contribuindo para o 
aumento da aderência da tinta. 

Para a aplicação da tinta a base de esmalte, seguir instruções de aplicação do fabricante. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades de pintura foi efetuado 
pela área pintada, em metros quadrados (m²), não se descontando vãos até dois metros 
quadrados; para vão superiores a dois metros quadrados, será deduzido apenas o que 
exceder a esta área.  

 

4.1.4.4.2 - PINTURA A BASE DE SILICONE 

 

RESINA HIDROFUGANTE 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e aplicação de tratamento final com resina base de 
Silano-Siloxano em solução, em todas as superfícies aparentes em concreto armado. A 
aplicação deverá observar sempre a integridade da superfície a ser tratada (protegida), 
que deverá ser previamente cuidada, com o eventual recobrimento (estucamento) de 
furos que possam representar patologias ou que possam possibilitar patologias futuras. 
Após tal procedimento, as superfícies devem ser lixadas, sem descaracterizar os 
desenhos das juntas das formas resultantes das “desformas” e a poeira, óleos e quaisquer 
elementos graxos devem ser eliminados. 

 

Os preços unitários contratuais deverão compreender todas as despesas decorrentes do 
fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à 
execução da pintura, incluindo a preparação da superfície, aplicação de primer e da tinta 
propriamente dita nas demãos necessárias, andaimes, proteções, limpeza e demais 
serviços complementares. 

O concreto deve ser limpo com jatos d’ água e lixado para a remoção de imperfeições e 
resíduos do desmoldante. Seguir instruções de aplicação do fabricante. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades de pintura de paredes 
(interna e externa) foi efetuado pela área pintada, em metros quadrados (m²), não se 
descontando vãos até dois metros quadrados; para vão superiores a dois metros 
quadrados, será deduzido apenas o que exceder a esta área.  
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4.1.4.4.3 - PINTURA  A BASE DE LÁTEX 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e aplicação de pintura látex acrílico fosco, na cor 
branco, em todas as paredes de alvenaria, paredes e forros de gesso acartonado, sobre 
superfícies argamassadas. 

Sobre argamassas: 

Antes de aplicar o esquema de pintura, devem deixar-se curar todas as superfícies a 
pintar, reparando-se defeitos e fissuras superficiais. 

Todos os vestígios de gorduras, poeiras, fungos ou outros contaminantes também devem 
ser removidos.  

As argamassas a serem pintadas devem ser previamente preparadas com uma demão de 
primer anti-alcalino, o qual, em locais úmidos como sanitários, deverá ser também anti-
fungos.  

O acabamento final deverá ser de, pelo menos, duas demãos. 

 

Os preços unitários contratuais deverão compreender todas as despesas decorrentes do 
fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à 
execução da pintura, incluindo a preparação da superfície, aplicação de massa corrida e 
primer e da tinta propriamente dita nas demãos necessárias, andaimes, proteções, 
limpeza e demais serviços complementares. 

O preparo e limpeza da superfície para receber a pintura, constitui etapa importantíssima 
do processo e está diretamente ligado ao bom desempenho da pintura e acabamento 
desejado. 

Para a aplicação da tinta e do primer anti-oxidante, se deve seguir instruções de 
aplicação do fabricante. 

 

Levantamento de Quantidade: A medição de pintura será efetuada pela área pintada, 
em metros quadrados (m2), não se descontando furações até dois metros quadrados; para 
furações superiores a dois metros quadrados, será deduzido apenas o que exceder a esta 
área. 

 

4.1.4.5 – IMPERMEABILIZAÇÕES 

O preço deverá compreender o fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais, 
mão-de-obra e encargos necessários para a aplicação de todas as camadas do tratamento 
impermeabilizante especificado, inclusive preparo dos materiais, limpeza e preparo das 
superfícies a serem tratadas, aplicação, espalhamento de materiais, acabamentos, cargas, 
transporte, descargas, armazenamento e perdas de materiais, limpeza geral da área, 
remoção de sobras, o controle tecnológico e tudo o mais necessário para a perfeita 
execução dos serviços.  
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Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de impermeabilizações foi 
composta considerando-se as dimensões do projeto, após o acabamento e a cura dos 
tratamentos impermeabilizantes, da seguinte maneira: 

a) pinturas, lençóis e tratamentos especiais, pela área, em metros quadrados (m²): a 
área impermeabilizada será considerada em toda a sua grandeza e em toda a sua 
espessura, deduzindo-se todas as aberturas porventura existentes. As argamassas 
especiais e a proteção mecânica com tela ou armadura, quando forem partes 
constituintes do tratamento impermeabilizante, não serão objeto de levantamento 
de quantidades em separado; 

b) O levantamento de quantidades de membranas impermeabilizantes foi efetuado 
por m², conforme projeto, considerando os dobramentos verticais e descontando 
as áreas de vazios ou interferências que excederem a 0,30m²; 

c) argamassas para nivelamento ou regularização ou caimentos, sem aditivos 
impermeabilizantes e/ou tela / armadura, de cimento e areia, para nivelamento, 
regularização ou enchimento. 

 

4.1.4.6 - ACABAMENTOS E ARREMATES 

4.1.4.6.1 – SOLEIRAS 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e aplicação de todas as soleiras indicadas em 
projeto. Sendo estas: Soleira de silestone cor cinza; soleira em granito cinza androinha 
apicoado 60x30cm, espessura 2cm; soleira de concreto moldado in loco, largura 20cm; 
soleira de trecho em brita 01. 

Soleira de silestones especificada para ambientes internos da edificação SETOR B, e as 
demais soleiras em áreas externas SETOR A. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões de acordo com projeto de 
arquitetura.  

 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à sua colocação, 
conforme especificações, incluindo arremates, limpeza e demais serviços 
complementares. 

A aplicação das soleiras deverão seguir as orientações dos fabricantes e instaladores 
especializados. 
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Levantamento de Quantidade: A quantificação será efetuada por área de brita instalada 
por metro quadrado (m2), no caso da soleira em trecho em brita 01, e para as demais 
soleiras, por metro linear (m), conforme projeto. 

 

4.1.4.6.2 – RODAPÉS 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de todos os rodapés indicados em 
projeto. Sendo estas: Rodapé em alumínio com pintura eletrostática na cor branco fosco 
1x10 aparafusado; Rodapé em alumínio arredondado borda infinita 45 x45 mm. 
Acabamento pintura eletrostática cor cinza. 

Especificados para serem aplicados em ambientes internos da edificação SETOR B. Em 
paredes emassadas, de drywall e em divisórias de compensado. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões de acordo com projeto de 
arquitetura.  

 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à sua colocação, 
conforme especificações, incluindo arremates, limpeza e demais serviços 
complementares. 

A aplicação dos perfis metálicos sobre superfície em gesso acartonado deverá seguir as 
orientações do fabricante e instaladores especializados. 

 

Levantamento de Quantidade: A quantificação será efetuada por metro linear (m), 
conforme projeto.    

 

4.1.4.6.3 – RUFOS 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de todos os rufos em chapa de 
alumínio 3 mm, acabamento em pintura eletrostática cinza claro, indicados em projeto.  

Especificados para serem aplicados na edificação SETOR B. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões de acordo com projeto de 
arquitetura.  

 

O preço deverá compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, 
mão-de-obra e encargos, suportes, acessórios, peças complementares de fixação, cargas, 
transportes, descargas, armazenamento, fabricação, içamento, montagem, emendas, 
soldas, rebites e tudo o mais necessário para a perfeita execução e acabamento dos 
serviços. 
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Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de rufos, calhas e condutores 
d’água foi composta da seguinte maneira: 
O levantamento de quantidades dos serviços de calhas e rufos poderá ser pela área do 
desenvolvimento da peça instalada (incluindo acessórios), em metros quadrados (m²) ou 
pelo comprimento (m) caso a largura esteja definida na planilha.  

Os condutores d’água e calhas de PVC: pelo comprimento instalado, em metros (m), 
incluindo acessórios. 

 

4.1.4.6.4 – CALHAS 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de todos as calhas em alumínio 
anodizado, indicadas em projeto.  

Especificados para serem aplicados na edificação SETOR B. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões de acordo com projeto de 
arquitetura.  

 

O preço deverá compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, 
mão-de-obra e encargos, suportes, acessórios, peças complementares de fixação, cargas, 
transportes, descargas, armazenamento, fabricação, içamento, montagem, emendas, 
soldas, rebites e tudo o mais necessário para a perfeita execução e acabamento dos 
serviços. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de rufos, calhas e condutores 
d’água foi composta da seguinte maneira: 
O levantamento de quantidades dos serviços de calhas e rufos poderá ser pela área do 
desenvolvimento da peça instalada (incluindo acessórios), em metros quadrados (m²) ou 
pelo comprimento (m) caso a largura esteja definida na planilha.  

Os condutores d’água e calhas de PVC: pelo comprimento instalado, em metros (m), 
incluindo acessórios. 

 

 

4.1.4.7 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

4.1.4.7.1 – CORRIMÃO 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de corrimão em chapa metálica 
60x10mm), com os cantos arrendondados, perfil tubular (d=30mm), engastado na 
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alvenaria para fixação do corrimão, perfil quadrado (15mm) fixado ao perfil tubular para 
fixação da chapa metálica.  

Especificados para serem aplicados na escada no núcleo de circulação da edificação 
SETOR B. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões de acordo com projeto de 
arquitetura.  

 

O preço deverá compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, 
mão-de-obra e encargos, transportes, fabricação, montagem, nivelamento, alinhamento, 
prumo, elementos necessários para a fixação, soldas, materiais de consumo, grapas, 
gabaritos, juntas e pintura de proteção, e tudo o mais necessário para a perfeita execução 
dos serviços. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação de guarda-corpos 
metálicos foi composta pelo comprimento de corrimão instalado, em metros (m), 
calculado pela projeção horizontal do desenvolvimento deles, conforme o projeto. 

 

4.1.4.7.2 – GUARDA-CORPO 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de guarda-corpo composto de 
corrimão e montantes verticais em barra chata de aço, espessura= 8mm, largura= 3cm. 
Espaçamento entre montantes verticais de 11cm. Acabamento em pintura eletrostática na 
cor cinza, ref.: Suvinil P154 FGCT AC ou similar.  

Especificados para serem aplicados na escada metálica de escape, na área externa. 
SETOR A, acesso ao edifício existente Américo Jacobina Lacombe. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões de acordo com projeto de 
arquitetura.  

 

O preço deverá compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, 
mão-de-obra e encargos, transportes, fabricação, montagem, nivelamento, alinhamento, 
prumo, elementos necessários para a fixação, soldas, materiais de consumo, grapas, 
gabaritos, juntas e pintura de proteção, e tudo o mais necessário para a perfeita execução 
dos serviços. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação de guarda-corpos 
metálicos foi composta pelo comprimento de guarda-corpo, em metros (m), calculado 
pela projeção horizontal do desenvolvimento deles, conforme o projeto. 
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4.1.4.7.3 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SANITÁRIOS  

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de itens de esquipamentos e 
acessórios sanitários especificados em projeto. Papeleiras, saboneteiras, toalheiros, 
cabides, espelhos, barras de apoio. 

Especificados para serem aplicados nos banheiros da edificação SETOR B. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões de acordo com projeto de 
arquitetura.  

 

O preço deverá compreender o fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais, 
mão-de-obra e encargos, transportes, estocagem, manuseio, assentamento dos aparelhos 
e das peças e demais materiais necessários, rejuntamentos, abertura e fechamento de 
paredes, testes finais, interligações aos pontos de alimentação e de distribuição (quando 
houver) e tudo mais necessário para a perfeita execução e acabamento dos serviços. 

Todos os itens referentes aos acessórios deverão seguir as especificações em projeto e 
memorial descritivo do projeto de arquitetura, quanto à similaridade de modelos 
especificados.  

A instalação deverá seguir orientações conforme manual técnico de cada fabricante.  

Para os itens fixados a parede, prever suportes e fixadores para drywall quando 
necessário. As louças PNE, seus acessórios, devem ser instalados de acordo com a NBR 
9050/04. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidade foi efetuado por unidade 
instalada (montada, acabada, testada e aprovada). 

 

4.1.4.8 - COMUNICAÇÃO VISUAL 

4.1.4.8.1 - PLACAS E QUADROS 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de placas de sinalização em chapa de 
alumínio, acabameto em anodização fosca, e impressão em silkscreen branco fosco, 
especificados em projeto de sinalização. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões de acordo com projeto de 
sinalização. 

 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação de placas, 
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quadros, placas adesivas incluindo todos os acessórios para fixação, limpeza e demais 
serviços complementares. 

Quando e caso se tratam de postes, o este preço deverá compreender todas as despesas 
decorrentes 

do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à 
execução dos serviços, incluindo escavação, execução da base, colocação do poste e 
demais serviços auxiliares. 

A sinalização deve ser instalada de acordo com a NBR 9050/04 e NBR 13434-2/2004 
Sinalização de Emergência (Corpo de Bombeiros  do Estado do Rio de Janeiro). 

Deverá seguir localização, detalhes e especificação do projeto de Comunicação Visual. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento foi efetuado por serviço e preço global. 

 

 

4.1.4.9 -  PAISAGISMO 

 

Estes serviços devem seguir projeto de paisagismo e descrições técnicas destes serviços 
apresentadas no documento “FCRB_PA_A15_MEMORIAL DESCRITIVO E 
TECNICO” - Memorial Descritivo de Paisagismo e Técnico de Plantio - Apresentados 
no ANEXO 01. 

 

MEMORIAL TÉCNICO DE PLANTIO 

CUIDADOS PRÉVIOS 

 Antes do início das obras civis, caso ocorram cortes e/ou aterros no terreno, 
remover a terra vegetal de superfície, separá-la e armazená-la para uso futuro no 
jardim. Evitar construir sobre ela uma vez que é uma terra rica em nutrientes, 
fruto de centenas de anos de formação. 

 Suprimir ou transplantar árvores, palmeiras e arbustos que inviabilizavam o 
complexo idealizado pelo projeto da arquitetura ou mesmo aquelas que não foram 
indicadas à preservação pelo projeto específico de paisagismo. As aprovações e 
legalização das extrações ou transplantes deverão ser feitas pela FCRB juntos aos 
órgãos competentes e autorizados da prefeitura. No caso de transplante de árvores 
e palmeiras recomenda-se seguir instruções específicas abaixo: 

1- Fazer uma escavação em volta da árvore/palmeira com as seguintes dimensões: 

-Diâmetro do torrão: o maior possível ou no mínimo 6x DAP 

-Profundidade do torrão: o maior possível ou no mínimo 8x DAP (DAP - Diâmetro da 
árvore/palmeiras à altura do peito de uma pessoa adulta - aproximadamente 1,30m). 
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2- Preencher a vala com partes iguais de terra e composto orgânico. 

3- Não podar os ramos da copa, apenas retirar folhas e galhos secos. 

4- Aguardar no mínimo 3 meses a recuperação das raízes laterais. Após esse prazo, 
marcar os galhos do lado Norte e mantê-los na mesma posição durante o transplante para 
não alterar as condições de insolação e ventilação originais. 

Cavar uma vala maior que a primeira e cortar a raiz principal, deixando o torrão 
totalmente liberado. 

5- Envolver o torrão cuidadosamente com sacos de estopa que deverá ser colocado, 
inclinando o torrão para os dois lados opostos sucessivamente. 

6- Amarrar bem o torrão com sisal ou outra fibra vegetal ou orgânica. 

7- Retirar a árvore/palmeira com muito cuidado, manualmente ou com máquina e plantá-
la de acordo com as instruções abaixo e manter o nível da base do trono da 
árvore/palmeira conforme o nível original. Caso utilize braço hidráulico, guindaste ou 
munck para a remoção, optar por cinta de poliéster em vez de cabos de aço, evitando 
deste modo a danificação do torrão e machucados no corpo da espécie vegetal. 

 

OBS: As árvores e palmeiras adultas podem ser replantadas em qualquer época do ano, 
mas é preferível, após a floração e frutificação, proceder-se de acordo com as seguintes 
recomendações: 

 Proteger as árvores/palmeiras existentes a serem preservadas com tapumes ou 
gradis. 

 Em jardins muito próximos às obras de construção civil, o ideal é iniciar os 
serviços de plantio com a obra totalmente finalizada. Em áreas mais afastadas e 
independentes da obra os serviços podem ser feitos por etapas e simultaneamente 
à construção. Em ambos os casos, porém, a terra vegetal, insumos e materiais 
drenantes podem ser colocados durante a fase final da obra a fim de evitar que o 
movimento de terra suje e danifique as áreas já acabadas. Já em jardins sobre 
lajes o substrato leve, insumos e materiais drenantes devem ser 
consequentemente dispostos apenas após finalização da construção, 
impermeabilização/ regularização/ proteção mecânica, e demais intervenções 
civis propostas no projeto de paisagismo. 

 A circulação de máquinas será restrita aos locais necessários à execução das 
obras, evitando-se a abertura de estradas de serviço. 

 Os projetos executivos de arquitetura, fundações e instalações (elétrica/ 
hidráulica) deverão apresentar os respectivos memoriais descritivos, memórias de 
cálculo, plantas e demais documentos para devido entendimento e compreensão 
das resoluções tomadas pelo projeto de paisagismo quanto às interferências. 

 Mapear todas as interferências subterrâneas (projetadas, alteradas ou adicionadas) 
de estrutura, instalações elétricas, hidráulicas, etc., a fim de evitar danificações 
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posteriores, durante a execução das interferências civis e plantio proposto pelo 
projeto de paisagismo. 

 Sempre que necessário à completa definição das intervenções nas áreas deverá 
ser realizado novas sondagens para conhecimento do perfil do terreno em 
questão. 

 

FORNECIMENTO E QUALIDADE DAS MUDAS 

 As mudas devem ser sadias, livres de doenças e pragas, sem amarelamento ou 
manchas, não apresentando formas raquíticas ou subdesenvolvidas. Não devem 
ser acompanhadas de ervas estranhas, quer em batatas, sementes ou sob qualquer 
outra forma. 

 Não devem ter os galhos, ramos, ou troncos danificados: quebrados, lascados ou               
machucados. 

 As árvores, palmeiras e arbustos devem possuir troncos retos e não retorcidos, 
sem estrangulamentos, a não ser quando esta conformação for inerente ao 
desenho e natureza da espécie. 

 As árvores e palmeiras não devem ter brotação lateral no tronco. 

 Os torrões devem estar sólidos, coesos e úmidos. 

 As folhas não devem ser menores do que as apresentadas normalmente em sua 
espécie. 

 As árvores e palmeiras devem ser fornecidas em vasilhames de 20 a 30 litros no 
mínimo, onde estejam crescendo há no mínimo 6 meses. 

 A altura das árvores e arbustos é medida sem incluir o torrão. A altura das 
palmeiras é medida sem incluir o torrão, levando-se em consideração a altura do 
fuste até o capitel ou coroa da palmeira. 

 Os arbustos devem ser fornecidos em vasilhames de no mínimo 5 a 10 litros, 
onde estejam crescendo há pelo menos 3 meses. 

 Os arbustos fornecidos para jardim sobre laje devem ter torrão conforme indicado 
em tabela em prancha denominada QUANTITATIVO. 

 As mudas fornecidas em torrão devem ter o torrão firme, de forma cilíndrica, 
recobertos por saco de estopa ou outro produto similar, rapidamente degradável, 
amarrados com sisal e armazenados à sombra. 

 Todas as mudas devem estar enraizadas, não devendo utilizar mudas de raiz nuas. 

 

PREPARO GERAL DO SOLO 

Em terreno natural 
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 A limpeza do terreno deverá ser feita eliminando-se: entulhos, lixo, pedras, 
raízes, ervas estranhas e detritos em geral. 

 Em solo de terra vegetal, já existente, revolvê - lo até uma profundidade de 30 
cm, desfazendo todos os torrões. 

 Regularizar o terreno, de acordo com as cotas de nível estabelecidas no projeto. 

 Recobrir o terreno com camada de 10 cm de terra vegetal e insumos conforme 
especificações técnicas especificadas em projeto executivo. 

Em laje 

 Providenciar a drenagem conforme especificações e detalhamento em projeto 
executivo. 

 Preencher a laje com substrato leve + insumos 

  

PLANTIO 

Etapas 

O procedimento mais racional e usual é o de iniciar o plantio pelas espécies de 
maior porte (árvores e palmeiras) até os menores (arbustos, herbáceas e forrações) 
podendo eventualmente variar em situações especiais, de acordo com a possibilidade de 
fornecimento das mudas ou exigências da obra. 

Plantio de árvores e palmeiras. 

O plantio de árvores e palmeiras deve ser realizado após o término de todas as 
intervenções civis e interferências de qualquer outra disciplina existente na obra para que 
as espécies vegetais não sofram possíveis danos.  Estas devem também ser as primeiras a 
serem plantadas devido ao volume que ocupam no solo, viabilizando consequentemente 
o plantio das demais espécies de menor porte que veem em seu entorno e também sobre 
a projeção de seus torrões. Recomenda-se seguir instruções específicas abaixo: 

1- Abrir a cova em função do porte da muda a ser plantada (ver tabela de adubação). 

Se o solo for muito ruim e compactado, recomenda-se no mínimo de 1,00 x 1,00 x 1,00 
m. 

2- Encher o fundo da cova com terra vegetal adubada. 

3- Retirar a embalagem (saco plástico, lata, etc.) a menos que a muda seja fornecida em 
torrão, embalada em saco de estopa. Se estiver na lata, cortá-la com tesoura. 

4- Cortar as raízes que eventualmente estiveram emaranhadas ou enroladas no torrão. 

5- Colocar a árvore na cova, segurando pelo torrão e não pelo tronco, deixando-a 
vertical, a prumo.  Um sarrafo colocado sobre a cova ajuda a nivelar o torrão com o nível 
do solo. 
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6- Colocar o tutor ou os fios de aço sem atingir o torrão e amarrar em forma de oito 
deitado com um fio de sisal, borracha ou outro fio degradável. Não usar arame ou fio de 
nylon. 

7- Preencher o restante da cova até 10 cm abaixo do nível final e socar com os pés ou um 
pedaço de madeira, sem tocar no torrão. Regar abundantemente até a terra ficar 
empapada. Deste modo o torrão se acomoda no nível definitivo eliminando todo o ar da 
cova que prejudica as raízes. 

8- Esperar um pouco a água drenar e encher o restante da cova até o nível do torrão 
tomando cuidado para não enterrar o tronco da árvore. 

9- Deixar um rebaixamento (coroa) de aproximadamente 5 cm ao redor do tronco a fim 
de que a água se acumule durante a rega. 

10- Regue novamente.  

11- O mesmo deverá ser feito para as palmeiras. 

 

Plantio de arbustos e trepadeiras 

O plantio de arbustos e trepadeiras deve ser realizado após o término do plantio 
das árvores e palmeiras respeitando o porte e espaçamento indicados nas especificações 
em planta e tabela. Recomenda-se seguir instruções específicas abaixo: 

1- Abrir a cova de 40x40x40 cm.  

2 - Preencher a cova com terra vegetal adubada (ver tabela) 

3- Retirar a embalagem e colocar a muda, segurando pelo torrão. 

4- Regar abundantemente atingindo no mínimo 40 cm de profundidade. 

 

Plantio em laje 

O plantio das palmeiras, arbustos e trepadeiras para jardins em laje segue a 
mesma lógica dos itens acima descritos, porém as dimensões das covas serão 
proporcionais ao espaço disponível e pede-se respeitar as observações realizadas na 
coluna “especificações” quanto às dimensões do torrão, conforme indicado em tabela em 
prancha denominada QUANTITATIVO. Solicita-se também especial atenção a fim de 
evitar repousar as raízes diretamente sobre a laje/ material drenante, independente do 
tamanho do torrão, provendo camada mínima de substrato leve + insumos sob a muda. 

 

ADUBAÇÃO 

Tabela de Proporções de Insumos Esterco NPK Calcário 

 (l) (g) (g) 

Árvores e palmeiras (2 - 5m) 20 100 125 
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(cova 0,70 x 0,70m)       

        

Árvores e palmeiras (1 - 2m) 15 72 90 

(cova 0,60 x 0,60m)       

        

Arbustos e trepadeiras 5 20 50 

(cova 0,40 x 0,40m)       

        

Forrações - herbáceas 20 100 200 

(por m2)       

* Os adubos, corretivos e nutrientes em geral devem ser entregues na obra 
separadamente e misturadas com a terra vegetal ou substrato leve na presença de um 
técnico responsável. 

 

ALGUNS CUIDADOS POSTERIORES 

Rega 

 A quantidade de água da rega varia de espécie para espécie e de estação para 
estação. O excesso de água pode ser tão prejudicial quanto à falta. 

 De uma maneira geral, durante o primeiro ano, fase de consolidação do jardim, é 
aconselhável a rega diária, de preferência nas primeiras horas da manhã ou no 
final da tarde quando o sol é menos intenso.  

 A periodicidade da rega varia de acordo com a época do ano, sendo suspensa nos 
dias de chuva e intensificada no período de seca. Se as condições de 
abastecimento de água não permitirem ou por falta de tempo ou outro motivo, é 
preferível regar menos vezes por semana, porém mais intensa e profundamente 
do que superficialmente e com mais frequência. 

 As regas devem ser feitas com bico pulverizador da mangueira ou com a pressão 
dos dedos, mas nunca com jato direto e forte. 

 Sempre observar as condições climáticas para que nunca, em nenhuma 
eventualidade, falte ou se exagere na água, resultando na não adaptação ou morte 
das espécies.  

 

Poda Árvores 

As árvores devem ter o crescimento livre e espontâneo e as podas só deverão ser 
feitas em casos muito especiais como: 
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 Poda de formação: retirada dos brotos laterais dos troncos das árvores a fim de 
priorizar e fortalecer o desenvolvimento da copa. Eliminação de eventuais galhos que 
crescem desordenadamente, os famosos galhos “chupão”, galhos verticais que se 
destacam dos demais, possuem poucas gemas e brotações, e acabam por furtar muita 
energia da planta, desequilibrando o crescimento e desenvolvimento da muda. 

 Limpeza: limpeza de ramos e folhas secas e doentes 

 

Poda Arbustos , Trepadeiras , Herbáceas e Forrações 

A poda só deve ser feita para limpeza de ramos e folhas secas e doentes, salvo 
alguns casos como eliminação de eventuais galhos que crescem desordenadamente, 
galhos “chupão”. Podas sazonais para algumas espécies são bem vindas para que estas 
possam vir a florescer melhor ou mesmo produzir mais frutos durante seus ciclos 
característicos. 

As podas deverão ser realizadas de acordo com as orientações da empresa 
responsável pela execução e/ou manutenção. Nunca e em nenhuma ocasião deve-se 
descaracterizar as espécies vegetais plantadas e especificadas, como topiarias ou podas 
drásticas. 

 

Adubação 

Outros tipos de insumos como adubo foliar, farinha de osso e esterco de galinha 
ou de vaca devem ser considerados apenas durante a manutenção do jardim de acordo 
com a necessidade de cada planta, conforme as orientações da empresa responsável pela 
execução e/ou manutenção. 

Todos os insumos para a execução do jardim foram devidamente especificados e 
quantificados conforme indicado em tabela em prancha denominada QUANTITATIVO. 

 

Manutenção  

Todos os serviços de manutenção deverão ser realizados de acordo com as 
orientações da empresa responsável pela execução e/ou manutenção. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 O jardim deverá ser entregue em perfeito estado. 

 A empresa de jardinagem contratada para fornecimento/execução deverá se 
responsabilizar pela integridade do jardim até o final dos serviços: retirada de 
ervas estranhas ao projeto, rega, controle fitossanitário (controle e combate de 
pragas e doenças) e poda quando necessário.              
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 A empresa não se responsabilizará em casos de danos que independam de sua 
atribuição: choques mecânicos, utilização incorreto de produtos químicos, 
acidentes meteorológicos, etc. 

 A execução desta obra deverá obedecer, além deste Memorial Descritivo, as 
especificações constantes nos elementos gráficos do projeto executivo de 
paisagismo (plantas, cortes, detalhes, notas e observações). 

 Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissão, deverão 
ser observadas as normas gerais da boa técnica de execução, sem que isto 
constitua em motivo para proposição de preços extraordinários além dos 
constantes na planilha de orçamento proposto pela contratada. 

 O detalhamento que se fizer necessário deverá ser providenciado durante a 
execução das obras. 

 Os casos omissos ou divergências serão solucionados pelo executor com 
anuência prévia e entendimento com a contratante. 

 Os materiais para as intervenções civis deverão ser de fabricação idônea, de 
primeira qualidade, sem defeitos e de conformidade com os parâmetros 
estabelecidos pela ABNT e pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. 

 Em caso de dúvida com relação à qualidade do material, a contratante poderá 
exigir do construtor a análise do mesmo em laboratório de notória especialização. 

 Se a obra for executada em desacordo com o projeto ou com a utilização de 
materiais de características não especificadas neste Memorial, o construtor será 
obrigado a demolir e refazer os serviços sem ônus para a contratante. 

 Para inclinação da Laje Jardim, drenagem e captação de água, ver Projeto 
Específico de Arquitetura, Engenharia e Hidráulica/Drenagem. 

 Foram especificados todas as espécies vegetais, terra vegetal, substrato leve e 
insumos conforme indicado em tabela em prancha denominada 
QUANTITATIVO. Materiais que fazem parte do projeto de paisagismo 
indicados como MATERIAS PLANTIO serão orçados e deverão ser executados 
por responsável por fornecimento/execução do plantio; demais materiais que 
constam no mesmo projeto de paisagismo, indicados como MATERIAS CIVIL, 
devem ser considerados dentro do pacote geral de execução da obra de 
Arquitetura.    

 O detalhamento apresentado, assim como materiais utilizados e soluções 
adotadas são as indicações e sugestões do arquiteto paisagista perante a proposta 
previamente aprovada no Estudo Preliminar. As intervenções civis, construtivas, 
podem ser modificadas segundo necessidades da obra, indicações dos 
engenheiros e arquitetos responsáveis ou mesmo pela disponibilidade dos 
materiais no mercado. Estas modificações não implicarão em redesenho do 
projeto de paisagismo e será de responsabilidade dos clientes e responsáveis 
legais pela obra. 
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4.1.4.9.1 – TERRA VEGETAL + INSUMOS 

 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos 
serviços, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento da terra, conforme 
especificações. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado pelo 
volume de terra efetivamente utilizado em m³. e para calcário e npk , o levantamento de 
quantidades foi efetuado por kg. 

 

VEGETAÇÃO 

4.14.9.2 / 4.14.9.6 - ÁRVORES E PALMEIRAS 

 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários ao plantio, incluindo a 
abertura das covas, plantio e tutoramento das mudas. Considerar-se-ão também a carga, 
transporte e descarga, nos locais de plantio, das mudas para renovação do material 
escavado, da terra para preenchimento, das estacas para tutoramento, assim como o 
plantio, coroamento da covas, irrigação e tratos culturais e substituição das mudas mortas 
ou danificadas. 

Quanto ao forncecimento e qualidade das mudas: 

As mudas devem ser sadias, livres de doenças e pragas, sem amarelamento ou manchas, 
não apresentando formas raquíticas ou subdesenvolvidas. Não devem ser acompanhadas 
de ervas estranhas, quer em batatas, sementes ou sob qualquer outra forma. Não devem 
ter os galhos, ramos, ou troncos danificados: quebrados, lascados ou machucados. As 
árvores, palmeiras e arbustos devem possuir troncos retos e não retorcidos, sem 
estrangulamentos, a não ser quando esta conformação for inerente ao desenho e natureza 
da espécie. As árvores e palmeiras não devem ter brotação lateral no tronco. Os torrões 
devem estar sólidos, coesos e úmidos. As folhas não devem ser menores do que as 
apresentadas normalmente em sua espécie. As árvores e palmeiras devem ser fornecidas 
em vasilhames de 20 a 30 litros no mínimo, onde estejam crescendo há no mínimo 6 
meses. A altura das árvores e arbustos é medida sem incluir o torrão. A altura das 
palmeiras é medida sem incluir o torrão, levando-se em consideração a altura do fuste até 
o capitel ou coroa da palmeira. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade plantada. 
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4.14.9.3 / 4.14.9.7 – ARBUSTOS E TREPADEIRAS 

 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários ao plantio, incluindo a 
abertura das covas, plantio e tutoramento das mudas. Considerar-se-ão também a carga, 
transporte e descarga, nos locais de plantio, das mudas para renovação do material 
escavado, da terra para preenchimento, das estacas para tutoramento, assim como o 
plantio, coroamento da covas, irrigação e tratos culturais e substituição das mudas mortas 
ou danificadas. 

Quanto ao forncecimento e qualidade das mudas: 

A altura das árvores e arbustos é medida sem incluir o torrão. A altura das palmeiras é 
medida sem incluir o torrão, levando-se em consideração a altura do fuste até o capitel 
ou coroa da palmeira. Os arbustos devem ser fornecidos em vasilhames de no mínimo 5 
a 10 litros, onde estejam crescendo há pelo menos 3 meses. Os arbustos fornecidos para 
jardim sobre laje devem ter torrão conforme indicado em tabela em prancha denominada 
QUANTITATIVO. As mudas fornecidas em torrão devem ter o torrão firme, de forma 
cilíndrica, recobertos por saco de estopa ou outro produto similar, rapidamente 
degradável, amarrados com sisal e armazenados à sombra. Todas as mudas devem estar 
enraizadas, não devendo utilizar mudas de raiz nuas. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade plantada. 

 

4.14.9.4 / 4.14.9.8 – HERBÁCEAS 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários ao plantio, incluindo a 
abertura das covas, plantio e tutoramento das mudas. Considerar-se-ão também a carga, 
transporte e descarga, nos locais de plantio, das mudas para renovação do material 
escavado, da terra para preenchimento, das estacas para tutoramento, assim como o 
plantio, coroamento da covas, irrigação e tratos culturais e substituição das mudas mortas 
ou danificadas. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade plantada ou metro quadrado dependendo da espécie. 

 

4.14.9.5 / 4.14.9.9 – FORRAÇÕES 
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Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários ao plantio, incluindo a 
abertura das covas, plantio e tutoramento das mudas. Considerar-se-ão também a carga, 
transporte e descarga, nos locais de plantio, das mudas para renovação do material 
escavado, da terra para preenchimento, das estacas para tutoramento, assim como o 
plantio, coroamento da covas, irrigação e tratos culturais e substituição das mudas mortas 
ou danificadas. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade plantada ou metro quadrado dependendo da espécie. 

 

4.14.9.10 / 4.14.9.12 – MATERIAS PLANTIO 

 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à sua colocação, 
conforme especificações, incluindo arremates, limpeza e demais serviços 
complementares. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade ou metros lineares, dependendo o item. 

 

4.14.9.11 / 4.14.9.103– MATERIAS CIVIL 

 

O preço deverá compreender todas as despesas com transporte até o canteiro de obras do 
material a ser fornecido, para os canteiros de aplicação conforme indicado em projeto 
específico de arquitetura – paisagismo. As britas, seixos pedriscos e qualquer material 
civil, devem ser fornecidos limpos, o mais homogêneo possível, isentos de matéria 
orgânica ou quaisquer sujeiras que descaracterizem o material solicitado. O material 
deverá ser espalhado e compactado adequadamente conforme orientação do projetista 
responsável. 

 

Levantamento de Quantidade: A medição será efetuada pela área de piso executado, 
conforme projeto em m² ou m3, dependendo do item. No caso dos seixos, areia, britas, 
pedriscos, argilas e mantas. 

 

Muretas 

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos; 
o fornecimento, preparo e aplicação de argamassa de assentamento, limpeza e 
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acabamento das juntas; , necessários cuidados de alinhamentos, cotas de topo, 
nivelamento e prumo; chapisco nas faces dos pilares, amarração com arames ou 
chumbadores, limpeza da área, remoção dos entulhos; o controle tecnológico e tudo o 
mais necessário para a perfeita execução e acabamento dos serviços. 

Os blocos de concreto devem ser bem curados, compactados, homogêneos e uniformes 
quanto à textura e a cor, isentos de defeitos e imperfeições.  Deverão ter arestas vivas e 
faces planas, assentados com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal, areia). 

Sobre os blocos terá argamassa de revestimento interno/externo tipo “monocapa” de 
cimento branco, agregados e aditivos com 5mm de espessura em ambos os lados, para 
receber pintura de acabamento. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de mureta em alvenaria de 
bloco foi composta pela metragem de alvenaria executada em altura específica de 
projeto, em metros lineares (ml), conforme as dimensões do projeto de paisagismo. 

 

Orlas 

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos; 
o fornecimento, preparo e aplicação de formas, concretagem, armadura, cura, remoção 
dos entulhos; o controle tecnológico e tudo o mais necessário para a perfeita execução e 
acabamento dos serviços. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de orla em concreto armado 
foi composta pela metragem de orla executada em altura específica de projeto, em 
metros lineares (ml), conforme as dimensões do projeto de paisagismo. 

 

 

5 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PREDIAIS DE DRENAGEM 

 

Estes serviços devem seguir projeto de engenharia de Instalações Hidrossanitárias e 
descrições técnicas destes serviços apresentadas no documento “4013-00-03-00-001-PE-
00” - Memorial Descritivo, Caderno de Encargos e Especificações – 03- Instalações 
Hidrossanitárias - Apresentados no ANEXO 01. 

 

Serão apresentados os critérios de quantificação para instalações hidráulicas, referentes 
às especificações de serviços. Todas as medições deverão ser aprovadas pela fiscalização 
da obra. Os preços unitários a aplicar devem incluir todas as operações, meios auxiliares 
e equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte, carga de descarga, armazenamento e 
condicionamento, proteção, apresentação de amostras, execução, remoção e eventual 
demolição de protótipos. 
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Considera-se em cada trabalho, exceto quando exista referencia expressa em contrário, o 
fornecimento e aplicação de todos os materiais e serviços pertinentes, e em 
conformidade com as regras de boa arte de construir, procedimentos e normas técnicas e 
de segurança do trabalho aplicáveis caso a caso. 

Sempre que, para um determinado serviço ou trabalho nada se especifique, o mesmo 
deverá ser executado de acordo com as boas regras de execução, atendimento à 
legislação vigente e pertinente, normas técnicas e de segurança do trabalho. 

Todos os materiais e acessórios a utilizar deverão estar homologados e corresponder à 
melhor qualidade disponível no mercado nacional, sendo todos de linha de produção dos 
fabricantes/fornecedores a construtora/empreiteira executante da obra, deverá apresentar, 
com a sua proposta, catálogos e documentação técnica relativa aos processos e materiais 
que pretende aplicar para aprovação pelo contratante. 

 

5.1 – INSTALAÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS  

5.1.1 – TUBULAÇÕES  

 

PVC PBA 

PVC PBA, cor marrom, com junta elástica Integrada (JEI) e anel não removível 
manualmente, classe 15. Os tubos deverão ser fabricados em conformidade com as 
especificações da norma NBR-5647-1 da ABNT. O fornecimento deverá ser em tubos 
com comprimento útil de 6,0m, no diâmetro de 40mm. 

As conexões deverão ser em PVC PBA, cor marrom, com junta elástica Integrada (JEI), 
nos diâmetro de 40mm. 

Fabricante: Tigre ou equivalente. 

Fornecimento e Instalação: Tubos de PVC PBA, cor marrom, com junta elástica 
Integrada (JEI), conforme NBR-5647-1; diâmetros nominais. Nos tubos devem estar 
gravadas as seguintes informações: marca do fabricante; norma de fabricação dos tubos e 
número que identifica o diâmetro do tubo. 

As tubulações e acessórios em PVC PBA com junta elástica serão usadas na instalação 
predial externa aterrada. A tubulação a usar será da classe de pressão CL15 (750kPa) 
com classe de rigidez 47.000Pa. 

Considerações técnicas de instalação: 

A tubulação é colocada de acordo com o traçado indicado e as bitolas indicadas no 
projeto. A ligação dos trechos de tubulações é efetuada recorrendo os acessórios do 
mesmo material e da mesma classe e garantindo uma total estanqueidade. 

A instalação dos tubos PBA deverá seguir as instruções da NBR 9822 – Execução de 
tubulações de PVC rígido para adutoras de água. 
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Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão e acomodar o anel na virola da bolsa, após, 
marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo. Aplicar a pasta lubrificante no anel e 
na ponta do tubo, não usar óleo ou graxa, que poderão atacar o anel de borracha. 

Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5mm no caso de 
canalizações expostas e 2mm para canalizações embutidas, tendo como referência a 
marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para a dilatação da 
junta. 

Testar a instalação com ensaio de obstrução e estancamento; nos casos de tubulações 
embutidas, os testes devem ser feitos antes da aplicação do revestimento. A instalação 
deve ser testada com ensaio de estanqueidade e obstrução. 

 

Levantamento de Quantidades:A execução dos serviços de instalação de tubulação foi 
composta pela medida linear, em metros (m), sendo que, deverão ser separados pelo 
diâmetro do tubo. Inclusas as conexões. 

 

CPVC 

As tubulações e acessórios em CPVC (Aquatherm da Tigre, ou similar) com uniões 
soldáveis serão usadas na instalação predial de água quente e nas instalações de água 
fria. Quando houver que realizar ligações roscadas, particularmente a registros e 
válvulas, as conexões devem incluir bucha de latão. 

Para esta tubulação as normas de referência aplicáveis são: 

- NBR 15884 – sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente 
e fria – Policloreto de vinila clorado (CPVC) 

- NBR 7198 – Projeto e execução de instalações prediais de água quente;  

- ASTM D-846/82, ASTM F-438, ASTM F-442; 

A pressão de serviço do CPVC será de:  

- 600Kpa para condução de água a 80oC; 

- 2400Kpa para condução de água a 20oC;  

A condutividade térmica do CPVC = 9,6 X 10.5 cm2 x s x oC. 

Considerações técnicas de instalação 

A tubulação é colocada de acordo com o traçado indicado e as bitolas indicadas no 
projeto. A ligação dos trechos de tubulações é efetuada recorrendo os acessórios do 
mesmo material e da mesma classe e garantindo uma total estanqueidade. 

Os itens complementares necessários para a realização da instalação (adesivo, fita veda 
rosca e juntas de expansão) serão obrigatoriamente do mesmo fabricante das tubulações 
para garantir a compatibilidade total do sistema. 

As tubulações devem ser cortadas de forma retilínea – tendo o cuidado de manter as 
ferramentas devidamente afiadas. 
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As tubulações não deverão nunca ser revestidos diretamente com cimento. Revestir com 
cimento transforma uma tubulação com alguma flexibilidade, numa estrutura rígida, 
suscetível a fraturas em caso de abatimentos ou outros movimentos do solo. 

As tubulações horizontais deverão ter inclinações iguais ou superiores a 0.3% no sentido 
do escoamento do fluído, para facilitar a purga do ar. 

As tubulações não devem ser apertadas pelos suportes, mas seguras de forma a permitir 
um grau de movimento causado pela expansão térmica (abraçadeiras deslizantes). Não 
devem ser utilizados suportes ou fitas com arestas vivas. 

Testar a instalação com ensaio de obstrução e estancamento; nos casos de tubulações 
embutidas, os testes devem ser feitos antes da aplicação do revestimento. A instalação 
deve ser testada com ensaio de estanqueidade e obstrução. 

 

Levantamento de Quantidades: A execução dos serviços de instalação de tubulação foi 
composta pela medida linear, em metros (m), sendo que, deverão ser separados pelo 
diâmetro do tubo. Incluso as conexões. 

 

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 

PVC rígido marrom, com juntas soldáveis, pressão de serviço de 7,5 Kgf/cm2. Os tubos 
deverão ser fabricados em conformidade com as especificações da norma NBR-5648/10 
da ABNT. O fornecimento deverá ser em tubos com comprimento útil de 6,0m, 
diâmetros de 25mm a 110mm.  

Fabricante: Tigre, Fortilit ou equivalente. 

Fornecimento e Instalação: Tubos de PVC rígido (marrom), juntas soldáveis, para 
instalações prediais de água fria, conforme NBR-5648/10; diâmetros nominais. Nos 
tubos devem estar gravadas as seguintes informações: marca do fabricante; norma de 
fabricação dos tubos e número que identifica o diâmetro do tubo. 

Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa 
d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. Limpar 
a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora. 

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais 
espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes 
atacam o PVC; os tubos não devem ser movimentados antes de pelo menos 5 minutos. 
Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de 
serviço ou ensaios. 

Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexões adequadas, não se aceitando 
flexões nos tubos. Não devem ser utilizadas bolsas feitas com o próprio tubo recortado, 
sendo necessário o uso de luvas adequadas. Os tubos embutidos em alvenaria devem 
receber capeamento com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. 
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Testar a instalação com ensaio de obstrução e estancamento; nos casos de tubulações 
embutidas, os testes devem ser feitos antes da aplicação do revestimento. A instalação 
deve ser testada com ensaio de estanqueidade e obstrução. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação de tubulação foi 
composta pela medida linear, em metros (m), sendo que, deverão ser separados pelo 
diâmetro do tubo. Inclusivo as conexões. 

 

 

5.1.2 – EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

5.1.2.1 – HIDRÔMETRO GERAL  

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução da 
tarefa., incluindo registro deseccionamento a montafem e a jusante do hidrômetro. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade de hidrômetro (un) 

 

5.1.2.2/ 5.1.2.3 /5.1.2.4  – REGISTRO DE ESFERA VS EM PVC  

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução dos 
registros. 

Fabricante: Tigre ou equivalente. 

Previamente à sua instalação os registros serão submetidas à aprovação da equipe de 
gerenciamento da obra, devendo ao documentação técnica apresentar expressamente as 
seguintes informações: 

- Fabricante;  

- Tipo de obturador e de dimensões da válvula;  

- Pressão nominal e máxima de serviço;  

- Tipo de ligação à tubulação (rosca, colagem, soldadura, flanges, etc);  

- Peso;  

- Materiais constituintes;  

- Esquema de proteção anticorrosiva;  

- Descrição das disposições funcionais de comando; 
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Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade de registro (un). 

 

5.1.2.5  – VENTOSA  

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução das 
ventosas. 

Fabricante: Tigre ou equivalente. 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade de ventosa (un). 

 

5.1.2.6 a 5.1.2.10 – TORNEIRAS 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução das 
torneiras. 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade de torneira (un), sendo que, deverão ser separados pelos diferentes diâmetros. 

 

5.1.2.11 – AQUECEDOR ELÉTRICO 

 

Descrição: Os aquecedores elétricos tem por finalidade o aquecimento da água quente 
sanitária. O equipamento será constituído por um tambor interno isolado, devidamente 
acabado quer interna e quer externamente, com determinado volume de acumulação de 
água, equipado com resistência elétrica e regulação por termostato automático. 

Os aquecedores a instalar deverão estar em conformidade com as seguintes 
características especificas: 

- Tambor interno: em cobre, reforçado externamente por outro tanque concêntrico 
em aço carbono para resistir a pressões hidroestáticas elevadas, desligado do primeiro 
por interposição de argamassa especial que assegura a possibilidade de corrosão 
galvânica; 

- Isolamento: injeção de poliuretano que garanta coeficientes de condutividade 
térmica menor que 0.02W/m.K; 

- Acabamento: capa externa em chapa de aço carbono laminada a frio, desengraxada 
e protegida com primeira demão de tinta anticorrosiva e acabamento final com esmalte 
sintético branco e cinza grafite, polimerizado em estufa. 

- Resistência elétrica: equipado com resistência tubular de imersão direta, 
blindada, construída em tubo de cobre, fio níquel cromo Classe A, isolada com óxido de 
magnésio; 



 

 

122 

- Termostato: regulável, de grande sensibilidade, controla o funcionamento do 
aquecedor, ligando ou desligando a corrente que passa pela resistência quando a 
temperatura da água atinge um valor programado; 

- Dispositivo de segurança: este dispositivo tem por objetivo o controle limite de 
temperatura e estará pré-calibrado para interromper o circuito elétrico caso a temperatura 
da água atinja 87.5oC+-2,70oC; 

- Válvula de segurança: este dispositivo tem por objetivo aliviar a pressão interna do 
tambor quando a mesma ultrapassa um valor pré-definido. 

- Pressão de trabalho: 400kPa (40 m.c.a).  

- Tipo de instalação: vertical e horizontal, conforme definido no projeto. 

As normas de referência a observar no fornecimento e instalação do aquecedor elétrico 
são as seguintes: 

- NBR-7198: Projeto e execução de instalações prediais de água quente; 

 

Condições Técnicas de instalação 

Deverão ser observadas as seguintes regras básicas de instalação: 

- A válvula de segurança deve ser instalada na entrada da água fria, entre o registro 
de gaveta e o aquecedor; 

- Deve ser instalada uma válvula anti-retorno a montante da válvula de segurança e 
entre esta e a válvula anti-retorno deve ser instalado um vaso de expansão que substitui o 
respiro que não é de fácil execução prática; 

- O esgoto do aquecedor resultante da descarga da válvula de segurança será 
encaminhado à rede de esgoto. O troço vertical da descarga até à caixa de pavimento será 
em CPVC resistente a altas temperaturas. 

- O aquecedor deverá ser posto a funcionar regulando o termostato para a 
temperatura máxima de 60oC. 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução dos 
aquecedores elétricos. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade de aquecedor (un), incluindo fixação, válvula de segurança, vaso de expansão. 

 

 

5.1.8 – APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 

5.1.8.1– LAVATÓRIO INDIVIDUAL 
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Lavatorio de louca com coluna, para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus 
Conforto, referencia L51, dimensoes 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louca 
universal referencia C1, da Deca ou similar. Fornecimento. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação louças, metais e 
acessórios serão contabilizadas por unidade de peças, separadas por diâmetro. Deverá ser 
considerada a instalação completa, com uniões ou flanges, conforme necessidade. 

 

5.1.8.2– BACIA SIFONADA 

 

Bacia sanitaria, cor branca, linha Vogue Plus Conforto, da Deca ou similar. Somente 
instalar a peça  e assento para bacia na cor branca, linha Vogue Plus da Deca ou similar. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação louças, metais e 
acessórios serão contabilizadas por unidade de bacia, separadas por diâmetro. Deverá ser 
considerada a instalação completa, com uniões ou flanges, conforme necessidade. 

 

5.1.8.3– TORNEIRAS 

 

Torneira para lavatório de mesa fechamento automatico- acabamento cromado; 

Misturador de Mesa Deca ref. deca 1256.c73 ou similar. 

Torneira de uso geral ref. deca 1130.b cor bruto ou similar; 

Misturador monocomando de mesa com bica e ducha flexível de longo alcance ref. ref. 
deca 2280.c ou similar 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação louças, metais e 
acessórios serão contabilizadas por unidade de torneira, separadas por diâmetro. Deverá 
ser considerada a instalação completa, com uniões ou flanges, conforme necessidade. 

 

5.2 – DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS 

5.2.1 – TUBULAÇÕES  

 

PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 

PVC rígido marrom, com juntas soldáveis, pressão de serviço de 7,5 Kgf/cm2. Os tubos 
deverão ser fabricados em conformidade com as especificações da norma NBR-5648/10 
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da ABNT. O fornecimento deverá ser em tubos com comprimento útil de 6,0m, 
diâmetros de 25mm a 110mm.  

Fabricante: Tigre, Fortilit ou equivalente. 

Fornecimento e Instalação: Tubos de PVC rígido (marrom), juntas soldáveis, para 
instalações prediais de água fria, conforme NBR-5648/10; diâmetros nominais. Nos 
tubos devem estar gravadas as seguintes informações: marca do fabricante; norma de 
fabricação dos tubos e número que identifica o diâmetro do tubo. 

Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa 
d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. Limpar 
a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora. 

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais 
espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes 
atacam o PVC; os tubos não devem ser movimentados antes de pelo menos 5 minutos. 
Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de 
serviço ou ensaios. 

Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexões adequadas, não se aceitando 
flexões nos tubos. Não devem ser utilizadas bolsas feitas com o próprio tubo recortado, 
sendo necessário o uso de luvas adequadas. Os tubos embutidos em alvenaria devem 
receber capeamento com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. 

Testar a instalação com ensaio de obstrução e estancamento; nos casos de tubulações 
embutidas, os testes devem ser feitos antes da aplicação do revestimento. A instalação 
deve ser testada com ensaio de estanqueidade e obstrução. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação de tubulação foi 
composta pela medida linear, em metros (m), sendo que, deverão ser separados pelo 
diâmetro do tubo. Inclusivo as conexões. 

 

PVC RÍGIDO SÉRIE R 

Tubulações em PVC série R, fornecido em barras de 3 metros com ponta, bolsa e virola e 
em barras de 6 metros, com pontas lisas nos diâmetros de 75, 100 e 150, fabricado 
conforme estabelecem as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, 
NBR 5688 “Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação – Tubos e 
conexões de PVC, tipo DN – Requisitos”, com funcionamento pela ação da gravidade e 
na temperatura ambiente. As juntas podem ser soldáveis (com adesivo), ou através de 
juntas elásticas (com anel de borracha). 

Fabricante: Tigre ou equivalente. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação de tubulação foi 
composta pela medida linear, em metros (m), sendo que, deverão ser separados pelo 
diâmetro do tubo. Inclusas as conexões.  
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PEAD 

A tubulação de polietileno a usar na rede exterior de abastecimento de água ou dutos de 
recalque de esgoto ou água pluvial será de alta densidade PE 80 para a classe de pressão 
indicada no projeto. 

O polietileno de alta densidade (HDPE ou PEAD) corresponde a uma massa volúmica 
superior a 0,94 g/cm3, que o distingue de outros tipos de polietileno. 

Os tubos devem ter inscritos indelevelmente e de modo bem visível, de três em três 
metros: 

- A marca;  

- As letras PE 100;  

- O diâmetro exterior nominal;  

- A classe de pressão;  

- A Norma aplicável; 

Uniões 

Só serão aceites uniões executadas por um dos seguintes modos: 

a) Soldadura topo a topo sem material de adição, aplicável para 90 mm≤Ø≤1600;  

b) Electro fusão. 

Colocação em obra 

Os rolos de tubulação devem ser transportados com apoio numa superfície plana.  

Evitar colocá-los debaixo de produtos pesados ou sobre objetos cortantes. 

Os rolos deverão ser armazenados à sombra ou num local abrigado. 

O tubo deve ser desenrolado a partir do exterior, fazendo rolar o rolo sobre o solo. 

É necessário evitar a torção do tubo. 

O corte da tubulação se executa com uma serra metálica e sempre perpendicularmente ao 
eixo do tubo. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação de tubulação foi 
composta pela medida linear, em metros (m), sendo que, deverão ser separados pelo 
diâmetro do tubo. Inclusas as conexões.  

 

5.2.2 – EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

5.2.2.1 a 5.2.2.8– RALOS COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO  
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Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação da peça, 
incluindo carga, transporte até o local da instalação, descarga e instalação da peça 
conforme projeto, inclusive todos os materiais acessórios, tais como : massa de vedação, 
eletrodos, quando for o caso, rasgos em alvenaria e /ou concreto, isolamento térmico, 
eventuais escavações e demais serviços necessários. 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços será contabilizada por unidade 
de ralos. (un) 

 

5.2.2.9– BUZINOTE 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação da peça, 
incluindo carga, transporte até o local da instalação, descarga e instalação da peça 
conforme projeto, inclusive todos os materiais acessórios, tais como : massa de vedação, 
eletrodos, quando for o caso, rasgos em alvenaria e /ou concreto, isolamento térmico, 
eventuais escavações e demais serviços necessários. 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços será contabilizada por unidade 
de buzinote. (un) 

 

5.2.2.10– GRUPO DE BOMBAGEM 

 

Fornecimento e assentamento grupo de bombagem para drenagem de águas pluviais 
incluindo: 

- 2 eletrobombas modelo Unilift AP 12.50 da GRUNDFOS ou similar (Q=6 l/s; Hman= 
5 mca); 

- 2 juntas de desmontagem DN80 em FF 

- 2 sensores de nível 

- 1 quadro elétrico de comando 

- 2 Válvulas de retenção DN80 em FF 

- 2 Válvulas de seccionamento de cunha elástica DN80 em FF 

- tubulação de recalque DN100 em AISI 316 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação de bombas foi 
contabilizada por conjunto instalado. Deverá ser considerada a instalação completa, com 
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uniões ou flanges, base para bombas, amortecedores anti vibração, reduções, válvulas, 
juntas de expansão, quadro elétrico, quadro de acionamento, entre outros. 

 

5.2.2.11– CAIXAS DE INSPEÇÃO PLUVIAIS 

 

Execução instalação de caixas de inspeção de pluviais, completas em concreto, 
quadradas, a instalar no interior do edifício, incluindo todos os acessórios e trabalhos 
complementares, maciços, acessórios de ligação e fixação, tampa quadrada (0,60x0,60m) 
rebaixada com aro em aço inox, com acabamento igual ao pavimento contiguo, da classe 
C250 com vedação hidráulica, com as seguintes dimensões: 0,60 x 0,60m, para h=1,00m. 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação da peça, 
incluindo carga, transporte até o local da instalação, descarga e instalação da peça 
conforme projeto, inclusive todos os materiais acessórios, tais como : massa de vedação, 
eletrodos, quando for o caso, rasgos em alvenaria e /ou concreto, isolamento térmico, 
eventuais escavações e demais serviços necessários. 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços será contabilizada por unidade 
de caixa de inspeção. Deverá ser considerada a instalação completa, com 
impermeabilização e tampas. 

 

5.2.3– SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA 

5.2.3.1– FILTROS PARA ÁGUAS PLUVIAS 

 

Fornecimento e instalação de filtro volumétrico 3P Twin, da 3P Technik ou similar, 
incluindo todos os acessórios necessários para a sua perfeita instalação. 

Generalidades 

Filtro de água da chuva para grandes áreas de cobertura. Pode ser instalado em manilha 
de concreto com diâmetro de 1200 mm. Pode também ser instalado em caixa a construir 
in situ. 

Caracteriza-se por possuir dois processos de filtragem, o que permite ter uma capacidade 
de filtragem independente do caudal. 

Devido ao seu sistema de cascata, o miolo do filtro é autolimpante, mantendo 
continuamente o processo de filtragem e de eliminação da sujidade, sendo esta 
encaminhada para o esgoto. Se for instalado numa caixa ou manilha esta deve ser dotada 
de uma saída de água suja, uma entrada pluvial e uma saída pluvial filtrada para 
aproveitamento. 

De acordo com a DIN1986, tem capacidade hidráulica para áreas de cobertura até 1254 
m2. Pode ser utilizado em sistema de bateria. 
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O filtro deve ser limpo 1 ou 2 vezes por ano. 

Princípios de funcionamento 

A água ao chegar ao filtro é armazenada na sua represa e quando esta atinge o nível de 
transbordo, distribui equitativamente a quantidade de água na cascata do filtro. 

Sistema de cascata funciona como pré-filtragem, pois filtra a sujidade maior que se 
encontra nas coberturas ou caleiras. A água suja vai para esgoto. 

A água pré-filtrada passa depois pela rede que está por debaixo das cascatas (malha 0.4 x 
1 mm). Qualquer partícula que tenha passado no primeiro estágio de filtragem é depois 
retirada pela malha. A água suja vai para o esgoto. Em casos de grande pluviosidade, o 
filtro tem maior perda de água. No entanto, a caixa onde está instalado será desta forma 
limpa. 

A água limpa vai para a cisterna através de tubo DN 150. A água suja vai para esgoto. 

Dados Técnicos 

Filtro de água da chuva, de acordo com a DIN 1989-2, tipo C, com um peso de 16 kg. As 
ligações ao filtro serão: 

- 2 X DN 150 PARA A ENTRADA DE ÁGUA DE CHUVA;  

- DN 150 NA SAÍDA PARA A CISTERNA;  

- DN 150 NA SAÍDA PARA O ESGOTO. 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução dos 
filtros. 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços será contabilizada por unidade 
de filtro. (un) 

 

5.3 – ESGOTO SANITÁRIO 

5.3.1 – TUBULAÇÕES  

 

PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL 

Características gerais 

As tubulações e acessórios em PVC rígido série normal, será usada para esgoto e redes 
de ventilação. Esta tubulação se caracteriza por ser fornecida com ponta em bolsa com 
junta elástica e anel de borracha nitrílica. 

Esta tubulação deverá dar cumprimentos ao estipulado nas normas de referência 
aplicáveis, particularmente: 
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- NBR 5688 – sistemas de prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação;  

- NBR 8160 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário  

-  Projeto e execução;  

- Certificação asfamas: PGQ 1-IP; 

Cor natural da tubulação: branca. Fornecimento em tubos de 3 e 6 m, nos diâmetros 
DN40 a DN200. Temperatura máxima de trabalho 45oC. 

Condições Técnicas de instalação 

A tubulação é colocada de acordo com o traçado indicado e as bitolas indicadas no 
projeto. A ligação dos trechos de tubulações é efetuada recorrendo os acessórios do 
mesmo material e da mesma classe e garantindo uma total estanqueidade. Deverão ser 
sempre usadas uniões com anel de borracha e não uniões coladas. 

Os itens complementares necessários para a realização da instalação (anel de borracha, 
pasta lubrificante, adesivo plástico, solução preparadora e acessórios sanitários) serão 
obrigatoriamente do mesmo fabricante das tubulações para garantir a compatibilidade 
total do sistema. 

A instalação deverá ser executadas cumprindo as instruções técnicas do catálogo do 
fabricante, e em particular as que a seguir são definidas. 

Instalações em geral 

As conexões dos ramais aos coletores deverão ser realizadas com recurso a junções 
simples, não será aceite o uso de tês. No caso dos tubos de queda, a ligação dos ramais 
será feita com recurso a tês, não será aceite o uso de junções simples ou duplas. 

Para as operações de desobstrução deverão, obrigatoriamente ser instalados pontos de 
acesso à tubulação recorrendo ao uso de tê de inspeção. Estes pontos de inspeção serão 
executados em todas as mudanças de direção e inclinação, na proximidade das conexões 
de ramais de descarga e nos tubos de queda de 3 em 3 pavimentos. 

Instalações embutidas 

A construção das canalizações deverá permitir fácil acesso para eventual execução de 
reparos e desobstruções. Não deverá interferir nas condições de estabilidade da 
construção, pelo que não é permitida a sua instalação no interior de elementos de 
concreto. As instalações quando embutidas serão instaladas no interior de paredes não 
estruturais ou no sobre-piso. 

A tubulação não deverá ficar solidária à estrutura da construção, devendo existir folga ao 
redor do tubo nas travessias em estruturas ou paredes. Estas folgas serão refechadas com 
vedante elástico em cada uma das faces das paredes ou pavimentos. 

Instalações aparentes 

A construção das canalizações deverá ser feita com braçadeiras adequadas, com 
superfícies internas lisas. O espaçamento dos suportes deverá adotar o seguinte critério: 

- Na horizontal: igual a 10 vezes o diâmetro da canalização;  
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- Na vertical: prever um suporte a cada 2m; 

Instalações enterradas 

A construção das canalizações enterradas deverá ser feita de acordo as seguintes regras e 
segundo a boa prática: 

- As tubulações devem ser assentadas em terreno resistente ou sobre base 
apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. 

- O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizada se 
utilizando areia. 

- Estando o tubo colocado no seu leito, preencher lateralmente com o material 
indicado compactando-o manualmente em camadas de 10 a 15 cm até atingir a altura 
correspondente à geratriz superior do tubo. 

- Completar a colocação do material de envoltória até 30cm acima da geratriz 
superior do tubo. Esta região acima do tubo deverá ser compactada somente 
hidraulicamente. 

- O restante material de reaterro da vala deverá ser lançado em camadas sucessivas e 
compactadas, de tal forma a se obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. 

- A profundidade mínima de assentamento será, conforme as cargas: 

Passeio = 60cm; Interior dos lotes sem passagem de veículos = 30cm; Tráfego de 
veículos leves = 80cm; Tráfego pesado e intenso = 1.20m; 

Testar a instalação com ensaio de obstrução e estancamento; nos casos de tubulações 
embutidas, os testes devem ser feitos antes da aplicação do revestimento. A instalação 
deve ser testada com ensaio de estanqueidade e obstrução. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação de tubulação foi 
composta pela medida linear, em metros (m), sendo que, deverão ser separados pelo 
diâmetro do tubo. Inclusivo as conexões. 

 

PVC RÍGIDO SÉRIE REFORÇADA 

Características gerais 

As tubulações e acessórios em PVC rígido, série reforçada, será usada para esgoto e 
águas pluviais em tubos de queda, subcoletores, ramais de esgoto quente intermitente. 
Esta tubulação se caracteriza por ser fornecida com ponta em bolsa com junta elástica e 
anel de borracha nitrílica. 

Esta tubulação deverá dar cumprimentos ao estipulado nas normas de referência 
aplicáveis, particularmente:  

- NBR 5688 – sistemas de prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação; 

- NBR 8160 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário  
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-  Projeto e execução; Cor natural da tubulação: bege pérola. Fornecimento em tubos 
de 3 e 6 m, nos diâmetros DN40 a DN150. 

Temperatura máxima de trabalho 75oC em regime não continuo. 

Condições Técnicas de instalação 

A tubulação é colocada de acordo com o traçado indicado e as bitolas indicadas no 
projeto. A ligação dos trechos de tubulações é efetuada recorrendo os acessórios do 
mesmo material e da mesma classe e garantindo uma total estanqueidade. Deverão ser 
sempre usadas uniões com anel de borracha e não uniões coladas. 

Os itens complementares necessários para a realização da instalação (anel de borracha, 
pasta lubrificante, adesivo plástico, solução preparadora e acessórios sanitários) serão 
obrigatoriamente do mesmo fabricante das tubulações para garantir a compatibilidade 
total do sistema. 

A instalação deverá ser executadas cumprindo as instruções técnicas do catálogo do 
fabricante, e em particular as que a seguir são definidas. 

Instalações em geral 

As conexões dos ramais aos coletores deverão ser realizadas com recurso a junções 
simples, não será aceite o uso de tês. No caso dos tubos de queda, a ligação dos ramais 
será feita com recurso a tês, não será aceite o uso de junções simples ou duplas. 

Para as operações de desobstrução deverão, obrigatoriamente ser instalados pontos de 
acesso à tubulação recorrendo ao uso de tê de inspeção. Estes pontos de inspeção serão 
executados em todas as mudanças de direção e inclinação, na proximidade das conexões 
de ramais de descarga e nos tubos de queda de 3 em 3 pavimentos. 

Instalações embutidas 

A construção das canalizações deverá permitir fácil acesso para eventual execução de 
reparos e desobstruções. Não deverá interferir nas condições de estabilidade da 
construção, pelo que não é permitida a sua instalação no interior de elementos de 
concreto. As instalações quando embutidas serão instaladas no interior de paredes não 
estruturais ou no sobre-piso. 

A tubulação não deverá ficar solidária à estrutura da construção, devendo existir folga ao 
redor do tubo nas travessias em estruturas ou paredes. Estas folgas serão refechadas com 
vedante elástico em cada uma das faces das paredes ou pavimentos. 

Instalações aparentes 

A construção das canalizações deverá ser feita com braçadeiras adequadas, com 
superfícies internas lisas. O espaçamento dos suportes deverá adotar o seguinte critério: 

- Na horizontal: igual a 10 vezes o diâmetro da canalização;  

- Na vertical: prever um suporte a cada 2m; 

Instalações enterradas 

A construção das canalizações enterradas deverá ser feita de acordo as seguintes regras e 
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segundo a boa prática: 

- As tubulações devem ser assentadas em terreno resistente ou sobre base 
apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. 

- O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizada se utilizando 
areia. 

- Estando o tubo colocado no seu leito, preencher lateralmente com o material 
indicado compactando-o manualmente em camadas de 10 a 15 cm até atingir a altura 
correspondente à geratriz superior do tubo. 

- Completar a colocação do material de envoltória até 30cm acima da geratriz 
superior do tubo. Esta região acima do tubo deverá ser compactada somente 
hidraulicamente. 

- O restante material de reaterro da vala deverá ser lançado em camadas sucessivas e 
compactadas, de tal forma a se obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. 

- A profundidade mínima de assentamento será, conforme as cargas: 

Passeio = 60cm; Interior dos lotes sem passagem de veículos = 30cm; Tráfego de 
veículos leves = 80cm; Tráfego pesado e intenso = 1.20m; 

Testar a instalação com ensaio de obstrução e estancamento; nos casos de tubulações 
embutidas, os testes devem ser feitos antes da aplicação do revestimento. A instalação 
deve ser testada com ensaio de estanqueidade e obstrução. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação de tubulação foi 
composta pela medida linear, em metros (m), sendo que, deverão ser separados pelo 
diâmetro do tubo. Inclusivo as conexões. 

 

5.3.2 – EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

5.3.2.1/ 5.3.2.2– CAIXAS SIFONADAS 

 

Fornecimento e assentamento de caixas sifonadas, em PVC, do tipo Série R, da Tigre ou 
equivalente, com 7 entradas e saída Ø75 mm, com retenção e tampa roscada em latão 
cromado, incluindo cachimbos de sifonagem quando necessário, tampa de inspeção e 
todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa. 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação da peça, 
incluindo carga, transporte até o local da instalação, descarga e instalação da peça 
conforme projeto, inclusive todos os materiais acessórios, tais como : massa de vedação, 
eletrodos, quando for o caso, rasgos em alvenaria e /ou concreto, isolamento térmico, 
eventuais escavações e demais serviços necessários. 
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Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços foi contabilizada por unidade 
de caixa sifonada fornecida e instalada, conforme projeto. 

 

5.3.2.3– SIFÕES 

 

Fornecimento e assentamento de sifões em lavatórios, incluindo todos os materiais e 
acessórios necessários à perfeita execução da tarefa. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação louças, metais e 
acessórios serão contabilizadas por unidade de sifões, separadas por diâmetro. Deverá 
ser considerada a instalação completa, com uniões ou flanges, conforme necessidade. 

 

5.3.2.5– CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ESGOTO 

 

Execução instalação de caixas de inspeção de esgoto, completas em concreto, quadradas, 
a instalar no interior do edifício, incluindo todos os acessórios e trabalhos 
complementares, maciços, acessórios de ligação e fixação, tampa quadrada (0,60x0,60m) 
rebaixada com aro em aço inox, com acabamento igual ao pavimento contiguo, da classe 
C250 com vedação hidráulica, com as seguintes dimensões:0,60 x 0,60m, para h=1,00m. 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação da peça, 
incluindo carga, transporte até o local da instalação, descarga e instalação da peça 
conforme projeto, inclusive todos os materiais acessórios, tais como : massa de vedação, 
eletrodos, quando for o caso, rasgos em alvenaria e /ou concreto, isolamento térmico, 
eventuais escavações e demais serviços necessários. 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços será contabilizada por unidade 
de caixa de inspeção. Deverá ser considerada a instalação completa, com 
impermeabilização e tampas. 

 

5.3.3– TRABALHOS COMPLEMENTARES 

5.3.3.1– RAMAL DE LIGAÇÃO A REDE PÚBLICA 

 

Ramal de ligação à rede pública – PVC rígido corrugado JEI, classe de rigidez 5000Pa, 
dupla parede. 
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Execução da ligação do coletor predial do edificio com a rede pública, incluindo 
fornecimento de tubulação DN200 em PVC rígido corrugado JEI, Classe de rigidez 
5000Pa, dupla parede, e poço de visita, abertura e reaterro de valas em terreno de 
qualquer natureza, entivação quando necessário, enxugo, levantamento e reposição de 
pavimento nas condições em que se encontrem quando forem levantados, mão de obra, 
materiais, equipamentos e licenças necessárias. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por ramal e 
ligação efetivamente executado.(un) 

 

 

6 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELEFONIA 

 

6.1 – ATERRAMENTO 

Procedimentos gerais de instalação 

Deverão ser previamente consultados os detalhes de instalação do projeto. 

Os condutores adicionais de aço galvanizado a fogo (Re-Bar), deverão ser instalados 
dentro da estrutura, iniciando nas fundações, atravessando os blocos de fundação e 
entrando nos pilares de concreto, de modo a garantir a continuidade desde a fundação até 
o topo do prédio. Nos pilares metálicos usados como descida natural, será feita a sua 
conexão às Re-Bar conforme detalhado. 

Na emenda entre condutores deverão ser utilizados conectores de aperto (três 
conectores), solda elétrica ou exotérmica, desde que executada de forma duradoura, 
obedecendo um trespasse entre as barras de no mínimo 20 cm. 

Para cada pilar estrutural de concreto deverá ser utilizado um condutor adicional, 
amarrado fortemente com arame recozido nos cruzamentos com os estribos. 

Nos locais onde ocorrer deslocamento da posição dos pilares, ao mudar de laje, ou 
redução de seção do mesmo, o condutor adicional deverá fazer o desvio necessário, 
garantindo a continuidade elétrica. 

As armaduras de aço dos pilares, lajes e vigas devem ter cerca de 50% de seus 
cruzamentos firmemente amarrados com arame recozido. As barras horizontais das vigas 
externas devem ser soldadas, ou sobrepostas por no mínimo 20 cm, de forma a garantir a 
continuidade elétrica e equalização potencial. 

 

A malha de aterramento da subestação será interligada ao sistema de aterramento 
estrutural na caixa de equalização. Todas as partes metálicas da subestação serão 
aterradas. 

O condutor de proteção será entregue no painel elétrico geral (QGBT), no seu 
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barramento de terra, de onde partirão os condutores de proteção dos demais painéis 
elétricos. Os barramentos de Neutro e de Terra do QGBT serão interligados, iniciando-
se, a partir daí o sistema TN-S do prédio. 

Todas as partes metálicas não vivas da instalação, incluindo luminárias, eletrocalhas, 
caixas, painéis, estrutura de pavimento elevado, antenas, carcaças de equipamentos de 
climatização, etc. deverão ser efetivamente aterrados, assim como todas as tomadas. 

Caberá ao construtor atestar a continuidade da malha de aterramento e a sua interligação 
à malha do prédio e a continuidade do sistema SPDA, conforme determina a norma. 

O construtor deverá realizar medições na malha de aterramento para verificar sua 
resistência que não poderá ultrapassar 10 ohms. O resultado do teste do aterramento 
deverá ser apresentado ao Gerenciamento. 

Caso o sistema de aterramento não atinja os níveis desejados caberá ao construtor 
ampliar a malha de aterramento adicionando hastes para atingir os níveis de resistividade 
adequados. 

Considerações finais 

A execução do sistema deverá ser iniciada junto com a fundação da edificação sendo 
importante o acompanhamento de pessoa responsável pela obra, para conferir a presença 
da Re-Bar nos pilares e fundação, o transpasse de 20 cm e a interligação das ferragens 
dos pilares com as ferragens das lajes. 

As Re-Bars deverão ser instaladas nas faces mais externas dos pilares ou vigas, porém 
dentro do concreto, sem invadir o cobrimento. A continuidade elétrica das Re-Bars 
deverá ser garantida desde as fundações até o topo da edificação. 

É recomendada atenção especial para o encaminhamento das barras após a concretagem 
da última laje. É imprescindível a conferência das conexões antes das concretagens. 

Ao final da implantação, serão executados testes de continuidade elétrica do sistema, de 
acordo com o Anexo "E", da NBR-5419/2005 

O sistema deverá ter uma manutenção preventiva anual e sempre que atingido por 
descarga atmosférica, para verificar eventuais irregularidades e garantir a eficiência do 
SPDA. 

 

6.1.1– Re-bars 

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, transporte 
até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em conformidade com 
indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária à execução dos serviços; o fornecimento de acessórios, limpeza da área; 
remoção dos entulhos e o controle tecnológico. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por metro 
linear (m), instalada conforme indicado no projeto. 
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6.1.2– Solda exotérmica 

Inclui o fornecimento de kit solda composto por cartucho, palito ignitor e disco de 
retenção; alicate e molde de grafite para solda exotérmica. Remunera também 
equipamento de segurança, materiais de limpeza e a mão-de-obra necessária para a 
execução da solda.  

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade de soldas (un), à serem executadas conforme projeto 

 

6.1.3– Conector 

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, transporte 
até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em conformidade com 
indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária à execução dos serviços; o fornecimento de acessórios e limpeza após a 
instalação. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade de conectores (un), instalada conforme indicado no projeto. 

 

6.1.4– Caixa de equalização 

O item remunera o fornecimento de caixa de equalização, com barra de cobre de 6mm, 
de embutir, em chapa de aço como pintura esmaltada, de 200 x 200 mm, com barramento 
para 9 terminais e tampa, uso interno; Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, 
ferramentas, mão-de-obra, transporte até o canteiro de obras, descarregamento e 
armazenamento em conformidade com indicações do fabricante / fornecedor, 
ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessária à execução dos serviços; o 
fornecimento de acessórios e limpeza após a instalação. 

 

Levantamento de Quantidade: 

O levantamento de quantidades foi efetuado por unidade de caixa (un), instalada 
conforme indicado no projeto. 

 

6.1.5– Barramento Equipotencial 

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, transporte 
até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em conformidade com 
indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
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necessária à execução dos serviços; o fornecimento de acessórios e limpeza após a 
instalação. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade (un), instalada conforme indicado no projeto. 

 

 

6.2 – EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA-SOCORRIDA 

 

6.2.1– Grupo de Emergência 

Descrição: Os grupos geradores diesel do tipo carenado “Super Silenciado Leve” 
destinam-se a fornecer energia elétrica a todos equipamentos, em caso de falha de 
energia da rede. Deverá também permitir a seleção entre a utilização da energia elétrica 
da concessionária ou proveniente dos grupos geradores. Os grupos geradores deverão ser 
preparados para entrar automaticamente em funcionamento, por meio de chave de 
transferência automática de cargas. Terão partida elétrica, com motor de partida 
alimentado por baterias de acumuladores próprias, por sua vez carregadas pelo próprio 
alternador ou pela rede elétrica durante o seu período de inatividade. Os geradores 
poderão estar situados em posição de desligado, manual, automático ou ensaio, posição 
essa definida localmente, ou remotamente pela gestão técnica centralizada. O sistema de 
escape será em aço inoxidável, com um super silenciador e compensador flexível. 

Os motores deverão ser obrigatoriamente de 4 tempos, arrefecido a água. O gerador 
deverá ser auto excitado, de 4 polos, de rolamento único, isolação classe H, com IP23, 
com regulação de tensão de +/- 0,5%, com distorção harmônica inferior a 5%. O 
conjunto motor+gerador deverá ter uma potência de 400kVA a um fator de potência de 
0,8, em stand-by. Os consumos não podem ser superiores a 125 L/h a 100% da carga 
nominal.  

Cada grupo gerador, na posição de automático, deverá entrar em funcionamento sem 
qualquer intervenção humana, caso se detecte uma das seguintes condições: 

- falta de uma ou mais fases,  

- desequilíbrio de tensão em mais de 10% em qualquer uma das fases ou 

- assimetria entre as três fases da rede (±10%). 

A informação de falta de tensão ao grupo ou ainda de falta e assimetria em fases será 
obtida a partir de um relé apropriado a instalar no painel geral, onde se fará a 
transferência de cargas. É pretendido que a estabilização da frequência do grupo seja 
efetuada em curto tempo, não excedendo preferencialmente os 5 segundos. Os grupos 
deverão vir preparados para, por protocolo de comunicação próprio, serem capazes de se 
sincronizar de forma a permitir uma transferência de carga sem interrupção de 
fornecimento elétrico. 
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O sistema de comando do G.E. deve ser temporizado, garantindo o funcionamento do 
grupo durante um tempo a fixar, mesmo na sequência imediata do retorno da tensão de 
rede, evitando paragens e arranques sucessivos no caso de cortes intermitentes de curta 
duração. 

O quadro de comando deverá dispor de um botão de pressão do tipo "coup-poing", 
permitindo a paragem de emergência do grupo em qualquer situação. 

As canópias de proteção deverão estar devidamente insonorizadas, preparadas para estar 
à intempérie. Serão fabricadas em aço com acabamento final em poliéster para maior 
duração e proteção anticorrosiva, tendo a pintura uma preparação completa com 
fosfatado integral. Os lados interiores destes painéis serão revestidos por materiais 
isolantes de ruído, sendo os parafusos em aço inoxidável e as dobradiças em alumínio, 
permitindo uma maior resistência à corrosão. Serão montados atenuadores de ruído na 
admissão e na exaustão. As canópias deverão estar equipadas com entradas para os cabos 
elétricos e saída para o tubo de escape. Deverão ter na sua base um depósito de 
combustível diário com capacidade entre os 450 e os 500L de diesel. A canópia deverá 
ser equipada com bacia de retenção para uma eventual fuga de óleo. 

O sistema de escapamento dos grupos deverá ser dotado de silenciador sonoro na saída 
com atenuação superior a 24 dB aos 125 Hz. 

 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessária à instalação do grupo 
moto gerador em conformidade com os desenhos do projeto, interligação entre 
equipamentos e acessórios para o pleno funcionamento do grupo gerador incluindo todos 
os acessórios para a fixação, nivelamento e identificação do equipamento. 

A instalação da infraestrutura de caixas de passagens e acessórios pertinentes para a 
instalação. Deverão estar finalizados e fixados na posição correta, conforme o projeto. A 
metodologia de instalação do grupo gerador, deverá seguir os detalhes típicos de 
instalação do fabricante e seguir as normativas e diretrizes contidas no projeto.  

Incluem-se ainda nos preços unitários, materiais de consumo, perdas quaisquer, reparos 
ou repetição dos serviços quando danificados ou resultados insatisfatórios.  

 

Levantamento de Quantidade: A medição dos serviços de instalação do gerador, será 
composta pelo posicionamento, montagem fixação e acabamento conforme projeto, 
montada, acabada e testada. Medição por unidade instalada conforme projeto específico. 

 

 

6.3. EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA 

Descrições: 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
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Transformadores de Potência 

O objetivo da presente especificação é estabelecer as condições e os requisitos técnicos 
mínimos para o fornecimento de transformadores de potência com encapsulamento a 
vácuo epóxi a seco, incluindo o projeto, fabricação, testes na fábrica, transporte, 
montagem, testes no campo, colocação em marcha, fornecimento de documentação 
técnica, além dos demais requisitos exigidos neste documento. 

Transformadores a seco encapsulados em resina epóxi a vácuo 

O transformador deverá ser projetado, construído e ensaiado conforme prescrição das 
normas pertinentes da ABNT em suas ultimas revisões, especificamente: 

- NBR 10295 - Transformadores para transmissão e distribuição de energia, 
especificação. - NBR 5380 - Transformadores para transmissão e distribuição de 
energia, método de ensaio. 

VDE 0532 T6. 

Os casos não previstos pela ABNT deverão obedecer às normas cabíveis da International 
Electrotecnical Comission (IEC). 

Condições de serviço 

Os transformadores referidos nesta especificação deverão ser adequados para operar a 
1000m/NM, em clima tropical úmido, com temperatura ambiente de 0 grau a 40 graus, 
em instalação abrigada. 

Os transformadores deverão atender às classes E2/C2/F1 de acordo com a norma DIN 
VDE 0532. 

Características construtivas 

O transformador deverá ser do tipo seco, trifásico, encapsulado a vácuo em resina epóxi, 
com componentes anti-chama e não propagantes de fumaças tóxicas. 

Não será aceito transformador simplesmente impregnado ou encapsulado em resina de 
epóxi. 

O transformador deverá ter ligação em triângulo na tensão superior e estrela com neutro 
acessível na tensão inferior, com dispositivos de derivações, sem carga, no lado da baixa 
tensão. A frequência de operação do transformador será de 60Hz. 

 

Potência nominal 

Com resfriamento natural (SN), o transformador deverá ter potência nominal continua de 
400kVA. 

O transformador deverá ser capaz de fornecer, em qualquer derivação, a potência acima 
citada, sem ultrapassar o limite de elevação de temperatura indicado no item elevação de 
temperatura. 

Efeitos de curto circuito 

Os transformadores deverão ser projetados e construídos para suportar sem sofrer danos, 
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aos efeitos mecânicos e térmicos causados por curtos circuitos externos, conforme NBR-
10295, item 5. 

Elevação de temperatura 

O limite de elevação de temperatura permissível no transformador a plena carga, ou seja, 
com 100% da sua capacidade é de 105oC considerando uma temperatura ambiente de 
40o C. 

Enrolamentos 

Alta Tensão: 

Deverão ser encapsulados a vácuo, para evitar a existência de bolhas de ar nas bobinas, e 
consequentemente aparecimento de pontos de descargas parciais. 

- O material condutor deverá ser alumínio. - Nível máximo admissível de 
descargas parciais - isento de descargas parciais até o dobro da 

tensão nominal. 

- A cor do encapsulamento deverá ser vermelha. 

- A conexão dos cabos de AT deverá ser feita através de terminais desconectáveis 
tipo “plug-in”. 
- O material isolante deverá ser classe F (155oC). 

- As bobinas de AT devem ser mecanicamente livres das bobinas de BT. Não será 
aceita solução que prevê a execução dos enrolamentos de AT sobre os enrolamentos de 
BT 

Baixa Tensão: 

O material condutor deverá ser alumínio, devendo o condutor (espiras) ser em forma de 
folha com largura igual à altura da própria bobina, proporcionando obter esforços axiais 
nulos em curto circuito. 

A conexão dos cabos deve ser através dos barramentos localizados na parte superior do 
transformador. 

Caixas de terminais 

Deverá ser prevista uma caixa de terminais, montada no próprio transformador, na qual 
serão instalados os blocos terminais dos circuitos de proteção. 

Acessórios 

Os lados de MT devem ser preparados para conexão através de terminais de barramentos 
ou conexões plug- in e os lados de BT através de cabos. 

Além dos acessórios normais tais como rodas bidirecionais, dispositivos de aterramento 
e meios para suspensão, etc. o fabricante deverá fornecer sistema de proteção térmica 
composto por: 

- Sensores de temperatura tipo PT-100, um para cada fase 

- Relé de proteção de temperatura digital, microprocessado, com canais 
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independentes para cada sensor PT-100, indicação de temperatura por meio de varredura 
dos canais dos sensores, contatos para alarme e desligamento independentemente 
programáveis, saída serial para comunicação de dados com protocolo aberto. 
Alimentação auxiliar universal. 

Ventilação forçada 

Os transformadores, quando dotados de sistema de ventilação forçada, deverão fornecer 
40% da potência nominal com esta em funcionamento. 

Terminais de aterramento 

O transformador deverá ter dois terminais de aterramento, dispostos diagonalmente. 

Placa de identificação 

Deverá ser fixada ao transformador a placa de identificação em chapa de aço inoxidável, 
com as indicações previstas pela NBR-10295, gravadas em língua portuguesa. 

Tratamento e pintura 

O circuito magnético e ferragens deverão ser pintados na cor Preta N1. 

Desenhos construtivos 

O fabricante/fornecedor deverá submeter à aprovação da contratante os desenhos 
devidamente detalhados, no prazo de dez dias após confirmação do pedido. 

Deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes desenhos: 

- Desenhos de contorno com listagem de componentes, dimensões e peso. 

 - Placa de identificação  

- Diagrama de conexões dos dispositivos de proteção 

Nível de ruído 

O projeto e construção do transformador deverão ser tais que os níveis de ruído não 
excedam os valores definidos na NBR-10295. 

Corrente de excitação 

A corrente de excitação deverá ser a mais baixa possível, condizente com um projeto 
econômico, atendendo integralmente aos requisitos das normas das concessionárias. 

Perdas 

As perdas a plena carga e em vazio deverão atender integralmente as normas da CEMIG, 
considerando-se as bases destes valores de desempenho, para uma eventual penalização 
por perdas excedentes 

Inspeção e testes 

Por ocasião do término da fabricação deverão ser efetuados os seguintes ensaios: 

Ensaios de tipo 

O fabricante fornecerá os valores obtidos em protótipos para esta classe de transformador 



 

 

142 

dos seguintes ensaios: 

- Impulso.  

- Elevação de temperatura.  

- Nível de ruído.  

- Curto-circuito (impedância).  

- Tensão de rádio interferência. 

Caso o fabricante não tenha realizado os respectivos ensaios em protótipos, os mesmos 
deverão ser realizados sem ônus para o contratante, em laboratórios reconhecidos e 
credenciados pelo INMETRO. 

Ensaios de rotina 

Serão realizados pelo fabricante, na sua fábrica, sem ônus, os seguintes ensaios de rotina, 
em todas as unidades do fornecimento: 

-Resistência Ohmica dos enrolamentos 

-Relação de tensões  

-Descargas parciais  

-Perdas (em vazio, em carga e totais) 

-Corrente de excitação 

-Tensão de curto circuito  

-Tensão aplicada ao dielétrico  

-Polaridade  

-Tensão induzida Inspeção visual e dimensional 

Ensaios dos circuitos auxiliares 

Será efetuada a medida de resistência de isolamento dos circuitos auxiliares, e na fiação, 
um teste de tensão aplicada de 2500V durante 1 minuto. 

Inspeção de funcionamento dos acessórios 

- Comutador de derivações sem carga  

- Sensor/relé de temperatura do enrolamento  

- Ventilação forçada (quando houver) 

Relatórios 

O fabricante deverá fornecer o mais rapidamente possível o relatório dos ensaios em 
forma de certificado de testes. 

Poderá ser rejeitado o transformador que apresentar valores de ensaios fora das normas 
aplicáveis, e das tolerâncias estabelecidas nesta especificação e nas mesmas citadas. 

Montagem 
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O transformador deverá ser fornecido totalmente montado e pronto para funcionar, assim 
que instalado. 

 

Quando houver necessidade de montagem de parte do transformador na obra, os serviços 
serão efetuados sob supervisão do fabricante. 

Manual de operação e manutenção 

O fabricante deverá enviar três vias do manual contendo: 

- Cópias dos desenhos certificados de fabricação - Descrição construtiva -
 Informações para montagem - Descrição dos instrumentos e acessórios 

- Listagem de peças sobressalentes para uma manutenção de dois anos -
 Programa de manutenção preventiva 

Duas vias do manual deverão acompanhar a entrega do transformador. 

Sistema da qualidade 

O fabricante deverá comprovar ter implementado em sua Empresa um Sistema de 
Qualidade atendendo às prescrições da norma ISO9001:2000 certificado por órgão 
credenciado pelo INMETRO. 

Características técnicas 

- Potência:……............................................................................................. 400kVA 
- Número de Fases: .................................................................................................. 3 

- Frequência: .................................................................................................... 60 Hz 

- Classe de Tensão: ...........................................................................................15 kV 

- Ligação Primária: ........................................................................................DELTA 

- Tensão Primária: .........................................................................................13,2 kV 

- Derivações Primárias:........................................................ 13,8kV/13,5kV/13,2kV 

- Ligação Secundária: ............................ ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL 

- Tensão Secundária: .............................................................................. 127/220Vca 

- Neutro Aterrado: ....................................................................................... Sim 

- Tipo de Aterramento: ................................................................................... Sólido 

- Deslocamento Angular: ........................................................................ 30o 

- Meio Envolvimento e Refrigeração: Seco, encapsulado em resina epóxi sob 
vácuo 

- Cor da Pintura: Bobinas de AT na cor Vermelha; núcleo e ferragens na cor preto 
N1  

- Nível Básico de isolamento: .............................................................................95 kV  

- Grau de Proteção: ................................................................................................IP21  



 

 

144 

- Posição dos Terminais de A.T.: ......................................................... MEIO  

- Posição dos Terminais de B.T.: .................................SUPERIOR PARA BUS-BAR  

- Elevação de Temperatura: ............................................................................. 105oC  

- Terminais no Primário: ........................................................................................... 3  

- Terminais no secundário: ........................................................................................ 4  

- Instalação: ...................................................................................................... Interna  

- Temperatura ambiente máxima: ...................................................................... 40o C  

- Altitude: até 1000m acima do nível do mar 

 

Acessórios 

- Borneira dos dispositivos de proteção e controle  

- Placa de identificação: uma com fixação no equipamento e outra reserva.  

- Dois dispositivos para aterramento  

- Olhais para suspensão  

- Rodas bidirecionais  

- Olhais para tração 

- Sondas de temperatura tipo PT100 (1 por fase)  

- Relé Controlador de Temperatura 

 

UPS – No Break 

A UPS terão entradas e saídas trifásicas (220V), com autonomia de 15 minutos à plena 
carga (10kVA) e deverá ser do tipo N+1. O sistema deverá ser constituído por ponte 
retificadora trasisitorizada MOSFET, carregador de baterias com gestão inteligente de 
recarga, inversor PWM de onda sinusoidal controlado 

digitalmente por microprocessador e módulos de comutador estático automático e de 
bypass manual para manutenção. 

A UPS será do tipo “On-Line digital”, em conformidade com os seguintes requisitos: 
- Autonomia de 15 minutos 

- Compensação da recarga da bateria em função da temperatura 

- Possibilidade de comunicação à distância para GTC, através de contatos secos, 
EPO, possibilidade de uso opcional de protocolos de comunicação via SNMP / IP ou via 
ModBus 

- Modo PFC – correção de fator de potência a montante ≥ 0,97  
- Filtragem de harmónicos de corrente a montante, THDi ≤ 8%  
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- Aumento da capacidade de potência nominal até +10% a 25oC  

- Compatível com FP capacitivos ou indutivos> 0,9 sem degradação  

- Compensação da recarga da bateria em função da temperatura 

- Possibilidade de interligação com sistemas idênticos em paralelo 

- Compatibilidade com a utilização de grupos geradores (função Soft-Start) 

- Baterias VRLA herméticas, estacionárias e sem manutenção, com vida estimada 
igual ou superior a 5 anos a 20oC, instaladas em armário(s) ou no interior do UPS 

- Conformidade com as principais normas de referência no mercado de UPS, 
especificamente IEC 62040-3 VFI, IEC 62040-1, IEC 62040-2, marca CE, ISO 9001 

A UPS deverá funcionar do seguinte modo: 

Normal: Quando a rede está presente ou apresenta-se dentro de valores admissíveis, o 
retificador/carregador AC/DC alimenta o respectivo inversor DC/AC com corrente DC e 
simultaneamente carrega as baterias com uma corrente de “floating”. A carga encontra-
se permanentemente alimentada e protegida através do inversor DC/AC. 

Em bateria: Após uma falha da rede ou quando a rede se encontrar fora dos parâmetros 
admissíveis, o inversor DC/AC continua a fornecer energia à carga, desta forma através 
das baterias, durante o tempo de autonomia indicado, e sem qualquer corte ou micro 
corte na utilização. 

Recarga da bateria: Quando a rede de alimentação é reposta, ou os seus parâmetros 
regressam aos valores admissíveis, o retificador/carregador AC/DC volta a fornecer 
energia ao inversor DC/AC, sem haver qualquer corte ou micro corte na carga, e ao 
mesmo tempo recarrega o banco de baterias. 

Transferência a ByPass: No caso de haver uma sobrecarga na utilização, que exceda a 
capacidade do sistema (curto-circuito, correntes de pico elevadas, etc.), a carga é 
automaticamente transferida para a rede, sem qualquer interrupção, através do comutador 
estático. A nova transferência para o inversor DC/AC é efetuada automaticamente ou 
manualmente, sem qualquer corte na alimentação á carga. 

A UPS não deverá alterar o regime de neutro da instalação.  

Marca de referência: EMERSON 

 

Bateria de Condensadores e Quadro Automático de Correção do Fator de Potência 

Está prevista a instalação de quadro automático para correção de fator de potência com a 
potência reativa máxima de 150VAR, instalada na subestação existente, junto ao PEG, 
em quadro automático de correção de fator de potência, previsto para a tensão de 220 V 
trifásica. 

Marca de referência: Varset Harmony da SCHNEIDER ELECTRIC 
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Os valores estabelecidos não são mais do que indicativos, e caberá ao instalador 
assegurar-se que o fator de potência da instalação corrigido não será inferior a 0,96 para 
o conjunto da instalação elétrica. 

 

6.3.1. SONDAS PTC  

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, transporte 
até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em conformidade com 
indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária à instalação dos equipamentos; o fornecimento de acessórios e limpeza após a 
instalação. 

 

Levantamento de Quantidade: A medição será efetuada por unidade (un), instalada e 
parametrizada conforme os parâmetros da rede elétrica e as orientações técnicas da 
concessionária de energia local. 

 

6.3.3. TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA  

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, transporte 
até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em conformidade com 
indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária à instalação dos equipamentos; o fornecimento de acessórios e limpeza após a 
instalação. 

 

Levantamento de Quantidade: A medição será efetuada por unidade (un), instalada e 
parametrizada conforme os parâmetros da rede elétrica e as orientações técnicas da 
concessionária de energia local. 

 

6.3.4. BATERIA DE CAPACITORES 

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, transporte 
até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em conformidade com 
indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária à instalação dos equipamentos; o fornecimento de acessórios e limpeza após a 
instalação. 

 

Levantamento de Quantidade: A medição será efetuada por unidade (un), instalada e 
parametrizada conforme os parâmetros da rede elétrica e as orientações técnicas da 
concessionária de energia local. 

 

6.3.5. CABOS DE COBRE 
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Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, transporte 
até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em conformidade com 
indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária à execução dos serviços; o fornecimento de acessórios e limpeza após a 
instalação.  

 

Levantamento de Quantidade: 

A medição de lançamento de cabos será efetuada por metro linear (m), Estarão incluídos 
os serviços limpeza e remoção de entulhos. 

 

6.3.6. UPS - NOBREAK  

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, transporte 
até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em conformidade com 
indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária à instalação dos equipamentos; o fornecimento de acessórios e limpeza após a 
instalação. 

 

Levantamento de Quantidade: A medição será efetuada por unidade (un), instalada e 
parametrizada conforme os parâmetros da rede elétrica e as orientações técnicas da 
concessionária de energia local. 

 

6.3.7. CANALETA DE PISO 

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, transporte 
até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em conformidade com 
indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária à execução dos serviços; o fornecimento de acessórios e limpeza; cuidados 
necessários para alinhamento, limpeza da área, remoção dos entulhos e o controle 
tecnológico. 

Inclui-se a integração com o serviço de concretagem para que o posicionamento, 
nivelamento, instalação de acessórios ocorra antes da finalização da concretagem, visto 
que os mesmos serão embutidos em paredes e piso das estruturas. 

 

Levantamento de Quantidade: 

A medição será efetuada pelo metro linear (m), instalado embutido na parede ou piso 
conforme indicado no projeto. 

 

6.3.8. ELETRODUTO EM PEAD 
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Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, transporte 
até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em conformidade com 
indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária à execução dos serviços; o fornecimento de acessórios e limpeza; a escavação 
e tapamento das valas, cuidados necessários para alinhamento, limpeza da área, remoção 
dos entulhos e o controle tecnológico. 

Os dutos devem estar em perfeitas condições de utilização, devem ser homogêneos e 
uniformes quanto à textura e a cor, isentos de defeitos e imperfeições. Deverão ter arame 
guia de aço revestido de PVC. 

Os dutos deverão ser enterrados conforme as recomendações da concessionária de 
energia local. 

 

Levantamento de Quantidade: 

A execução dos serviços dos dutos enterrados será composta pela abertura da vala, 
condicionamento dos dutos na vala, conexão de acessórios para conclusão da 
infraestrutura enterrada e o fechamento das valas e acabamento conforme as 
características do local escavado.  A abertura e fechamento das valas serão medidos por 
metros cúbicos (m³), a instalação dos dutos enterrados, será medido por metro linear (m). 
Estarão incluídos os serviços limpeza e remoção de entulhos. 

 

 

CANALIZAÇÕES E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO 

 

6.4. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

6.6. ELETROCALHAS, CANALETAS E CAIXAS DE PISO 

6.8. TOMADAS, FORÇA MOTRIZ E ALIMENTAÇÕES ESPECIAIS 

 

As canalizações serão de instalação aparente ou embebidas, conforme o tipo de local. De 
uma forma genérica, todas as áreas técnicas e locais com tetos em gradil as instalações 
serão aparentes e nos restantes locais serão embebidas. 

 

Eletrodutos de PVC (instalações embutidas) 

Eletroduto rígido, de montagem roscada (tubo e acessórios), em PVC anti-chama (não 
propagam chama), resistência à deformação, atendendo aos requisitos da norma NBR 
15465. Preparados para ser instalados com fita veda em locais úmidos. 

Todos os tubos de instalação sobreposta serão pintados de preto, considerando-se esse 
trabalho incluído no fornecimento dos mesmos. 

Marca de referência: TIGRE ou similar. 
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Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, transporte 
até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em conformidade com 
indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária à execução dos serviços; o fornecimento de acessórios e limpeza; cuidados 
necessários para alinhamento, limpeza da área, remoção dos entulhos e o controle 
tecnológico. 

 

Levantamento de Quantidade:A medição de lançamento de cabos será efetuada por 
metro linear (m), Estarão incluídos os serviços limpeza e remoção de entulhos. 

 

Eletrodutos de Ferro Galvanizado (instalações sobrepostas) 

Eletroduto em ferro galvanizado, tipo pesado, rebarba interna totalmente removida, com 
uma luva na extremidade e protetor de rosca na outra, atendendo aos requisitos da norma 
NBR-5624. 

Marca de referência: PERFIL LIDER ou similar. 

 

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, transporte 
até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em conformidade com 
indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária à execução dos serviços; o fornecimento de acessórios e limpeza; cuidados 
necessários para alinhamento, limpeza da área, remoção dos entulhos e o controle 
tecnológico. 

 

Levantamento de Quantidade:A medição de lançamento de cabos será efetuada por 
metro linear (m), Estarão incluídos os serviços limpeza e remoção de entulhos. 

 

Eletrodutos Rígidos de Exterior (instalações enterradas) 

Nas instalações de exterior os cabos serão protegidos com eletroduto em polietileno de 
alta densidade (PEAD), com corrugação tipo paralela (internamente e externamente). 

Marca de referência: KANAFLEX ou similar. 

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, transporte 
até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em conformidade com 
indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária à execução dos serviços; o fornecimento de acessórios e limpeza; cuidados 
necessários para alinhamento, limpeza da área, remoção dos entulhos e o controle 
tecnológico. 
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Levantamento de Quantidade:A medição de lançamento de cabos será efetuada por 
metro linear (m), Estarão incluídos os serviços limpeza e remoção de entulhos. 

 

Canaletes técnicos 

Os canaletes serão em PVC, bicompartimentados, de 150x50 se destinando à separação 
das canalizações de energia das canalizações de telecomunicações, devendo incluir 
ângulos, topos e todos os acessórios necessários à sua correta instalação. O modelo 
proposto é da série DLP Evolutiva da LEGRAND, ou similar. 

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, transporte 
até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em conformidade com 
indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária à execução dos serviços; o fornecimento de acessórios e limpeza após a 
instalação. 

 

Levantamento de Quantidade: A medição de lançamento de cabos será efetuada por 
metro linear (m), Estarão incluídos os serviços limpeza e remoção de entulhos. 

 

Eletrocalhas 

As eletrocalhas serão perfuradas, em aço galvanizado a fogo, terão dobra em “C” com 
virola e dotadas de tampa. 

A equipotencialidade entre troços de eletrocalha deverá ser assegurada através de 
“shunts” em cabo de cobre de 4mm2 e ligação equipotencial nos extremos. 
Os elementos de fixação e acessórios terão as mesmas características construtivas das 
eletrocalhas. Marca de referência: PERFIL LIDER ou similar. 5.8.6. Caixas de piso 

As caixas de piso para até duas tomadas, serão em alumínio altas 4x4, furação Ø1”, 
dimensões 92x100x64mm (cxlxp), com placa de pavimento em aço inox, unha quadrada 
e anel de regulagem, da OLIVO ou similar; 

As caixas para piso elevado, terão capacidade para até 14 aparelhos, SQR Rotation 
triplas da DUTOTEC ou similar, com tampa lisa, passa-cabos, colarinho de sobrepor e 
guia de caixa em ABS, sistema de fechamento e travamento, com adaptadores metálicos 
destinados a fixar os equipamentos de saída; fixadores para tomadas de energia, tipo 
bloco NBR-14136; e para instalação de blocos para conectores tipo RJ45 para 
telecomunicações. 

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, transporte 
até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em conformidade com 
indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária à execução dos serviços; o fornecimento de acessórios e limpeza; cuidados 
necessários para alinhamento, limpeza da área, remoção dos entulhos e o controle 
tecnológico. 
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Inclui-se a instalação de todos os acessórios e elementos de fixação pertinentes para cada 
caso afim de ter o perfeito posicionamento e fixação das instalações aparentes. A 
metodologia da fixação das instalações deverão seguir os detalhes típicos de instalação 
do projeto.  

 

Levantamento de Quantidade: A medição será efetuada pelo metro linear (m), 
instalado conforme indicado no projeto. 

 

Caixas 

Os tipos de caixas a empregar nas instalações são as seguintes: 

- Caixas de PVC estanques de montagem saliente, com bucins Skintop, ou similar, 
para a entrada de cabos; 

- Caixas de PVC de embutir, quadradas, retangulares e octogonais, para derivações 
e/ou fixação de interruptores e tomadas; 

- Caixas de PVC de sobrepor, quadradas e retangulares, para derivações e/ou fixação 
de interruptores e tomadas; 

- Caixas de fim de cabo, com tampa e, com placa de derivação no funda da caixa; 

- Caixas de derivação ou passagem de sobrepor, do tipo condulete metálico ou em 
formato circular com ou sem rosca nas várias configurações de saídas e diâmetros, da 
WETZEL ou similar; 

- Caixas de piso metálicas, para derivação ou passagem de cabos, com tampa 
antiderrapante, da WETZEL ou similar. 

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, transporte 
até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em conformidade com 
indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária à instalação do equipamento; a passagem dos cabos de medição, fornecimento 
de acessórios e limpeza após a instalação. 

 

Levantamento de Quantidade: A medição será efetuada por unidade (um) instalada 
conforme indicado no projeto. 

 

Cabeamento elétrico 

Todo o cabeamento elétrico de baixa tensão terá isolamento em XLPE, com bainha 
LSZH (baixo fumo zero halogénios), 0.6/1kV, características de retardante ao fogo 
associado à baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, conforme recomendação da NBR 
5410. Os cabos deverão estar certificados com a norma internacional IEC 60332-3-24. 
Condutores flexíveis de cobre, têmpera mole, com encordoamento na classe 5, com 
isolação em composto termofixo não halogenado (90°C) [XLPE]. Os cabos unipolares 
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terão as seguintes cores: preto, azul claro e verde, enquanto que os cabos multipolares 
serão pretos. 

Maioritariamente será usado cabeamento multipolar. 

Instalação de Condutores em Eletrodutos: 

Antes do lançamento dos condutores será feita uma inspeção para verificação de arestas 
e detritos que possam danificar os condutores quando de seu puxamento. 

Os condutores serão puxados em lances inteiros, sem emendas entre caixas de passagem. 
Qualquer emenda, quando necessária, será efetuada no interior das caixas. 

Serão empregados lubrificantes adequados, preferivelmente talco, para diminuir o atrito 
durante o puxamento dos condutores. Não será usado graxa. Os cabos serão puxados 
simultaneamente por circuito, pelos condutores, de forma contínua e com tensão 
constante até que a enfiação se processe totalmente. 

Serão deixadas em todas as caixas de passagem, sobras adequadas de condutor para 
permitir eventuais remanejamentos ou correções. 

Os cabos a serem adotados serão identificados por meio de fita colorida, para marcação 
de fase de acordo com cores do barramento do Painel Geral de Distribuição da 
subestação alimentadora do circuito em referência e o circuito completo ficará 
identificado pelo seu número, por meio de tarjas plásticas. 

No caso de lançamentos verticais de condutores ou equipamentos elevados, cada 
conjunto de cabos será mecanicamente fixado a suportes, de sorte a não exercerem 
tensões mecânicas sobre os bornes terminais. 

Todos os condutores deverão ser identificados com anilhas ou cintas em nylon 
adequadas a cada 3m, quando instalados aparentes ou em eletrocalhas. 

Quando instalados em eletrodutos esta identificação nos condutores deverá existir em 
todas as caixas de passagem a 300 mm da entrada/saída dos mesmos nos eletrodutos. Em 
ambos os casos a identificação também deverá ser executada nos trechos terminais 
condutores, onde estarão conectados. A identificação básica consiste do número do 
circuito e fase. 

Instalação de Condutores em Eletrocalhas: 

Antes do lançamento dos condutores será feita uma inspeção para verificação de arestas 
ou detritos que possam danificar os condutores. 

Os condutores serão instalados de forma que os isentem de esforços incompatíveis com a 
sua resistência, ou com a do isolamento, ou a do revestimento. 

O lançamento de cabos nas calhas será conforme indicado no projeto quanto ao número 
de condutores e o número de camadas. Sempre que possível será utilizada a formação 
trifólio, em apenas uma camada. 

Os cabos serão devidamente amarrados nas calhas, com cintas de nylon. 

Todos os cabos serão identificados em sua saída do painel alimentador e de trecho em 
trecho nas calhas, preferencialmente a cada 5m. 
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Os condutores serão lançados em lances inteiros, para tal as calhas estarão integralmente 
prontas, com seu sistema de suportes. 

Não terão, sob quaisquer alegações, emendas de condutores nas calhas. 

Execução de Terminações e Emendas: 

Todos os fios e cabos a serem ligados aos bornes de chaves, barramentos ou 
equipamentos de qualquer natureza, serão conectados através de terminais de 
compressão (olhais), possuindo o devido recobrimento com isolantes termo-encolhíveis 
ou verniz isolante ou fita auto fusão. 

Os cabos de bitola 50 mm2 ou maiores deverão estar rigidamente suportados a uma 
distância máxima de 1 m da terminação. Os parafusos de fixação deverão ter bitola 
adequada aos furos, instalados com arruelas lisas e porca auto travante. 

Não terão emendas em cabos de média tensão, e para cabo de baixa tensão as emendas 
só terão em casos especiais, devendo ser minimizadas ao extremo. 

Após a ligação, as emendas dos fios e cabos de baixa tensão serão recobertas com fita 
adesiva termoplástica, de maneira a garantir a reconstituição do isolamento não tendo, 
entretanto, espessura inferior a 2 vezes a espessura do isolamento original. 

A recomposição do isolamento será efetuada com fita auto fusão e da capa do cabo, com 
fita plástica isolante. 

As terminações para cabos de média tensão serão do tipo termo contrátil. 

Os cabos de comando/controle ligados a réguas de bornes, serão conectados por meio 
dos terminais de compressão tipo agulha. 

 

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, transporte 
até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em conformidade com 
indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária à execução dos serviços; o fornecimento de acessórios e limpeza após a 
instalação.  

 

Levantamento de Quantidade: A medição de lançamento de cabos será efetuada por 
metro linear (m), Estarão incluídos os serviços limpeza e remoção de entulhos. 

 

Cabos Subterrâneos 

Para a sua instalação é aconselhável o emprego de lubrificante (gel, talco etc.). Deverão 
ser instalados por tração manual, observando-se o limite máximo de 85% (oitenta e cinco 
por cento) da máxima tensão indicada pelo fabricante. 

Os cabos serão de cobre, unipolares, com classe de isolamento de acordo com as 
características de rede, sendo sua seção mínima conforme indicado em projeto; 

- Serão próprios para instalação em locais não abrigados e sujeitos á unidade, 
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devidamente protegidos contra riscos de avaria, ácidos, sais, graxas, óleos, gases 
corrosivos e animais roedores; 

- Não serão utilizadas emendas de cabos dentro dos condutos subterrâneos; 

- Em caso de curvas de cabos, o raio mínimo será 20 (vinte) vezes o diâmetro 
externo dos cabos, salvo indicação contrária do fabricante; 

- A blindagem metálica dos cabos será ligada à malha de aterramento;  

 

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, transporte 
até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em conformidade com 
indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária à execução dos serviços; o fornecimento de acessórios e limpeza após a 
instalação.  

 

Levantamento de Quantidade: A medição de lançamento de cabos será efetuada por 
metro linear (m), Estarão incluídos os serviços limpeza e remoção de entulhos. 

 

Comandos de iluminação 

Na generalidade das posições os interruptores serão de 127V, 16A. 

Nas instalações embutidas os interruptores serão da série PIALPLUS da LEGRAND, ou 
similar. 

Nas instalações em canalete técnico os interruptores serão da série PIALPLUS da 
LEGRAND, ou similar. 

Nas instalações de sobrepor os interruptores serão montadas em caixa tipo condulete da 
WETZEL, BLINDA, DAISA ou similar. 

Em algumas partes especificas de baixa ocupação, ou de ocupação ocasional por publico, 
optou-se pela instalação de sensores de presença. Os sensores previstos são de montagem 
sobreposta/suspensa no teto, com abrangência de 12m em 360°, ajuste de sensibilidade, 4 
tempos de desligamento e com fotocélula de uso opcional. Com fusível interno de 7A e 
varistor, com comutação por relé, com ajuste de sensibilidade, com possibilidade de 
ligação em paralelo. Modelo de referencia: 3MP44 da SENUN ou similar. 

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, transporte 
até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em conformidade com 
indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária à execução dos serviços; o fornecimento de acessórios e limpeza após a 
instalação. 

 

Levantamento de Quantidade:A medição será efetuada por unidade (un), instalada 
conforme indicado no projeto. 
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Tomadas de energia 

Na generalidade das posições as tomadas de energia serão de 127/220V (127V em 
ligação monofásico e 220V em ligação bifásica), 20A, padrão de ligação 3 pinos norma 
Brasil, com sistema de marcação interno da tensão adoptada. 

Nas instalações embutidas as tomadas serão da série PIALPLUS da LEGRAND, ou 
similar. 

Nas instalações em canalete técnico ou colonete técnico as tomadas serão da série 
PIALPLUS da LEGRAND, ou similar. 

Nas instalações de sobrepor as tomadas serão montadas em caixa tipo condulete da 
WETZEL, BLINDA, DAISA ou similar. 

As tomadas trifásicas serão sempre de instalação sobreposta e serão do tipo P17, da 
LEGRAND, ou similar, 3P+N+T, para 16A ou 32A, conforme as necessidades. 

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, transporte 
até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em conformidade com 
indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária à execução dos serviços encargos; o fornecimento de acessórios e limpeza;  

A instalação das caixas de passagem e acessórios pertinentes para cada local de 
instalação deverão estar finalizados e fixados na posição correta, conforme o projeto para 
que a tomada seja instalada. A metodologia de instalação das tomadas, deverão seguir os 
detalhes típicos de instalação contidos no projeto.  

As tomadas deverão estar protegidas por disjuntores tipo DR conforme as 
recomendações da NBR-5410 e projeto específico de instalações.  

Incluem-se ainda nos preços unitários, materiais de consumo, perdas quaisquer, reparos 
ou repetição dos serviços quando danificados ou resultados insatisfatórios.  

 

Levantamento de Quantidade: A medição dos serviços de instalação das tomadas será 
composta pela quantidade desses elementos obtida em projeto, montada, acabada e 
testada. Medição por unidade instalada conforme projeto específico (un). 

 

 

6.5. PAINÉIS ELÉTRICOS 

 

Painéis Elétricos e Rede de Alimentação 

Os painéis deverão apresentar um invólucro adequado e ser dimensionados folgadamente 
tendo em conta a eventual ampliação do número e potência de derivações. Os painéis 
elétricos deverão ter IP mínimo conforme a classificação do local onde serão instalados, 
tendo como mínimo IP40 e IK08. 
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Os quadros elétricos deverão ser construídos conforme diagramas unifilares apresentados 
nas peças desenhadas. 

Os quadros metálicos serão feitos em chapa 14 USG com dobras soldadas, do tipo 
aparente com porta externa, moldura e porta interna metálica, terão tratamento na chapa 
a base de jateamento de areia, com fosfatização com duas demãos de esmalte , RAL a 
definir em obra pela arquitetura, e com secagem em estufa. Todos os quadros do tipo 
aparente terão grau de proteção IP54, mínimo. 

As portas externas deverão ter fecho rápido giratório em baquelite. 

Os barramentos de cobre interno deverão ser dimensionados para a capacidade de chave 
de corte geral. Deverão conter barra de neutro isolado a terra aterrado. 

Os barramentos deverão ser pintados nas cores da ABNT: (Fases : Preto, branco e 
vermelha / Neutro : azul claro / Terra : verde) 

Deverão possuir equipamentos de reserva (se indicado nos esquemas) e espaços físicos 
para reservas conforme indicado, devendo ser deixados barramentos de espera para o 
futuro equipamento. 

Todos os dispositivos de indicação instalados na porta externa, tais como botoeiras, 
lâmpadas ou 

medidores deverão ter plaqueta de acrílico próximo e acima indicando sua finalidade. 

A porta interna deverá conter identificação dos disjuntores com etiquetas acrílicas 
coladas. 

Quando indicado nos desenhos os quadros e painéis deverão ser providos de flanges 
superior e/ou inferior aparafusados, deverá ser provido de junta com borrachas 
vulcanizadas ou material termoplástico. 

O poder de corte mínimo da aparelhagem vai indicado na folha de cálculo das seções dos 
condutores. Todos os painéis elétricos devem ter espaço de reserva não inferior a 20% 
das saídas ocupadas. 

As dimensões dos painéis elétricos, bem como a disposição da aparelhagem nos mesmos, 
deverão ser previamente estudadas com a equipe projetista e gerenciamento, sem o que 
nunca poderão ser aceites. 

Os painéis a instalar no interior de armários definidos no projeto de Arquitetura deverão 
ter dimensões compatíveis com os mesmos. 

Os equipamentos a instalar nos painéis obedecerão ao seguinte: 

- Interruptores gerais de corte omnipolar. A corrente nominal será calculada e 
indicada nos esquemas dos quadros. Disjuntores normais, unipolares e tripolares, com 
corte de neutro, possuindo relés térmicos e eletromagnéticos. As correntes nominais são 
as indicadas nos esquemas e adequadas a cada um dos circuitos. 

- Aparelhos sensíveis à corrente diferencial – residual, diretos, de atuação 
instantânea, para interruptores e também para disjuntores diferenciais. Possuirão as 
sensibilidades e correntes nominais indicadas nos esquemas. 
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- Barramentos de barra de cobre eletrolítico, com seção retangular, com as 
dimensões indicadas, pintados nas cores regulamentares. 

- Barramento de terra ao qual ligarão os condutores de proteção da instalação. 
Marcas de referência da aparelhagem a instalar nos painéis elétricos: 

- Interruptores de corte em carga: ............................... Siemens, Schneider ou similar 
- Contactores e interruptores com bobine:................... Siemens, Schneider ou similar 
- Telerruptores: ........................................................... Siemens, Schneider ou similar 
- Disjuntores: .............................................................. Siemens, Schneider ou similar 
- Interruptores Diferenciais: ....................................... Siemens, Schneider ou similar 
- Bornes: ................................................................. Phoenix Contact ou similar 
- Fusíveis de a.p.c.: ....................................................................... Siemens ou similar 
- Relógios e células: .................................................... Siemens, Schneider ou similar 
- Fontes de alimentação: .............................................. Siemens, Schneider ou similar 
- Calhas: ........................................................................ Gewiss ou similar 
- Lâmpadas de sinalização e suportes:......................... Siemens, Schneider ou similar 

Todos os painéis elétricos deverão possuir tomada de energia do tipo 3 pinos, norma 
Brasil, para instalação em calha DIN, com proteção diferencial de 300mA, protegida por 
um disjuntor de 20A. 

Todos os painéis elétricos deverão ser devidamente identificados e deverão ainda ficar 
assinalados em todos os painéis, por meio de placas em trafolite brancas com letras 
gravadas a preto, os destinos dos interruptores e disjuntores, ali localizados. De igual 
forma na porta de todos os painéis elétricos deverá ser colocada uma bolsa própria com o 
esquema elétrico do mesmo. 

Modelo de referência para os painéis elétricos salientes: 

- Até 63A de corrente nominal e até 36 módulos: série Mini-Pragma da 
SCHNEIDER, série Golf da HAGER, ou similar; 

- Até 125A de corrente nominal e até 144 módulos: série Pragma da SCHNEIDER, 
série FW da HAGER, ou similar; 

- Até 630A de corrente nominal: série Prisma Plus-G da SCHNEIDER, série 
Universo da HAGER, ou similar; 

- Acima de 630A: PRISMA PLUS-P, da Schneider, ou similar; 

 

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, transporte 
até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em conformidade com 
indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária à execução dos serviços; o fornecimento de acessórios e limpeza; cuidados 
necessários para alinhamento, limpeza da área, remoção dos entulhos e o controle 
tecnológico. 

A construtora deverá incluir em seu orçamento todos os tramites necessários com a 
concessionária de energia local para ligação definitiva da entrada de energia em média 
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tensão. Inclusive deverá contemplar a execução e tramites para ligações provisórias de 
energia para atender às necessidades da obra. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades dos serviços de 
instalação do equipamento foi composta pela quantidade desses elementos obtida em 
projeto, montada, acabada e testada. Levantamento de quantidades por unidade de painel 
instalada conforme projeto específico (un). 

 

 

6.7. ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA 

 

BLOCOS AUTÔNOMOS 

As luminárias de emergência serão do tipo bloco autônomo ou em alternativa, luminárias 
do tipo fluorescente, equipadas com kit’s de emergência, ambas as soluções com 
autonomia mínima de 4 horas. 

Os blocos autónomos serão de montagem suspensa, embutida (no caso das caixas de 
escadas!), fixas nos tetos ou paredes, em localização especificada em projeto. Seu 
acionamento deverá ser totalmente automático na falta de energia elétrica optando-se por 
conectá-las diretamente ao painel elétrico do pavimento correspondente em vez de as 
conectar a uma tomada de energia. 

As luminárias não devem causar ofuscamento nos olhos e deverão ser instaladas na 
altura abaixo das aberturas do ambiente de forma que se houver fumaça as luminárias 
não fiquem cobertas pela fumaça prejudicando seu iluminamento, que será no mínimo 
igual a 5 Lux em locais com desnível, e 3 Lux em locais 

A sinalização de abandono será feita através de placa luminosa que deverá assinalar a 
saída fixada em parede ou no teto, conforme especificado em projeto de segurança. 

As iluminações de emergência e de sinalização deverão ser alimentadas por baterias 
acopladas com autonomia de 4 horas. 

Os blocos autónomos previstos serão de dois tipos: 

TIPO E1: 

Bloco Autónomo (E1) não permanente com sinalização, para montagem sobreposta, 
classe II de isolamento, em material auto extinguível reciclável, com baterias de níquel-
cádmio de alta temperatura com autonomia mínima de 4horas, IP66, com lâmpada 
1x11W (T5), do tipo 11W SE RM Fluxeon da AUREON, ou similar. 

TIPO E2: 

Bloco Autónomo (E2) não permanente com sinalização em bandeira, para montagem 
sobreposta, classe II de isolamento, em material auto extinguível reciclável, com baterias 
de níquel-cádmio de alta temperatura com autonomia mínima de 4horas, IP66, com 
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lâmpada 1x11W (T5), do tipo 11W SE RM Fluxeon da AUREON, ou similar. 

TIPO E2D: 

Bloco Autónomo (E2D) não permanente com sinalização em bandeira dupla face, para 
montagem sobreposta, classe II de isolamento, em material auto extinguível reciclável, 
com baterias de níquel-cádmio de alta temperatura com autonomia mínima de 4horas, 
IP66, com lâmpada 1x11W (T5), do tipo 11W SE RM Fluxeon da AUREON, ou similar. 

 

O preço deverá compreender as seguintes atividades, sem a elas se limitar: 

- fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos 
necessários para a perfeita instalação dos blocos; 

- fornecimento de transporte, carga e descarga dos equipamentos desde o almoxarifado 
até o local de montagem e/ou instalação; 

- posicionamento desses equipamentos, ajuste após a montagem, nivelamento, 
alinhamento, conexões elétricas entre o cabo alimentador e os terminais do bloco 
conforme indicado pelo fabricante / fornecedor. 

- limpeza final, verificação do bom funcionamento e tudo o mais necessário para a 
perfeita execução e acabamento dos serviços.  

 - fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, balancins, todos os materiais 
de consumo, perdas quaisquer, reparos ou repetição dos serviços quando danificados ou 
resultados insatisfatórios.  

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades dos serviços de 
instalação dos equipamentos de iluminação de emergência foi composta pela quantidade 
desses elementos obtida em projeto, montada, acabada e testada. Levantamento de 
quantidades por unidade de bloco autônomo instalado conforme projeto específico (un). 

 

 

6.9. ILUMINAÇÃO 

L1 – Luminária do tipo industrial, de instalação aparente, em policarbonato, cor branco, 
IP65, da marca Exporlux, refa LDH 128, ou similar, equipado com 1 lâmpada 
fluorescente T5 de 54W. Incluindo todos os acessórios necessários ao seu correto 
funcionamento. 

L1K – Luminária do tipo industrial, de instalação aparente, em policarbonato, cor 
branco, IP65, da marca Exporlux, refa LDH 128, , ou similar, equipado com 1 lâmpada 
fluorescente T5 de 54W (com kit de emergência, autonomia 3h) Incluindo todos os 
acessórios necessários ao seu correto funcionamento. 

L2 – Luminária do tipo arandela, de instalação embutida, em alumínio, com difusor de 
vidro temperado cristal, cor prata, IP67, da marca Exporlux, refa 00.2.5.11, , ou similar, 
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equipado com 1 lâmpada fluorescente compacta G24d-2 de 18W. Incluindo todos os 
acessórios necessários ao seu correto funcionamento. 

L3 – Luminária do tipo projetor, de aplicação em base, instalação aparente, em alumínio 
e aro em aço inox, cor preto fosco, IP67, da marca Exporlux, refa 00.2.2.82, , ou similar, 
equipado com 7xLED 3W, 40o. Incluindo todos os acessórios necessários ao seu correto 
funcionamento. 

L4 – Luminária pendente para tecnologia LED, com iluminação direta e indireta, em 
alumínio tratado e pintado por processo eletrostático, fixação por meio de cabos de aço, 
da marca Lumini, refa mini fit S1, ou similar, equipado com 1 módulo LED 31.5W 
3000K direto. Incluindo todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento. 

L5 – Luminária do tipo projetor para instalação em trilho de iluminação, IP20, da marca 
Lumini, refa neo L T, , ou similar, equipado com lâmpada 19,8W com abertura 30o. 
Incluindo todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento. 

L6 – Luminária do tipo pendente, em alumínio, difusor acrílico, cor prata, IP 43, da 
Exporlux, refa Ovni Pendente P, , ou similar, equipado com lâmpada led 13,7W. 
Incluindo todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento. 

L7 – Luminária do tipo balizador, em alumínio, para instalação aparente, cor prata, da 
marca Exporlux, refa 00.5.3.02, ou similar, equipado com 1 lâmpada fluorescente 5W, 
base E27. Incluindo todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento. 

L8 – Luminária do tipo projetor de pavimento, em alumínio, para instalação embutida no 
pavimento, da marca Exporlux, refa 00.2.3.16, ou similar, equipado com 1 lâmpada HCI 
PAR 30 35W base E27. Incluindo todos os acessórios necessários ao seu correto 
funcionamento. 

 

O preço deverá compreender as seguintes atividades, sem a elas se limitar: 

- fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encargos 
necessários para a perfeita instalação das luminárias e lâmpadas; 

- fornecimento de transporte, carga e descarga dos equipamentos desde o almoxarifado 
até o local de montagem e/ou instalação; 

- posicionamento desses equipamentos, ajuste após a montagem, nivelamento, 
alinhamento, conexões elétricas entre o cabo alimentador e os terminais da luminária 
conforme indicado pelo fabricante / fornecedor. 

- limpeza final, verificação do bom funcionamento e tudo o mais necessário para a 
perfeita execução e acabamento dos serviços.  

 - fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, balancins, todos os materiais 
de consumo, perdas quaisquer, reparos ou repetição dos serviços quando danificados ou 
resultados insatisfatórios.  
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Levantamento de Quantidade: A medição dos serviços de instalação dos equipamentos 
de iluminação será composta pela quantidade desses elementos obtida em projeto, 
montada, acabada e testada. Medição por unidade instalada conforme projeto específico 
(un). 

 

 

6.10. AUTOMAÇÃO E TELEFONIA 

6.10.1. SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL BMS 

 

Será instalado um Sistema de Automação Predial (Building Management System- BMS) 
que será responsável pela gestão dos dispositivos e sistemas automatizados distribuídos 
no edifício, atendendo os requisitos mínimos de conectividade e interoperabilidade entre 
os mesmos, a partir de uma plataforma única de gestão e operação. 

O BMS em sua totalidade deve ser composto de uma plataforma de equipamentos, 
dispositivos e softwares que permitam a sua migração e atualização contínua a partir da 
mesma plataforma sem grandes impactos a operação e manutenção de todo o sistema, 
considerando o estado da arte em todo o sistema. 

Pretende-se deste modo conseguir um funcionamento integrado dos diversos sistemas, 
simplificando a exploração do edifício e orientando os programas de manutenção 
preventiva. 

Este sistema assegurará a interface entre os sistemas de Segurança e as Instalações 
Técnicas, dirigindo todas as ações que devam ser tomadas em caso de sinistro, 
conducentes à salvaguarda de pessoas e bens. 

Fará parte da automação o fornecimento e colocação em serviço de:  

- Unidades de supervisão e respectivo software; 

- Controladores de Alto Nível (Automation Server – Servidor de Automação) com 
porta de comunicação TCP-IP configurável para protocolo LON, ModBUS, IP, Bac-Net, 
fontes de alimentação e software; 

- Controladores e módulos de entradas/ saídas em protocolo LON com respectivas 
fontes de alimentação; 

- Analisadores de Rede em protocolo LON; 

- Multisensores (presença e luminosidade) em protocolo LON; 

- Comunicação digital através de protocolo LON com os controladores incluídos nas 
unidades de HVAC; 

- Cablagem de ligação aos painéis elétricos de todas as instalações técnicas;  

- Cablagem de ligação ao equipamento de campo. 

A rede de cabeamento estruturado entre os Automation Servers, Postos de Supervisão, 
Controladores Dali e respectivos racks, faz parte do projeto de tecnologias de 
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informação. 

Arquitetura 

O BMS será constituído por controladores de alto nível (Automation Server) e unidades 
de supervisão que garantam o controle, gestão de alarmes, sinópticos, definição de 
horários, gestão de relatórios, permitindo ainda a programação, configuração e outras 
tarefas de engenharia em simultâneo com a operação do sistema. 

O sistema utiliza a rede Ethernet 10/100bT de nível superior, utilizando o protocolo 
Modbus IP, TCP, OPC, HTML. Todos os protocolos devem ser nativos dos Automation 
Server, garantindo que não será necessário fornecer vários Automation Server para 
suportar todos os protocolos de rede nem será necessário fornecer software adicional 
para permitir o suporte nativo dos três protocolos. 

Com origem em cada um dos Automation Server, existirá uma sub-rede LON para 
integrar no sistema todos os equipamentos que comuniquem através deste protocolo, 
definido no presente projeto como protocolo de campo. 

Os microcomputadores de Supervisão permitirão monitorizar e comandar as instalações 
técnicas e parametrizar as diferentes variáveis associadas às instalações, sendo instalados 
na recepção do 1a pavimento do Edificio do Acervo. 

Ao microcomputador da sala de segurança será ligada uma impressora para emissão, 
periódica e/ou a pedido do operador, de relatórios, gráficos, históricos, etc.. 

O sistema do servidor do BMS é baseado em plataforma Microsoft Windows 
Professional, ambiente multitarefa. Neste tipo de arquitetura, o servidor será responsável 
pelo armazenamento de dados, hospedagem de aplicativos e controle de acessos aos 
recursos compartilhados da rede, executando os aplicativos inerentes ao sistema 
operacional de rede e aos recursos compartilhados. 

O sistema deve prever dois servidores configurados de forma semelhante em modo hot 
stand by, onde para qualquer ponto no tempo, o primeiro atua como Primário e o outro 
atua como Backup. Um mecanismo de duplicação de banco de dados on-line deve ser 
aplicado. 

Qualquer outro aplicativo executado pelos usuários na rede será carregado a partir do 
servidor e será executado localmente, usando os recursos de processamento da própria 
estação de trabalho ou posto de supervisão. Em alguns casos, a estação de trabalho 
poderá armazenar os aplicativos, facilitando a execução e diminuindo o tráfego na rede. 

O BMS terá um banco de dados em tempo real. O banco de dados será configurado pelo 
usuário sem a necessidade de qualquer programação e poderá ser modificado on-line sem 
interromper a operação do sistema. 

O Servidor deverá ter a função de servidor de arquivos para telas gráficas, imagens e 
fotos. Todas as estações conectadas à rede do servidor deverão acessar esses arquivos e 
telas customizadas que estejam armazenadas no mesmo sem qualquer modificação ou 
engenharia adicional. 

Para minimizar tráfego na rede, deverá ser possível que a interface com o operador 
requeira somente informações atualizadas dinamicamente do servidor. As informações 
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estáticas poderão ser armazenadas localmente. Pelo mesmo motivo a aquisição de dados 
deverá possibilitar as seguintes técnicas de reportagem: por exceção, por demanda e 
periódica. 

As telas deverão ser criadas e salvas no formato HTML, de forma que possam ser 
visualizadas a partir do navegador de qualquer computador da rede, como se fosse a 
interface do operador do BMS. Deverá ser possível ver e editar o arquivo HTML, 
utilizando-se editores de texto. 

As Estações de Operação (Postos de Supervisão) deverão ser microcomputadores 
dedicados à execução de um Programa de Supervisão e Controle apropriado para 
aplicação predial, incorporando aplicativos específicos para criação de telas de operação 
e de relatórios de controle de ar condicionado, controle de iluminação, controle de 
demanda, etc., e drivers para comunicação através da Via de Comunicação de Dados. 

 

6.10.1.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS 

Neste capítulo são referidas as principais características técnicas dos equipamentos a 
utilizar no BMS. 

Os painéis elétricos deverão ser equipados com todos os componentes necessários à sua 
correta ligação no BMS, tais como proteções do equipamento instalado, transformadores 
e fontes de alimentação necessárias para a alimentação dos controladores e aquisição de 
sinais de entradas e alimentação dos atuadores que estão ligados às saídas, relés de 
interface, etc. 

Nos painéis elétricos serão alojados os automation servers, controladores, módulos de 
entradas/ saídas, repetidores de sinal, analisadores de rede, réguas de bornes para 
interface com os cabos vindos do campo, transformadores e fontes de alimentação, 
órgãos de proteção e eventuais relés de interface. Todos os bornes e cabos no interior do 
painel elétrico deverão ser devidamente identificados. 

Os condutores não utilizados, deverão também ser ligados a bornes, identificados como 
reserva. 

 

6.10.1.1.1. Postos de supervisão 

Os postos de supervisão devem atender no mínimo os seguintes requisitos: 

- Interface KVM com o operador e montagem em estante vertical segregada do 
ambiente de operação; 

- CPU Intel® Core I5® ou superior, na sua versão mais atual; memória de trabalho 
RAM ≥ 4 GB DDR-SDRAM; Porta Ethernet 10/100 Mbps; 

- Espaço em disco > 500 GB; 4 portas USB no mínimo; DVD/CDRW.  

- Resistente às condições de operação de temperatura de 0 ~ 45° C, e umidade 
relativa de 10 ~ 

95% @ 40° C, não-condensante; 
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- Monitor de cristal líquido (LCD) LED dual de 22” com resolução de 1280 x 1024, 
pixel 0.264 x 0.264 mm, luminosidade de 260 cd/m2, taxa de contraste de 450:1 e ângulo 
de visualização de 70° em qualquer direção, com alto-falantes incorporados; 

- Teclado alfanumérico padrão ABNT-2 e mouse óptico PS2/USB; 

- Dispositivo de armazenamento sem partes móveis (Flash Disk) redundante com 
capacidade suficiente para execução com desempenho otimizado do programa de 
supervisão e de banco de dados correspondentes ao armazenamento de todas as variáveis 
por pelo menos um ano de operação. 

NOTA: Todos os equipamentos mencionados neste item deverão ser atualizados para as 
versões mais atuais da época da licitação e deverão continuar atendendo aos requisitos 
mínimos especificados. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade (un), instalada conforme indicado no projeto. 

 

6.10.1.1.2. Software de supervisão 

O sistema de exploração do BMS será executado sobre Sistema Windows 7. 

O modelo de gestão de memória utilizado pelo Sistema Operativo e as diferentes 
possibilidades que lhe estão associadas (as unidades de execução) permitirão a 
coabitação de várias aplicações em memória. 

O Software TAC Vista 5 da Schneider Electric ou similar, previsto para as unidades de 
supervisão deverá apresentar as facilidades principais seguintes: 

- diálogo entre o operador e o Sistema simples e claro;  

- interação com o sistema deverá ser feita por intermédio de rato e teclado;  

- acesso por palavra chave, devendo ser previstos, no mínimo, 3 níveis de acesso: 

- Visualização (apenas permite ver os estados atuais dos diversos equipamentos);  

- Parametrização (além da visualização, permite também dar ordens, alterar 
parâmetros e 

fazer o reconhecimento de alarmes); 

- Gestor (permite todas as funções do nível anterior e também a gestão de 
utilizadores e respectivos níveis de acesso). 

- sinópticos das diferentes instalações do tipo gráfico, com elementos dinâmicos em 
tempo real e com uma reprodução tanto quanto possível fiel das instalações que o 
sistema supervisiona; 

- pré-programação dos diversos equipamentos, com horários diferenciados para dias 
normais e especiais; 
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- o Sistema registará de forma automática os acontecimentos mais relevantes da 
instalação. Cada novo alarme será assinalado por intermédio de um sinal sonoro, até que 
seja feito o seu reconhecimento por parte do operador. O reconhecimento dos alarmes 
deverá igualmente ser registado. Estes acontecimentos poderão ser impressos, 
automaticamente; 

- Serão igualmente impressos, automaticamente, ou a pedido do operador, relatórios 
da contabilização horária, de consumos de energia, da evolução de variáveis da 
instalação, etc. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade (un), instalada conforme indicado no projeto. 

 

6.10.1.1.3. Automation server (servidor de automação) 

Abaixo se apresentam as características detalhadas dos Automation Server, que serão da 
Schneider Electric ou similar: 

A. Os Automation Server deverão combinar funções de encaminhamento de rede, 
funções de controle e funções de servidor numa única unidade. 

B. Os Automation Server deverão ser testados e certificados pelo Laboratório de 
Testes BACnet (BTL) como NSCs (B-BC). 

C. O Automation Server deverá fornecer a interface entre a LAN ou WAN e os 
dispositivos de controle de campo, e proporcionar funções de controle de supervisão 
globais sobre os dispositivos de controle ligados ao NRS. 

D. Também deverão ser responsáveis pela monitorização e controle do seu próprio 
equipamento HVAC, como uma Unidade Condensadora (UC) ou um Fan Coil (FC). 

E. Deverão também conter gráficos, tendências, gráficos de tendências, vistas de 
alarmes e outros objetos de apresentação semelhantes que possam ser enviados a 
estações de trabalho ou interfaces baseadas na Web. Deverá ser fornecido um número 
suficiente de Automation Server para satisfazer totalmente os requisitos desta 
especificação e da lista de pontos anexa. 

F. Deverá ter capacidade para executar programas de controle aplicacional para 
fornecer:  

 1. Funções de calendário  

 2. Definir Horários  

 3. Análise de tendências 

 4. Monitorização e encaminhamento de alarmes 

 5. Sincronização horária através de um site da Internet, incluindo sincronização 
automática 

 6. Integração nativa de dados de controlador LonWorks e dados de controlador 
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Modbus ou dados de controlador BACnet e dados de controlador Modbus 

 7. Funções de Gestão de Rede para todos os dispositivos baseados em 
LonWorks  

G. Especificações de Hardware 

1. Memória: 

 a. O sistema operativo do controlador, as aplicações e as restantes partes da 
base de dados de configuração deverão ser armazenados em memória FLASH não 
volátil. 

 Os Servidores/Controladores deverão ter memória suficiente para a aplicação atual, 
o registro de histórico necessário e um mínimo de 20 % de memória livre adicional. 

2. Cada Automation Server deverá fornecer o seguinte hardware incorporado para 
comunicações: 

 a. Uma placa Ethernet 10/100bT para comunicação com os Postos de 
Supervisão, outros Automation Server e pela rede IP 

 b. Duas portas RS-485 para comunicação com o bus BACnet MSTP ou Modbus 
série (configurável por software) 

 c. Uma porta TP/FT para comunicação com dispositivos LonWorks.  

 d. Uma porta USB de Dispositivo  

 e. Duas Portas USB de anfitrião 

H. Expansibilidade Modular: 

 1. O sistema deverá utilizar uma concepção de Entradas /Saídas modular para 
permitir a expansão. Deverá ser fornecida capacidade de entrada e saída através de 
módulos plug- in de diversos tipos. Deverá ser possível combinar módulos de entradas/ 
saídas (E/S) conforme pretendido para satisfazer os requisitos de E/S de aplicações de 
controle individuais. 

I. Interruptores de Sobreposição de Hardware: 

 1. Todas as saídas digitais deverão, opcionalmente, incluir interruptores de 
sobreposição manual de três posições para permitir a seleção do estado de saída ON, 
OFF ou AUTO. Estes interruptores deverão ser integrados na unidade e fornecer 
feedback ao controlador de forma a que a posição do interruptor de sobreposição possa 
ser obtida por software. Além disso, cada saída analógica deverá ser equipada com um 
potenciómetro de sobreposição para permitir o ajuste manual do sinal da saída analógica 
em toda a sua marca, quando o interruptor de sobreposição manual de 3 posições estiver 
na posição ON. 

J. Luzes Indicadoras do Estado Local: 

 1. O Automation Server deverá fornecer, no mínimo, indicadores LED do 
estado do Automation Server, do estado da LAN Ethernet e do estado do bus de campo. 
Para cada entrada ou saída, deverá fornecer um indicador LED do valor da variável 
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(On/Off). O indicador LED deverá suportar configuração por software para definir se a 
iluminação do LED corresponde a On ou Off ou se a cor, quando iluminado, é Vermelho 
ou Verde. 

K. Relógio de Tempo Real (RTC): 

 1. Cada Automation Server deverá incluir um relógio de tempo real, com 
bateria, de precisão de 10 segundos por dia. O RTC deverá fornecer o seguinte: hora do 
dia, dia, 

mês, ano e dia da semana. Cada Automation Server definirá o seu próprio offset de UTC, 
conforme o fuso horário. Quando o fuso horário estiver definido, o Automation Server 
também armazenará as horas corretas da hora de verão. 

L. Fonte de Alimentação: 

 1. A fonte de alimentação de 24 VAC para os Automation Server deverá 
fornecer 30 watts de potência disponível para o Automation Server e módulos de E/S 
associados. O sistema deverá suportar a utilização de mais do que uma fonte de 
alimentação se forem necessários módulos de consumo elevado de energia. 

M. Reinício Automático Após Falha de Energia: 

 1. Quando for reposta a alimentação após uma falha de energia, o Automation 
Server deverá, de forma automática e sem intervenção humana, atualizar todas as 
funções monitorizadas, retomar o funcionamento com base na hora e estado atuais 
sincronizados e implementar estratégias de partida especiais conforme necessário. 

N. Bateria de reserva: 

 1. O Automation Server deverá incluir uma bateria interna para efetuar a cópia 
de segurança da memória RAM do controlador. A bateria deverá proporcionar cópia de 
segurança acumulada de todas as funções de RAM e de relógio de, pelo menos, 30 dias. 
No caso de uma falha de energia, o Automation Server deverá primeiro tentar reiniciar a 
partir da memória RAM. Se essa memória estiver danificada ou inutilizável, o 
Automation Server deverá reiniciar a partir do respectivo programa aplicacional 
armazenado nas suas memórias FLASH. 

O. Especificações de Software 

 1. O sistema operativo do controlador, as aplicações e as restantes partes da 
base de dados de configuração, como gráficos, tendências, alarmes, vistas, etc., deverão 
ser armazenados em memória FLASH não volátil. Não haverá restrições ao tipo de 
aplicações existente no sistema. Todos os Automation Server deverão ter capacidade de 
processamento paralelo, ou seja, de executar todos os programas de controle em 
simultâneo. Qualquer programa poderá afetar o funcionamento de qualquer outro 
programa. Todos os programas deverão ter acesso total a todos os terminais de E/S do 
processador. Esta execução de funções de controle não deverá ser interrompida por 
comunicações normais de utilizador, incluindo consultas, introdução de dados no 
programa, impressão do programa para armazenamento, etc. 
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 2. Todos os Automation Server deverão ter uma capacidade de memória 
disponível de 4 GB. Esta capacidade representará 2 GB para dados históricos e de 
aplicações e 2 GB dedicados a armazenamento de cópia de segurança. 

P. Software de Controle: 

 1. O Automation Server deverá ter capacidade de efetuar os seguintes 
algoritmos de controle pré-testados: 

 a. Controle PID (Proporcional, Integral e Derivativo)  

 b. Controle de Duas Posições  

 c. Filtro Digital  

 d. Calculadora de Rácios 

 e. Proteção Contra Ciclos Excessivos do Equipamento  

Q. Funções Matemáticas: 

 1. Todos os controladores deverão ter capacidade de realizar funções 
matemáticas básicas (+, -, *, /), quadrados, raízes quadradas, exponenciais, logaritmos, 
expressões lógicas booleanas ou combinações, ou todas. Os controladores deverão ter 
capacidade de calcular expressões lógicas complexas, incluindo operadores como >, <, 
=, e, ou, ou exclusivo, etc. Deve ser possível utilizar estas expressões em equações com 
os operadores matemáticos e com cinco níveis de parênteses, no máximo. 

R. Os Automation Server deverão ter capacidade de realizar qualquer ou todas as 
seguintes rotinas de gestão de energia: 

 1. Definição de Horários Diários  

 2. Definição de Horários com Base em Calendário  

 3. Definição de Horários de Férias  

 4. Substituição Temporária do Horário  

 5. Início Ideal  

 6. Paragem Ideal  

 7. Controle de Modo Noturno  

 8. Mudança de Entalpia (Economizador)  

 9. Limitação da Potência de Pico  

 10. Ciclo de Funcionamento com Compensação de Temperatura  

 11. Controle de CFM  

 12. Encadeamento de Aquecimento/Arrefecimento  

 13. Reposição das Superfícies Quente/Fria  

 14. Reposição do Sistema de Água Quente  

 15. Reposição do Sistema de Água Fria  
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 16. Reposição do Sistema de Condensação de Água 

     17.        Sequência do Refrigerador  

S. Registro de Histórico: 

 1. Todos os Automation Server deverão ter capacidade de registar 
LOCALMENTE qualquer entrada, saída, valor calculado ou outra variável de sistema ao 
longo de intervalos de tempo definidos pelo utilizador, de 1 segundo a 1440 minutos, ou 
com base numa alteração de valor configurável pelo utilizador. Deverão ser 
armazenados, no mínimo, 1000 valores em cada um destes tipos de registros. Cada 
registro pode incluir o valor instantâneo, médio, mínimo ou máximo da variável. Deverá 
ser possível transferir os dados registados para o arquivo de longa duração de um 
Automation Server de nível superior com base em intervalos de tempo definidos pelo 
utilizador ou por comando manual. 

 2. Deverá ser possível no Automation Server efetuar a gestão da substituição de 
um medidor de potência para assegurar que os dados de registro são e atos. 

 3. Será analisada automaticamente a tendência de todas as entradas e saídas de 
hardware sem necessidade de criação manual e cada um destes registros deverá registar 
valores com numa alteração de valor e armazenar, pelo menos, 500 amostras de 
tendência antes de substituir a amostra mais antiga por novos dados. 

 4. A apresentação de dados registados deverá ser incorporada nas capacidades 
de servidor do Automation Server Presentation. O formato poderá ser de lista com marca 
de hora ou de gráfico com cores de caneta, espessuras, escalas e intervalos de tempo 
totalmente configuráveis. 

T. Gestão de Alarmes: 

 1. Para cada variável do sistema, podem ser criados alarmes com base em 
limites superior/inferior ou por comparação com os valores de outras variáveis. Todos os 
alarmes deverão ser testados em cada análise do Automation Server e podem resultar na 
apresentação de uma ou mais mensagens ou relatórios de alarme. 

 2. Não existe limite para o número de alarmes que podem ser criados para 
qualquer variável. 

 3. Os alarmes podem ser configurados para serem gerados quando ocorrer uma 
única condição ou várias condições do sistema. 

 4. Os alarmes serão gerados com base numa avaliação das condições de 
alarme e podem ser apresentados ao utilizador numa sequência totalmente configurável, 
por prioridade, por hora, por categoria, etc. Estas vistas de alarmes configuráveis serão 
apresentadas a um utilizador quando do registro no sistema, independentemente de o 
registro ser efetuado num Posto de Supervisão ou Estação Web. 

 5. O sistema de gestão de alarmes deverá suportar a capacidade de criar e 
selecionar notas de causa e ação para seleção e associação ao evento de um alarme. 
Também deverão existir listas de verificação para apresentar a um operador um modo 
sugerido de resolução de problemas. Ao confirmar um alarme, deverá ser possível 
atribui-lo a um utilizador do sistema de forma a que o utilizador seja notificado da 
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atribuição e responsabilizado pela resolução do alarme. 

u. Servidor Web Incorporado 

 1. Cada Automation Server tem de possuir a capacidade de apresentar páginas 
Web contendo as mesmas informações que estão disponíveis no Posto de Supervisão. O 
desenvolvimento dos écrans a obter não deverá requerer qualquer trabalho adicional de 
engenharia, para além do necessário à apresentação no Posto de Supervisão. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade (un), instalada conforme indicado no projeto. 

 

6.10.1.1.4.  e  6.10.1.1.5.  Controladores 

Foram previstos controladores programáveis TAC XENTA ou similar com as seguintes 
características técnicas gerais: 

- Tensão de Alimentação: 24 Va.c. ±20%, 50/60 Hz ou 19 – 40 Vd.c.  

- Temperatura Ambiente: 

 - Operação: de 0oC a +50oC 

 - Armazenamento: -20oC a +50oC  

- Umidade Ambiente: max. 90% Hr (sem condensação)  

- Relógio em tempo real (com bateria para 72h)  

- Memória de programas não volátil do tipo EEPROM  

- Capacidade para funcionamento em "stand-alone" ou em rede  

- Interface para ligação direta de computador portátil para operação / programação  

- Interface para ligação direta de consola portátil para operação / configuração  

- Entradas digitais (X) para contatos livres de potencial 

 - Tensão em contato aberto: 33 Vd.c.  

 - Corrente em contato fechado: 4 mA  

 - Duração mínima do impulso para contagem: 20 ms 

- Entradas universais (U) configuradas por software  

           como entradas digitais 

 - Tensão em contato aberto: 26 Vd.c.  

 - Corrente em contato fechado: 4 mA 

     - Duração mínima do impulso para contagem: 20 ms  

 como entradas analógicas para sensores passivos (termistor)  

 - Sensores tipo NTC 1800 (1800 W a 25oC)  
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 - Gama de quantificação: de -50oC a +150oC  

 como entradas analógicas para sensores ativos  

 - Tensão de entrada: 0..10 Vd.c.  

 - Impedância de entrada 100 kW 

 - Erro de leitura: inferior a 1% 

- Entradas analógicas para sensores passivos  - termistor (B)  

– Sensores tipo NTC 1800 (1800 W a 25oC)  

– Gama de quantificação: de -50oC a +150oC 

- Saídas digitais (K) por relé  

 - Tensão máxima: 230 Va.c.  

 - Corrente máxima: 2 A 

- Saídas analógicas (Y)  

 - Tensão de saída: 0..10Vd.c.  

 - Proteção contra curto-circuito: max. 2 mA - Erro máximo: 1% 

- Comunicações  

 - Porta Série: 9600 bps, RS232, RJ45 (só para programação)  

 - Porta Lon: TP/FT-10  

 - Standards LonMark: 

  - LONMARK Interop. Guidelines v 3.0 

  - LONMARK Functional Profile: Plant Controller  

- Certificações 

 - Emissões: EN 50081-1  

 - Imunidade: EN 50082-1  

 - Standard do produto: EN 61326-1  

 - Segurança: EN 61010-1 (CE), UL916 e UL 94 V-0 

- Endereçamento automático por atuação em botão de pressão ou manualmente por 
software  

- Possibilidade de extrair o controlador da respectiva base, sem necessidade desligar 
qualquer 

condutor ou ficha (ver figura abaixo) 

- Equipamento com dimensões semelhantes à da aparelhagem modular, com 
instalação das bases em calha DIN 

Todos os controladores são programados através do software TAC Menta ou similar. 
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Os controladores TAC Xenta 301 ou similar, permitem ligar até 2 módulos de entradas/ 
saídas e têm como características principais: 

- Entradas Digitais - 4  

- Saídas Digitais - 6  

- Entradas Analógicas Ativas - 4  

- Entradas Analógicas Passivas - 4  

- Saídas Analógicas - 2  

- Consumo: max. 5 W  

- Classe de proteção: IP20  

- Dimensões(hxlxp):180x110x75mm  

- Peso: 1,0 Kg  

- Número de canais para arquivos (trend logs): 50  

- Intervalos de arquivo possíveis: 10 s a 530 semanas  

- Capacidade de arquivo: 

 - 32.000 valores digitais  

 - 4.000 valores inteiros  

 - 2.000 valores reais 

- Canais de relógio (horários): sem limite  

- Memória disponível para programas / aplicações 

 - Programa: 56 kB  

 - Parâmetros: 64 kB 

Os controladores TAC Xenta 401 ou similar não dispõem de qualquer entrada ou saída, 
permitindo ligar até 10 módulos de entradas/ saídas e têm como características 
principais: 

 - Consumo: max. 5 W  

 - Classe de proteção: IP20  

 - Dimensões(hxlxp):90x110x75mm 

  - Peso: 0,5 Kg 

 

- Número de canais para arquivos (trend logs): 15  

- Intervalos de arquivo possíveis: 10 s a 530 semanas  

- Capacidade de arquivo: 

 - 32.000 valores digitais  
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 - 4.000 valores inteiros  

 - 2.000 valores reais 

- Canais de relógio (horários): sem limite  

- Memória disponível para programas / aplicações 

 - Programa: 234 kB  

 - Parâmetros: 234 kB 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade (un), instalada conforme indicado no projeto. 

 

6.10.1.1.6.  e  6.10.1.1.7.   Módulos de entradas e saídas 

Os módulos de entradas e saídas permitem expandir a capacidade dos controladores, 
podendo ser instalados no mesmo painel elétrico ou numa qualquer outra localização, 
desde que dentro da mesma rede LON. 

Foram previstos dois tipos distintos de módulos, um que permite entradas digitais e outro 
para entradas universais e saídas digitais. 

Os dois modelos têm como características técnicas comuns: 

- Tensão de Alimentação: 24 Va.c. ±20%, 50/60 Hz ou 19 – 40 Vd.c.  

- Temperatura Ambiente: 

 - Operação: de 0oC a +50oC 

 - Armazenamento: -20oC a +50oC  

- Humidade Ambiente: max. 90% Hr (sem condensação)  

- Dimensões(hxlxp):90x110x75mm  

- Comunicações 

 - Porta Lon: TP/FT-10 

- Endereçamento automático por atuação em botão de pressão ou manualmente por 
software 

- Possibilidade de extrair o módulo da respetiva base, sem necessidade desligar 
qualquer condutor ou ficha 

- Equipamento com dimensões semelhantes à da aparelhagem modular, com 
instalação das bases em calha DIN 

- Comunicação com o controlador por intermédio da rede LonTalk 

A associação dos módulos a um determinado controlador é feito através de software, 
podendo em qualquer momento ser alterada. 

Os módulos TAC Xenta 411 ou similar têm as seguintes características: 
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 - Consumo: max. 2 W  

 - Entradas digitais (X) para contatos livres de potencial 

  - Quantidade: 10  

  - Tensão em contato aberto: 26 Vd.c.  

  - Corrente em contato fechado: 4 mA  

  - Duração mínima do impulso para contagem: 20 ms 

Os módulos TAC Xenta 421A ou similar têm as seguintes características: 

 - Consumo: max. 4 W - Entradas universais (U) configuradas por software 

         - Quantidade: 10  

 como entradas digitais  

  - Tensão em contato aberto: 20 Vd.c.  

  - Corrente em contato fechado: 3 mA  

  - Duração mínima do impulso para contagem: 20 ms  

 como entradas analógicas para sensores passivos (termistor)  

 - Sensores tipo NTC 1800 (1800 W a 25oC)  

 - Gama de quantificação: de -50oC a +150oC  

 como entradas analógicas em tensão  

 - Tensão de entrada: 0..10 Vd.c.  

 - Impedância de entrada >100 kW  

 -            Erro de leitura: +/- (7mV + 0,2% da leitura)  

 como entradas analógicas em corrente  

 - Corrente de entrada: 4..20 mA  

 - Impedância de entrada: 47 kW  

 - Erro de leitura: +/- (0,03 mA + 0,4% da leitura) 

 - Saídas digitais (K) por relé 

  -      Quantidade: 4  

- Tensão máxima: 250 Va.c.  

- Corrente máxima: 2 A 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade (un), instalada conforme indicado no projeto. 
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6.10.1.1.8.  Analisadores de rede 

Quantidade: 4 Tensão máxima: 250 Va.c. Corrente máxima: 2 A 

Nos painéis elétricos serão instalados analisadores de rede UPT210-Lon da Algodue ou 
similar, com as seguintes características: 

- Formato compacto: 6 módulos DIN 

- Display LCD de grande contraste  

- 4 contadores: Energia Ativa, Reativa e Aparente  

- Quantificação da corrente de Neutro  

- 35 parâmetros elétricos medidos e apresentados no display  

- Porta de comunicação LonTalk FT-10 @ 78kbps - 

 Duas saídas por impulso para energia - Relação dos Tis programável  

- Classe de precisão 1 ou 2 em conformidade com a norma EN62053 (ex EN61036) 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade (un), instalada conforme indicado no projeto. 

 

Equipamento de campo 

Os equipamentos de campo das instalações mecânicas e hidráulicas são descritos no 
respectivo projeto. 

 

Multisensores 

Os multisensores Schneider Electric ILA-22 ou similar, combinam sensor de 
luminosidade, de presença e receptor IR, em protocolo LON e terão as seguintes 
características principais: 

- Receptor IR em combinação com o controle remoto para execução de várias 
funções;  

- Instalação embutida;  

- Área de detecção circular com diâmetro aproximado de 14m, instalado a 2,5m de 
altura;  

- Ângulo de detecção: 360o;  

- Vários níveis de detecção com 544 segmentos de controle em 136 paster;  

- Controle da iluminação por sensor de luminosidade com marca de sensibilidade de 
10 a 1000 

Lux;  

- Consumo (máx.): <= 285 mW, a 42.8 VDC;  

- Interface de rede: LON Link Power Transceiver (LPT-11)  
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- Indicadores LED 

 - Vermelho: erro de acesso à rede; 

 - Intermitente: módulo não configurado;  

- Ligações ao Bus LON por conector WAGO 243;  

- IP20 (EN 60 529/IEC 144)  

- Dimensões: 100x50mm (diâmetro x altura ao teto) 

 

Sondas de luminosidade exterior 

As sondas de luminosidade exterior TAC SLO300 ou similar serão próprias para 
montagem à intempérie e converterão a luz medida num sinal elétrico. Serão resistentes a 
luz UV. 

Terão duas gamas de sensibilidade para níveis de luz:  

 - 0 – 400 lx (ex para controle da luz exterior) e 

 - 0 – 20 klx (para controle de sistemas de estores, se aplicável).  

Como características principais, salienta-se: 

- Sinal de saída:4–20 mA; - Nível de Tensão: 

 - max: 36 Vdc; 

 - Min: 15 Vdc; - IP 65; 

- Sensibilidade: 600nm; 

 

6.10.2. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELEFONIA 

 

Rede cabeamento estruturado 

A rede de telecomunicações com o exterior depende exclusivamente da interconexão 
com o Edifício existente. Será feita a ligação da rack principal com os seguintes cabos: 

- Cabos UTP 4/ cat.6;  

- Cabo Óptico dielétrico com proteção contra roedores de 12 fibras ópticas 
monomodo; 

A distribuição entre os Racks dos pavimentos superiores será executado por dois 
backbones e feita com recurso aos seguintes cabos: 

- Cabos UTP 4/ cat.6;  

- Cabo Óptico com 12 fibras monomodo; 

É prevista uma distribuição com cabeamento estruturado e tomadas RJ45 cat 6, para 
informática e telefones. 
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A topologia da Rede a instalar será uma distribuição em estrela com duplo backbone, 
ponto a ponto para a Distribuição Vertical (como indicado nos diagramas) e para a 
Distribuição Horizontal (entre os Racks e as tomadas finais). 

A estrutura de comunicações a implementar será instalada maioritariamente nos 
caminhos de cabos destinados a correntes fracas. Nos troços finais o cabeamento será 
entubado, em tubo plástico flexível do tipo corrugado quando embutido ou sob 
pavimento falso, ou do tipo plástico rijo quando sobreposto. 

A solução a instalar terá por base um sistema de cabeamento estruturado em cobre, de 
arquitetura aberta, adequado aos sistemas de processamento distribuído ou de 
processamento central, capaz de veicular sinais de voz, dados, imagem e vídeo. 

O Sistema de Cabeamento Estruturada a instalar terá por base cabos de cobre de pares 
entrançados (UTP), com isolamento exterior e não propagadores de chama. 

Todos os componentes (Cabos, Patch-cords, Fichas e Tomadas, etc.) do Sistema de 
Cabeamento Estruturada garantem incondicionalmente performance da Categoria 6, 
classe E, permitindo a utilização total da largura de banda. 

O rack principal será de montagem no pavimento quando de 42U e de montagem sobre 
prateleira quando de menores dimensões, devendo albergar todo o equipamento 
associado á Rede de Cabeamento Estruturada. 

Por cada Painel de Distribuição será também instalado um Painel Guia de Cabos, para 
melhor organização dos Cordões de Patching no Bastidor. 

Os Painéis Guias de Cabos são utilizados para fazer o encaminhamentos ordenado dos 
cordões de patching e poderão ser utilizados em conjunto com os painéis RJ45 e com os 
Repartidores de Fibra Óptica. 

As tomadas de utilizador deverão possibilitar a utilização de módulos RJ45 do tipo HDM 
(High Density Module) específicas para utilização com cabos de cobre, com contatos 
IDC 110, T568A/B e deverão permitir a sua correta e legível identificação. 

Em todos as racks, será instalado switch POE para efetuar as ligações às câmaras CFTV. 

Os Cordões RJ45 se destinam ás ligações entre o Equipamento Ativo e o Painel de 
Distribuição (Cordões de Patching) e entre a Tomada de Utilizador e o Equipamento 
Terminal (Cordões de Utilizador). 

Os Repartidores de Fibra Óptica onde irão terminar os cabos de fibra óptica do Backbone 
deverão ser de fixação em Rack de 19”, devem permitir a colocação de acopladores LC-
LC e devem permitir também a acomodação da fibra óptica dentro do repartidor. 

A terminação dos Cabos de Fibra Óptica será feita com conectores do LC, multimodo, 
sendo os Cordões de Patching para Repartição Óptica do tipo LC-LC, duplo. 

É prevista a instalação do equipamento ativo de rede que garanta as comunicações de 
dados para todos os pontos de rede indicados no projeto de informática. 

Solução de voz sobre IP 



 

 

178 

No referente ao sistema de comunicações, se previu um sistema de distribuição de 
serviços centralizado, com a instalação de telefonia IP, possibilitando o serviço de 
internet, voz e dados numa mesma plataforma, através de uma arquitetura modular e 
flexível, compatível com a evolução das necessidades. 

 

6.10.2.1. Bastidores (Racks) 

Os Racks previstos em projeto terão as seguintes características base mínimas: 

Racks de 42U: 

- Painéis laterais e traseiros completamente removíveis para fácil acesso ao interior 
do rack; 

- Os painéis laterais, frontais e traseiros podem ser fechados usando chaves; 

- Com kit de aterramento; 

- Nivelamento dos pés, ajustagem interna, provê estabilidade total; 

- Topo e base possuem pré-cortes no formato 19'' permitindo instalação de placas 
com escovas para passagem dos cabos, placas sólidas ou ventiladas, etc. 

- Os racks possuem 4 montantes 19'' de 24 ou 42U de capacidade, com marcação de 
U nos 2 sentidos (subida e descida) e profundidade ajustável. 

- Com possibilidade de associação de 2 ou mais racks através de Gabinetes de 
extensão;  

Acessórios de Racks 

Todos os Racks serão equipados com os acessórios indicados no memorial descritivo e 
nas peças desenhadas. Os acessórios previstos e suas características são: 

Patch painel categoria 6:  

- Com sistema de fixação rápida;  

- Equipado com 4 blocos de 6 conectores RJ45, categoria 6 de conexão sem 
ferramenta de impacto; - 

 1U de altura; 

Organizadores horizontais de 19”:  
- Com passagem horizontal e transversal;  

- Munidos de anéis de plástico raiados para uma óptima proteção dos patch cords;  

- Fornecidos com parafusos imperdíveis e porcas;  

- Montagem universal;  

- 1U de altura; 

Bandejas: 

 - Com sistema de fixação rápida;  
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- Do tipo telescópico;  

- Carga máxima de 50kg;; - Profundidade de 450mm;  

- 1U de altura; 

Blocos de alimentação:  

- Calibre 10A-230V; 

- Com 8 tomadas de 3 pinos (norma Brasil);  

- Certificado conforme NBR 13249 e NBR 14136;  

- 1U de altura; 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade (un), instalado conforme indicado no projeto. 

 

 

6.10.2.2. Tomadas 

As tomadas RJ45 propostas assentam na utilização de um conector RJ45 único para os 
diversos tipos de tomadas previstas (instalação embutida, sobreposta e em canalete 
técnico). Os conectores RJ45 terão as seguinte caraterísticas mínimas: 

- Contatos: ouro /níquel, espessura mínima do ouro > 0.8 μm 

- Partes de metal: Ouro, níquel, platina, bronze e policarbonato PBT. 

- Tensão de ruptura >1000V 

- Resistência do contato < 20 mΩ 

- Resistência da isolação >500 MΩ a 100 V DC 

- Conector testado e garantido sobre restrições PoE, IEEE 802.3af padrão e PoE+, 
projeto padrão 802.3at, até 2500 conexões/ desconexões. 

- IK03 

- Temperaturas para utilização: -40°C a +70°C 

- Ciclo de umidade e aquecimento 21 dias. 

- Os conectores RJ 45 terão um sistema de crimpagem automática que dispensa o 
uso de ferramentas. Possuem uma trava que garante a conexão e evita eventuais falhas. 

A titulo de referência, as tomadas previstas serão dos seguintes tipos:  

- Instalação em canalete técnico: série Pial Plus da LEGRAND, ou similar; 

-         Instalação embutida: série Pial Plus da LEGRAND, ou similar; 

- Instalação em caixa de piso elevado: da Dutotec ou similar;  

- Instalação em caixa de piso até dois equipamentos: da Olivo ou similar;  
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- Instalação sobreposta em caixa tipo condulete da WETZEL, BLINDA, DAISA ou 
similar. 

Nota importante: Todas as tomadas devem ser numeradas com sistema de etiquetagem 
próprio para aplicação nas mesmas. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade (un), instalada conforme indicado no projeto. 

 

6.10.2.3. Cabeamento 

O cabeamento a instalar deverá ter caraterísticas iguais ou superiores aos seguintes 
cabeamentos tipo definidos: 

Cabos UTP, categoria 6:  

- Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nu, recozido, com diâmetro nominal de 
23AWG;  

- Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm.  

- Resistência de Isolamento: 10000 MΩ.km  
- Quantidade de Pares: 4 pares, 23AWG 

- Par: Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de 
torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e 
minimizar o deslocamento relativo entre si. 

- Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É 
utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares 
binados 

- Blindagem: Não Blindado (U/UTP)  

- Capa: Composto por material termoplástico LSZH - Diâmetro Nominal: 6.0mm  

- Desequilíbrio Resistivo: Máximo 5%  

- Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20oC: 93,8 Ω/km  
- Capacitância Mutua 1kHz – Máximo: 56 pF/m  

- Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz – Máximo: 3,3 pF/m  

- Impedância Característica: 100±15% Ω  
- Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz  

- Diferença entre o Atraso de Propagação – Máximo: 45ns/100m  

- Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 2500 VDC/3s  

- Velocidade de Propagação Nominal: 68% 

Cabos Fibra ótica Multimodo (OM3): 
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-  Numero de fibras por núcleo: 12;  

-  Tipo de Núcleo: Composite buffered;  

-  Elemento de Tração: Fibras dielétricas de aramidas;  

-  Isolamento exterior; FRNC;  

-  Diâmetro externo: 9.6mm;  

-  Peso: 165.00 kg/km  

-  Força de tração máxima: 2350N;  

-  Resistência à compressão: mínimo 300.00 N/cm;  

-  Livre de halogêneos; 

Nota importante: Todo o cabeamento deve ser identificado na sua origem e destino, e a 
cada 2mts, de forma indelével, usando braçadeiras numeradas. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por metro 
linear (ml), instalado conforme indicado no projeto. 

 

 

6.11. SEGURANÇA PREDIAL 

6.11.1. SISTEMA DE CFTV 

 

Para proteção e vigilância do edifício, foi projectado um sistema de CFTV destinado ao 
edifício de acervo, de forma a dissuadir um possivel furto ou um ato de vandalismo na 
envolvente do edifício, ou mesmo no seu interior. Em todos os pavimentos – Hall dos 
elevadores e junto à entrada das escadas – estão previstas câmaras de CFTV. No exterior, 
ao nível do piso térreo, de forma a visualizar a entrada principal e o pátio interno, estão 
projetadas câmaras equipadas com caixa de proteção anti-vândalo. 

Este sistema terá a capacidade de ser visualizado à distância. Segundo as indicações que 
nos transmitiram o 

sistema agora projetado será interligado à sala de CFTV existente no 4o Andar do 
Edifício Américo Jacobina. 

As câmaras que estamos projetando serão instaladas nos locais assinalados nos desenhos 
anexos, de forma a visualizar as partes pretendidas. 

As câmaras serão do tipo IP e as suas alimentações se encontram projetadas nos 
desenhos de automação, lógica e telefonia. Nos desenhos de segurança patrimonial 
apenas se encontram marcadas as localizações das câmaras, todas as infraestruturas se 
encontram projetadas na automação. 

O sistema será constituído pelos equipamentos seguintes: 
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- câmaras de CFTV para trabalharem sobre IP;  

- PoE switch;  

- multiplexer com gravador digital;  

- monitor de CFTV para visualização das imagens – 42”; 
Os equipamentos activos (PoE switch e o multiplexer) deverão ser instalados no bastidor 
principal, projetado na telefonia e localizado no piso térreo. O monitor, para visualização 
das imagens, deverá ser instalado em local a indicar pelo Cliente, onde exista vigilante. 

O sistema será policromático e as câmaras de vídeo deverão ter capacidade de captar 
imagens com níveis de iluminação que podem chegar a 0,2 lux. À noite sob condições de 
baixa iluminação, o dispositivo deve ser sensivel ao infravermelho próximo. 

 

O multiplexer (NVR) terá de permitir a gravação e visualização das imagens de forma 
independente, ou seja, enquanto as imagens das câmaras de vídeo são gravadas na 
sequência previamente programada, deverá ser possível visualizar nos monitores o modo 
de apresentação de imagens selecionado no painel do multiplexer e terá ainda 
possibilidade de se interligar com outros equipamentos (computadores, por exemplo) 
através da rede estruturada. 

De modo a permitir o funcionamento das instalações, mesmo em caso de falta de 
energia, os equipamentos de CFTV deverão ser alimentados por intermédio de 
NOBREAK de forma a garantirem autonomia ao sistema. 

Estamos prevendo a instalação de câmaras de CFTV no perímetro externo do edifício. 
As câmaras previstas para o exterior terão índice de proteção IP66. 

No relatório das engenharias foi mencionado pelo Gestor de Risco que se deveria propor 
câmaras para vigiar os acessos e o interior dos acervos com a finalidade de 
“detectar/registrar ações não autorizadas/criminosas e outros possíveis eventos que 
possam vir a afetar negativamente os acervos, contribuindo para reduzir o tempo de 
resposta e, no caso de extravio/furto de itens, para auxiliar na recuperação dos mesmos”. 
Como não tivemos confirmação por parte do cliente para a instalação destas câmaras no 
interior dos acervos, apenas estão projectadas nos hall de entrada dos acervos, conforme 
plantas anexas. No caso de ser opção do Cliente esta proteção interior, será possivel a 
ampliação do sistema. 

 

CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS – SEGURANÇA INTEGRADA  

Vídeo Vigilância – CFTV 

O CFTV tem como objetivo fundamental propiciar e garantir a eficiência no 
monitoramento das diversas áreas do edifício em estudo, por meio de solução integrada 
tanto a nível de hardware quanto de software utilizando-se de aplicativos próprios que 
farão o processamento e armazenamento dos dados de vídeos, proporcionando melhor 
visualização e acompanhamento das informações necessárias para a tomada de decisões 
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de segurança e promovendo a redução de investimentos nos custos operacionais de um 
modo geral. 

O sistema de CFTV será interligado ao sistema existente no Museu Rui Barbosa, 
projectando-se uma ampliação do mesmo. 

Conforme indicação do DO as câmeras projectadas pretendem vigiar todas as zonas 
vulneráveis à passagem de intrusos – acessos, vão envidraçados, pátio exterior – e 
também todos os acervos, onde estarão guardados documentos de elevado valor 
patrimonial. 

Para além das zonas acima mencionadas, também está prevista uma câmera junto ao 
portão exterior, de forma a permitir a visualização de que entra para a zona do pátio. 

Como se trata de um sistema por IP, este projecto de segurança apenas contempla os 
equipamentos (câmaras, switch, etc.), estando as infraestruturas projectadas na 
especialidade da automação. 

As câmaras interiores e exteriores serão instaladas conforme marcadas nos desenhos do 
projeto. 

Se apresentam, de seguida, as características dos equipamentos de CFTV. Todos os 
equipamentos a instalar terão de ser, obrigatoriamente, compativeis com o sistema 
existente no Museu Rui Barbosa. 

Os itens a seguir descritos definem os requisitos solicitados para o edifício do Museu e 
que vamos manter para o edifício dos acervos. 

 

Câmaras de vídeo vigilância 

As caracteristicas gerais deverão cumprir os seguintes requisitos: 

- Sensibilidade à luz – a câmera deve ter sensibilidade à luz compatível com 
ambiente pouco iluminado. Isto é, à noite, sob condições de baixa iluminação, o 
dispositivo de aquisição deve ser sensível ao infravermelho próximo. Em caso de 
iluminação com luz visível, a câmera deverá ser capaz de filtrar a luz infravermelha. 

- Resolução Espacial - As câmeras devem ter resolução espacial compatível com 
vídeo em definição padrão, 4CIF (704x480), sendo desejável resolução próxima à HD 
(720p). 

- Resolução temporal – As câmeras devem ter resolução temporal ajustável até 30 
quadros por segundo. É desejável que a câmera forneça fluxos de vídeo não 
entrelaçados. 

- Sistema de cor – As câmeras devem obedecer a norma NTSC para codificação de 
vídeo analógico em definição padrão. 

- Codificação de vídeo: Com o objetivo de minimizar o tráfego na rede e quantidade 
de informação armazenada nos gravadores de vídeo, as câmeras ou codificadores de 
vídeo devem codificar o vídeo no padrão H.264/MPEG4, part 10 AVC. 



 

 

184 

- Sistema óptico – com o objetivo de dar flexibilidade à instalação, o sistema 
óptico da câmera deverá ser varifocal com distância focal ajustável mecanicamente entre 
3mm e 8mm. Por se tratar de câmera fixa, o foco deve ser ajustado mecanicamente e a 
lente deve possuir controle de íris. 

- Cor da caixa – Por determinação do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional) a caixa das câmeras deve possuir cor branca. 

- Iluminação infravermelha – É desejável que a câmera possua iluminador integrado, 
viabilizando visualização de objetos e pessoas em condições de luz zero. 

 

6.11.1.1. Câmaras de Vídeo Vigilância Interiores 

CARACTERÍSTICAS DE CÂMARA DE CFTV INTERIOR 

- Vídeo – sensor de imagem CMOS 1/3” com varredura progressiva; filtro 
infravermelho; Dia/Noite, isto é, capacidade de aplicar ou não o filtro IR das seguintes 
formas: automática, modo dia (filtro IR aplicado), noite (filtro IR removido) e agendado; 
Resolução do sensor de imagem 896x720p ou superior; Suporte a detecção de 
movimento por hardware, iluminador IR integrado com alcance de, pelo menos, 18m; 
Auto Iris; lente varifocal com distância focal ajustável mecanicamente no intervalo 3,3 a 
12mm. 

- Codificação de vídeo – Compressão de vídeo H.264, mínimo de dois fluxos por 
câmera (monitoramento ao vivo e gravação), taxa de quadros ajustável em até 30 fps 
(frames por segundo), resolução espacial do vídeo comprimido: mesma do sensor óptico. 

- Rede: Interface ethernet 100Base-T, Alimentação PoE, suporte aos protocolos 
RTP/RTCP/RTSP. - Característica mecânicas - cor branca, formato domo com 
tamanho máximo de 150mm de 

diâmetro por 124mm de altura, uso abrigado. 

Marca de referência: AMERICAN DINAMICS ILLUSTRA 400 – ou similar a aprovar 
pela fiscalização, compativel com o sistema actualmente instalado no Museu. 

 

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, transporte 
até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em conformidade com 
indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária à execução dos serviços; o fornecimento de acessórios e limpeza; cuidados 
necessários para alinhamento da instalação, limpeza da área, remoção dos entulhos e o 
controle tecnológico. 

Inclui-se a instalação de todos os acessórios e elementos de fixação pertinentes para cada 
caso a fim de ter o perfeito posicionamento e fixação das câmeras. A metodologia de 
posicionamento dos equipamentos deverão seguir os desenhos do projeto e as instalações 
deverão seguir os detalhes típicos de instalação do projeto. 

Incluem-se ainda nos preços unitários o fornecimento, montagem e desmontagem de 
andaimes, balancins, todos os materiais de consumo, perdas quaisquer, reparos ou 
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repetição dos serviços quando danificados ou resultados insatisfatórios e testes de 
funcionamento e posição das câmeras conforme as necessidades do operador do sistema. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade de câmeras e equipamentos auxiliares instalada (un), 

 

6.11.1.2.  Câmara de vídeo vigilância - exterior 

- Vídeo – sensor de imagem CMOS 1/3” com varredura progressiva; filtro 
infravermelho; Dia/Noite, isto é, capacidade de aplicar ou não o filtro IR das seguintes 
formas: automática, modo dia (filtro IR aplicado), noite (filtro IR removido) e agendado; 
Resolução do sensor de imagem 896x720p ou superior; Suporte a detecção de 
movimento por hardware, iluminador IR integrado com alcance de, pelo menos, 18m; 
Auto Iris; lente varifocal com distância focal ajustável mecanicamente no intervalo 3,3 a 
12mm. 

- Codificação de vídeo – Compressão de vídeo H.264, mínimo de dois fluxos por 
câmera (monitoramento ao vivo e gravação), taxa de quadros ajustável em até 30 fps 
(frames por segundo), resolução espacial do vídeo comprimido: mesma do sensor óptico. 

- Rede: Interface ethernet 100Base-T, Alimentação PoE, suporte aos protocolos 
RTP/RTCP/RTSP.  

- Característica mecânicas: cor branca, com caixa de proteção IP66. 

Marca de referência: AMERICAN DINAMICS ILLUSTRA 400 Pre-packaged – ou 
similar a aprovar pela fiscalização, compativel com o sistema actualmente instalado no 
Museu. 

Inclui o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, transporte 
até o canteiro de obras, descarregamento e armazenamento em conformidade com 
indicações do fabricante / fornecedor, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra 
necessária à execução dos serviços; o fornecimento de acessórios e limpeza; cuidados 
necessários para alinhamento da instalação, limpeza da área, remoção dos entulhos e o 
controle tecnológico. 

Inclui-se a instalação de todos os acessórios e elementos de fixação pertinentes para cada 
caso a fim de ter o perfeito posicionamento e fixação das câmeras. A metodologia de 
posicionamento dos equipamentos deverão seguir os desenhos do projeto e as instalações 
deverão seguir os detalhes típicos de instalação do projeto. 

Incluem-se ainda nos preços unitários o fornecimento, montagem e desmontagem de 
andaimes, balancins, todos os materiais de consumo, perdas quaisquer, reparos ou 
repetição dos serviços quando danificados ou resultados insatisfatórios e testes de 
funcionamento e posição das câmeras conforme as necessidades do operador do sistema. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade de câmeras e equipamentos auxiliares instalada (un), 
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6.11.1.6. Gravador Digital - Sistema de Gravação de Vídeo (NVR) 

- Capacidade de armazenamento – O Sistema de Gravação de Vídeo deverá ser 
capaz de armazenar imagens por 30 dias, em resolução espacial compatível com vídeo 
em definição padrão, e resoluçãoo temporal compatível com sistema de segurança, isto é, 
7fps (frames por segundo). 

- Fluxos de Vídeo – O Sistema de Gravação de Vídeo deverá ser compatível com as 
codificações de vídeo MJPEG, MPEG2, MPEG4 e H.264/MPEG4 part 10 AVC. 

- Suporte a fluxos duais – O NVR deverá ser capaz de receber e tratar até dois fluxos 
de vídeo por dispositivo. Um com perfil de visualização ao vivo e outro para gravação. 

- Escalabilidade – O sistema deve suportar a quantidade de câmeras no projeto piloto 
(47 câmeras) e deve ser escalável para futuras expansões. 

- Escalabilidade de Armazenamento – O sistema deverá ser capaz de integrar-se a 
um sistema de armazenamento em massa (“storage”) para futuras expansões. 
- Características Mecânicas e Elétricas – O sistema deve ser montado em “apliance” 
para instalar em rack de 19”. Deverá possuir elementos de segurança física como besel 
com fechadura. Deverá possuir fonte de alimentação redundante. 

- Conectividade Ethernet – Deverá possuir múltiplas (pelo menos duas) interfaces 
ethernet, com sinalização gigabit. 

- Suporte a fabricantes de câmeras – O sistema não deve ser proprietário, isto é, o 
sistema deve interfacear-se perfeitamente com, pelo menos, quatro fabricantes de 
câmeras de renome e com representação no território nacional. 

- Integração com sistemas de terceiros – O fabricante do NVR deverá fornecer o 
SDK para integração do equipamento com o Sistema de Comando e Controle. 

Marca de referência: NVR com capacidade para 47 câmaras (igual ao instalado no 
Museu). 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade de gravador e equipamentos auxiliares instalado (un), 

 

6.11.1.7. Disco Rígido 

Para armazenamento de dados esta sendo considerado um disco rigido. 

Marca de referência: Storage Dell PowerVault MD1200 – ou similar a aprovar pela 
fiscalização, compativel com o sistema actualmente instalado no Museu. a aprovar pela 
fiscalização. 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por 
unidade de  equipamentos instalado (un), 
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Ensaios e programação do sistema de videovigilância 

A programação deste sistema será precedida de consulta ao responsavel de segurança 
para apuramento de horários de funcionamento e outros parâmetros a programar. Após a 
programação deste sistema serão realizados ensaios funcionais na presença do 
responsável pela segurança do edifício a designar pelo Dono- de-obra e da Fiscalização. 

 

 

7. INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 

7.1. ELEVADORES e MONTA-CARGA 

 

Serão instalados dois elevadores e um monta cargas, conforme desenhos.  

O Elevador terá as seguintes características: 

 

Item     Descrição 

1 Identificação     Un. Especificado 

2 Fabricante       - thyssenkrupp ou similar 

3 Modelo       - Synergy 

4 Características 

5 Potência       KVA 13,5 

6 Tensão nominal trifásica    V 380 

7 Frequência      Hz 60 

8 Casa de máquinas (sim / não)   - Não 

9 Capacidade de passageiros   - 8 

10 Capacidade de carga     Kg 600 

11 Número de paradas    - 5 

12 Pavimentos atendidos    - Subsolo ao Nível 4 

13 Percurso (a confirmar pelo construtor)  m 11,7 

14 Velocidade      m/s 1,0 

15 Tipo de porta     - Abertura Lateral 

16 Abertura da porta     m 0,8 

17 Dimensões da caixa de corrida(Frente x Fundos) m 1,7 x 1,74 

18 Dimensões internas da cabine (Frente x Fundos) m 1,1 x 1,4 

19 Ultima altura      m 3,95 
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20 Profundidade do poço     m 1,30 

21 Quadro de força incluído no fornecimento s/n Sim 

22 Acabamentos     - A definir pela arquitetura 

 

Notas Explicativas 

O quadro de força terá régua de bornes disponibilizando os seguintes sinais para o 
sistema de automação: estado de funcionamento; 

 avaria agrupada;  

 alarme de cabine;  

 em manutenção  

 porta aberta;  

 estado de piso. 

 

Será previsto um monta-cargas da marca thyssenkrupp para transporte de objetos do 
acervo. O Monta- cargas terá as seguintes características: 

 

Item     Descrição 

1 Identificação     Un. Especificado 

2 Fabricante       - thyssenkrupp ou similar 

3 Características 

4 Potência       KVA 4,0 

5 Potência mecânica no eixo do motor KW 0,55 

6 Tensão nominal trifásica    V 220 

7 Frequência      Hz 60 

8 Corrente nominal    A 2,9 

9 Corrente de partida    A 1,31 

10 Casa de máquina (sim/ não)   - Não 

 

Os elevadores deverão ser projetados considerando a jornada de operação continua de 24 
horas dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. 

O projeto dos elevadores deverá levar em consideração a utilização de pessoas com 
necessidades especiais de acessibilidade, conforme a norma da NBR – NM 313 e NBR 
9050. 

Os elevadores deverão ser projetados para operar sem casa de maquina, ou seja com 
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mecanismo de movimentação elétrica. 

Serão dotados de sistema eletrônico, que permita o total acompanhamento da 
perfomance dos mesmos. O sistema deverá monitorar o funcionamento dos elevadores, 
garantindo maior confiabilidade e segurança. 

Deverá ser dotado de dispositivo que realize registro estatístico de dados sobre o trafego, 
de forma a permitir a sua reativação, fornecendo à central de segurança os dados 
necessários para a otimização e eficácia do sistema de elevadores. 

Deverá ser dotado de sistema de comandos on line, permitindo a seleção de paradas, 
colocando e/ou retirando elevador de operação, ativar operação de emergência, bloqueio 
de chamadas da cabine e/ ou pavimento, etc. 

emergência, até a avaliação estatística de dados sobre o trafego. 

Deverá ser dotado de protocolo de comunicação ethernet TCP/IP para monitoramento 
remoto. 

 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra para instalação dos elevadores, 
conforme o projeto, incluindo todos os componentes e serviços auxiliares de construção 
civil. 

Todos os elevadores deverão atender as Normas da ABNT 313 e 5665. Quando da 
contratação pelo cliente ou construtora da empresa fornecedora dos elevadores, os 
arquitetos autores do projeto de arquitetura deverão ser consultados para avaliação e 
confirmação dos acabamentos indicados, bem como para aprovação de eventuais 
materiais e elementos de composição desses equipamentos que estejam discrepantes dos 
originalmente indicados ou omissos no projeto de arquitetura. 

 

Levantamento de quantidade: O levantamento foi efetuado com base nas quantidades 
e conjuntos definidos no projeto (cj), e o pagamento por preço global. 

 

7.2. AR CONDICIONADO 

 

Em seguida serão apresentadas as condições mínimas para a apresentação das propostas 
e execução dos serviços de instalações de ar condicionado. 

Também serão apresentados os critérios de levantamento de quantidades para as entregas 
de materiais e equipamentos e execução dos serviços de instalação. Todas as medições 
deverão ser aprovadas pela fiscalização da obra. 

Os preços unitários que forem apresentados deverão incluir todas as operações, meios 
auxiliares e equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte, carga e descarga, 
armazenamento e acondicionamento, proteção, apresentação de amostras, execução, 
remoção e eventual demolição de protótipos. 
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Considera-se em cada trabalho, exceto quando exista referência expressa em contrário, o 
fornecimento e aplicação de todos os materiais e serviços pertinentes, e em 
conformidade com as regras de boas técnicas de engenharia, procedimentos e normas 
técnicas e de segurança do trabalho aplicáveis. 

Sempre que, para um determinado serviço ou trabalho nada se especifique, este deverá 
ser executado de acordo com as boas técnicas de engenharia, atendimento à legislação 
vigente e pertinente, normas técnicas e de segurança do trabalho.  

Todos os equipamentos, materiais e acessórios a utilizar deverão estar homologados e 
corresponder à melhor qualidade disponível no mercado nacional, sendo todos de linha 
produção dos fabricantes / fornecedores.  

A construtora/empreiteira executante da obra, deverá apresentar, com a sua proposta, 
catálogos e documentação técnica relativa aos processos e materiais que pretende aplicar 
para aprovação pelo contratante. 

São encargos da firma instaladora: 

- Efetuar um levantamento minucioso das condições locais atuais da obra, em 
confronto com o projeto que serviu de base para a contratação; 

- Baseado neste levantamento, elaborar um projeto executivo detalhado 
compreendendo as seleções dos equipamentos e acessórios, os sistema de 
distribuição de ar, as interligações frigorificas, os esquemas de 
força/comando/controle/automação e a rede elétrica; 

- Submeter esse projeto executivo à aprovação do engenheiro fiscal designado pelo 
proprietário, somente iniciando a execução ou efetivando a compra de 
equipamentos de fornecimento de terceiros, após a sua aprovação; 

- Participar efetivamente da compatibilização de todos os projetos que deverá ser 
feita pela gerenciadora; 

- Submeter todos os equipamentos, não só de fabricação própria, mas  também  de 
fornecimento de terceiros, à vistoria do engenheiro fiscal, somente despachando-
os para a obra após a sua aprovação; 

- Efetuar sob sua exclusiva responsabilidade, o transporte horizontal e vertical dos 
equipamentos na obra, até as bases de assentamento, entendendo-se que a obra 
apenas poderá permitir a utilização de meios disponíveis de transporte; 

- Executar a montagem de todos os componentes da instalação, devendo utilizar 
para isso, mão-de-obra de pessoal especializado, sob a responsabilidade do 
engenheiro credenciado; 

- Colocar a instalação em operação, efetuando ajustes e regulagens necessários; 

- Efetuar testes e medições finais, apresentando um relatório  final para a 
apreciação e aprovação do engenheiro fiscal, para  o  efeito de  entrega  da 
instalação; 

- Efetuar limpeza final da instalação, inclusive retoque  de  pintura  onde  a mesma 
tenha sido danificada; 
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- Treinar o pessoal designado pelo proprietário para cuidar da instalação. 

- Fornecer garantia de um ano, no mínimo, a contar da data de entrega da 
instalação em funcionamento, contra quaisquer defeitos de qualidade fabricação 
ou montagem, exceto aqueles que se verificarem por não obediência às 
recomendações feitas pelo fornecedor. 

 

ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

7.2.1. Grupos Produtores de Energia 

Está prevista a instalação de três unidades produtoras de energia – dois chillers para 
produção de água refrigerada e uma bomba de calor para produção de água aquecida. Os 
sistemas serão a dois tubos por condensação a ar, próprios para instalação no exterior, 
para, em conjunto com os equipamentos associados a cada local, promover, 
respetivamente, o arrefecimento ou o aquecimento ambiente dos respetivos espaços. 

As unidadse serão testadas em fábrica de acordo com os procedimentos e normas 
internacionalmente reconhecidas, quer do ponto de vista da sua capacidade, quer de 
segurança, quer, ainda, de regulação. As unidades serão assim fornecidas totalmente 
equipadas e prontas a funcionar, com as respetivas cargas de óleo e refrigerante, 
incluindo no fornecimento todos os acessórios mencionados nas presentes especificações 
técnicas e, ainda, todos os necessários ao seu correto funcionamento. 

Serão arrefecidas a ar, possuindo serpentina cobre/alumínio com tratamento superficial 
das alhetas em alumínio próprio para resistir a ambientes agressivos, em todos os seus 
componentes em contacto com o ar. 

Serão obrigatoriamente fabricadas por uma empresa de capacidade comprovada, 
possuindo banco de ensaios, homologado pelas autoridades competentes do respetivo 
país de origem ou devidamente acreditado por um organismo reconhecido 
internacionalmente. 

Serão construídos e testados em fábrica, em conformidade com as normas, códigos e 
especificações aplicáveis e internacionalmente aceites. 

Deverão cumprir, pelo menos, com os códigos exigidos no país de origem e, à falta destes, 
com os abaixo indicados:  

 o fabricante deverá ser certificado segundo as normas EN ISO 9001:2008 e EN 
ISO 14001:2004; 

 as unidades deverão ser certificadas segundo a EUROVENT, sendo a classe 
de eficiência declarada segundo a normativa deste organismo; 

 todas as unidades deverão apresentar uma Certificação CE segundo as 
diretivas europeias: 2006/42/CE (máquinas); 2006/95/CE (baixa tensão); 
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2004/108/CE (compatibilidade eletromagnética); 97/23/CE (equipamentos 
sobre pressão); 

 as performances dos equipamentos deverão ser declaradas segundo a norma 
EN 14511:2011; 

 os níveis de ruido dos equipamentos deverão ser declarados segundo a norma 
ISO 3744. 

O seu comportamento, em termos de eficiência energética, deverá estar em 
conformidade com as normas e regulamentos nacionais e internacionais aplicáveis. 

As unidades serão instaladas sobre laje ou maciço flutuante amortecedor de vibrações e 
sobre apoios antivibráticos de forma a eliminar a transmissão de vibrações ao edifício e 
reduzir o nível de ruído transmitido. Aqueles maciços serão constituídos por estrutura em 
betão com apoios resilientes colocados na cofragem perdida. No caso em que os maciços 
de inércia possam confinar com paredes ou muros de suporte será colocada uma junta 
elástica com uma espessura mínima de 20 mm. 

Serão ainda fixos à estrutura ou fundação por meio de dispositivos que evitem o seu 
deslizamento ou derrubamento numa situação de eventual sismo. O dimensionamento 
daqueles dispositivos deve ser realizado para as forças de inércia determinadas para o 
Estado Limite Último. 

A sua localização em planta está representada nas peças desenhadas, e foi devidamente 
coordenada com a arquitetura, as estruturas e a especialidade de acústica tendo em 
consideração as dimensões de referência e os níveis de ruído emitidos e indicados nos 
respetivos quadros. Qualquer alteração daquele posicionamento e/ou dimensão terá de 
ser atempadamente comunicada por escrito à Fiscalização da obra para posterior análise 
e aprovação por parte da arquitetura e da especialidade de acústica. 

Nas ligações com a tubagem serão usadas juntas antivibráticas que permitam eliminar a 
transmissão de vibrações e compensar a dilatação sofrida pelas tubagens. 

A unidade deverá garantir o seu funcionamento para temperaturas exteriores acima do 
valor de projeto e deverão ser fornecidos na versão de baixo ruido, nas quais, o 
compressor e separador de óleo vêm equipados com apoios antivibráticos reduzindo a 
transmissão de vibrações à estrutura da bomba de calor, bem como, envolvidos com 
painéis acústicos em material com elevada capacidade de absorção. A velocidade de 
rotação dos ventiladores é variável (no máximo 1000 rpm) em função da pressão do 
fluido refrigerante, o que permite reduzir o nível sonoro da unidade em cargas parciais 
ou temperaturas exteriores mais favoráveis. 

Pretende-se ainda que todos os componentes internos estejam isolados do contacto com o 
ar exterior, não se aceitando soluções do tipo aberto ou semiaberto, nas quais os 
compressores, evaporador, tubagens ou circuitos de recuperação fiquem em contacto 
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com o fluxo de ar e intempérie. Deste modo, obtém-se uma reduzida deterioração dos 
componentes, garantindo um elevado nível de prontidão no equipamento. 

 

7.2.1.1. Chiller 

Cada Chiller virá integralmente montado de fábrica, incluindo carga completa de fluido 
frigorigéneo e testado em fábrica de acordo com normas internacionalmente 
reconhecidas, quer do ponto de vista da sua capacidade, quer de segurança, quer, ainda, 
de regulação. Será totalmente equipado do ponto de vista hidrônico e possuirá as 
seguintes características principais: 

tipo 

 monobloco; 

 condensação a ar (ar/água); 

 instalação no exterior;fluido frigorífico: R-407C; 

 grupo hidrônico completo incorporado de fábrica; 

 inverter. 

construção/composição 

 O condensador é constituído por serpentina em tubo de cobre mecanicamente 
expandido sobre alhetas de alumínio, com tratamento de superfície em epóxi, 
equipado com um conjunto de 1 ventilador axial de descarga vertical de 
baixo ruído, dotados das respetivas grelhas de proteção mecânica, 
diretamente acoplado a motor elétrico, de duas velocidades; 

 compressor do tipo hermético Scroll, com motor elétrico bipolar, e dotada de 
sistema de recolha de óleo de forma a possibilitar a sua correta lubrificação 
em qualquer regime de funcionamento; 

 O evaporador, do tipo permutador de placas em aço inoxidável com 
conexões de cobre soldado, é dimensionado para assegurar a sua máxima 
eficiência com uma carga de fluído frigorigéneos, R-407C, igual ou inferior a 
0,42 kg/kW da sua capacidade frigorífica nominal. É totalmente isolado com 
manta de borracha esponjosa com barreira de vapor.  

 circuito frigorigéneo equipado com: 

 visor de líquido com indicador de umidade; 

 válvula na linha de liquido; 

 filtro secador; 

 válvula de expansão termostática com equilíbrio externo; 
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 pressostatos de segurança de alta e baixa pressão; 

 carga completa com fluido frigorigéneo R407C; 

 armário elétrico e de controlo incluindo interruptor geral de corte; 

 controlo e regulação por microprocessador; 

 kit hidrônico equipado com: 

 bomba circuladora alta pressão; 

 filtro; 

 tanque de expansão; 

 válvula de segurança; 

 fluxostato; 

 válvula de descarga da água; 

 sondas de temperatura na entrada e saída da água; 

condições de operação 

 ciclo de arrefecimento até um valor da temperatura exterior 
(máxima/mínima) de 45 C/ -10 C; 

 temperatura da água de ida/retorno: 7ºC / 12ºC; 

Para proteção e controlo esta unidade está equipada com temporizador de arranque dos 
compressores, pressóstato de alta pressão, proteção térmica dos compressores e 
ventiladores, controlo do fluído frigorigéneo R410a por meio de válvula de expansão 
eletrónica e controlo das pressões de aspiração e descarga, em função do seu regime de 
funcionamento.  

Todas as ligações de tubagem no seu interior serão soldadas. 

Como referência construtiva e qualitativa das unidades exteriores indica-se o modelo 
30RAB030, da marca Carrier ou equivalente, nos modelos a seguir discriminados e cujas 
características específicas são as seguintes: 

Quadro 0.1 – Chillers (CH) 

Características técnicas  Chiller CH1 e CH2 

Informação Geral 

Tipo de condensação - ar 

Fluido frigorigéneo - R407C 

Tipo de compressor - Scroll 

Quantidade de compressores - 3 
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Características técnicas  Chiller CH1 e CH2 

Quantidade de circuitos frigorigéneos - 2 

Controlo dos compressores - Modulante 

Dimensões (comprimento x largura x altura) mm 2071 x 2278 x 1329 

Peso kg 1183 

Modo de funcionamento  Resfriamento 

Potência térmica  kW 97 

Potência absorvida  kW 38.7 

EER  - 2.51 

Evaporador 

Temperatura da água (ida / retorno) ºC 7 / 12 

Temperatura do ar ºC 35 

Vazão de ar m3/h 35505 

Ventiladores  nº 2 

Dados Elétricos 

Potência absorvida total máxima kW 52.1 

Corrente absorvida total máxima A 167.4 

Tensão / nº de fases / frequência V/-/Hz 220 / 3 / 60 

Módulo Hidrônico 

Vazão de água em Arrefecimento l/h 14450 

Altura Manométrica Disponível Externa kPa 250 

Volume Vaso de Expansão l 35 

Volume Mínimo de Água na Instalação l 255 

 

A pressão disponível da bomba indicada, bem como a capacidade do vaso de expansão 
deverão ser verificadas pelo adjudicatário, mediante o cálculo das perdas de carga face 
aos traçados definitivos dos respetivos circuitos e equipamentos efetivamente a instalar. 

No dimensionamento dos circuitos e das unidades foi avaliada a necessidade de 
utilização de tanques de inércia (“buffer tank”) de forma a evitar arranques sucessivos e 
frequentes dos compressores. Verificou-se que, para a capacidade das unidades e para a 
dimensão dos traçados de tubulação, associados que os chillers podem funcionar com 
segurança com os volumes de água na instalação. Contudo, a utilização de tanques de 
inércia deverá ser verificada pelo adjudicatário, em função das unidades e traçados 
efetivamente instalados. 

Levantamento de Quantidade: A quantificação será efetuada por critérios 
estabelecidos pela contratante. 
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7.2.1.2. Bomba de Calor 

A bomba de calor virá integralmente montado de fábrica, incluindo carga completa de 
fluido frigorigéneo e testado em fábrica de acordo com normas internacionalmente 
reconhecidas, quer do ponto de vista da sua capacidade, quer de segurança, quer, ainda, 
de regulação. Será totalmente equipado do ponto de vista hidrônico e possuirá as 
seguintes características principais: 

tipo 

 monobloco; 

 condensação a ar (ar/água); 

 instalação no exterior;fluido frigorífico: R-407C; 

 grupo hidrônico completo incorporado de fábrica; 

 inverter. 

construção/composição 

 O condensador é constituído por serpentina em tubo de cobre mecanicamente 
expandido sobre alhetas de alumínio, com tratamento de superfície em epóxi, 
equipado com um conjunto de 1 ventilador axial de descarga vertical de 
baixo ruído, dotados das respetivas grelhas de proteção mecânica, 
diretamente acoplado a motor elétrico, de duas velocidades; 

 compressor do tipo hermético Scroll, com motor elétrico bipolar, e dotada de 
sistema de recolha de óleo de forma a possibilitar a sua correta lubrificação 
em qualquer regime de funcionamento; 

 O evaporador, do tipo permutador de placas em aço inoxidável com 
conexões de cobre soldado, é dimensionado para assegurar a sua máxima 
eficiência com uma carga de fluído frigorigéneos, R-407C, igual ou inferior a 
0,42 kg/kW da sua capacidade frigorífica nominal. É totalmente isolado com 
manta de borracha esponjosa com barreira de vapor.  

 circuito frigorigéneo equipado com: 

 visor de líquido com indicador de umidade; 

 válvula de reversão de quatro vias de ciclagem; 

 válvula na linha de liquido; 

 filtro secador; 

 válvula de expansão termostática com equilíbrio externo; 

 pressostatos de segurança de alta e baixa pressão; 
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 carga completa com fluido frigorigéneo R407C; 

 armário elétrico e de controlo incluindo interruptor geral de corte; 

 controlo e regulação por microprocessador; 

 kit hidrônico equipado com: 

 bomba circuladora alta pressão; 

 filtro; 

 tanque de expansão; 

 válvula de segurança; 

 fluxostato; 

 válvula de descarga da água; 

 sondas de temperatura na entrada e saída da água; 

condições de operação 

 ciclo de arrefecimento até um valor da temperatura exterior 
(máxima/mínima) de 45 C/ -10 C; 

 temperatura da água de ida/retorno: 7ºC / 12ºC; 

Para proteção e controlo esta unidade está equipada com temporizador de arranque dos 
compressores, pressóstato de alta pressão, proteção térmica dos compressores e 
ventiladores, controlo do fluído frigorigéneo R410a por meio de válvula de expansão 
eletrónica e controlo das pressões de aspiração e descarga, em função do seu regime de 
funcionamento.  

Todas as ligações de tubagem no seu interior serão soldadas. 

Como referência construtiva e qualitativa das unidades exteriores indica-se o modelo 
30RHB015, da marca Carrier ou equivalente, nos modelos a seguir discriminados e cujas 
características específicas são as seguintes: 

Quadro 0.2 – Bomba de Calor (BC) 

Características técnicas  Bomba de Calor BC 

Informação Geral 

Tipo de condensação - ar 

Fluido frigorigéneo - R407C 

Tipo de compressor - Scroll 

Quantidade de compressores - 2 

Quantidade de circuitos frigorigéneos - 1 
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Características técnicas  Bomba de Calor BC 

Controlo dos compressores - Modulante 

Dimensões (comprimento x largura x altura) mm 2071 x 1081 x 1329 

Peso kg 704 

Modo de funcionamento  Aquecimento 

Potência térmica  kW 30.9 

Potência absorvida  kW 18.1 

COP - 1.48 

Evaporador 

Temperatura da água (ida / retorno) ºC 45 / 40 

Temperatura do ar ºC 35 

Vazãol de ar m3/h 15910 

Ventiladores  nº 1 

Dados Elétricos 

Potência absorvida total máxima kW 25 

Corrente absorvida total máxima A 82.8 

Tensão / nº de fases / frequência V/-/Hz 220 / 3 / 60 

Módulo Hidrônico 

Vazão de água em Arrefecimento l/h 4350 

Altura Manométrica Disponível Externa kPa 175 

Volume Vaso de Expansão l 12 

Volume Mínimo de Água na Instalação l 120 

 

A pressão disponível da bomba indicada, bem como a capacidade do vaso de expansão 
deverão ser verificadas pelo adjudicatário, mediante o cálculo das perdas de carga face 
aos traçados definitivos dos respetivos circuitos e equipamentos efetivamente a instalar. 

No dimensionamento dos circuitos e das unidades foi avaliada a necessidade de 
utilização de tanques de inércia (“buffer tank”) de forma a evitar arranques sucessivos e 
frequentes dos compressores. Verificou-se que, para a capacidade das unidades e para a 
dimensão dos traçados de tubulação, associados que os chillers podem funcionar com 
segurança com os volumes de água na instalação. Contudo, a utilização de tanques de 
inércia deverá ser verificada pelo adjudicatário, em função das unidades e traçados 
efetivamente instalados. 

Levantamento de Quantidade: A quantificação será efetuada por critérios 
estabelecidos pela contratante. 
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7.2.2. Sistemas Energéticos de Expansão Direta Tipo Split 

Estão previstos sistemas autônomos de climatização de expansão direta do tipo Split para 
controlo da temperatura interior a sala dos lixos. 

Os sistemas autônomos de climatização serão fornecidos e montados com os respetivos 
acessórios, nomeadamente, o comando remoto e respetivas interligações de comando das 
unidades, tubulação de interligação das unidades interiores e unidade exterior e respetivo 
isolação térmico, tubulação de ligação ao dreno de condensados, nos materiais e 
dimensões indicados pelo fabricante. 

As unidades deverão possuir módulo eletrônico por microprocessador de controlo com 
possibilidade de interligação ao sistema de gerenciamento predial. 

Todo o equipamento elétrico necessário ao perfeito funcionamento das unidades está 
incluído neste fornecimento incluindo a alimentação a partir do respetivo quadro elétrico. 

Deverão ser obrigatoriamente respeitadas as distâncias indicadas nas peças desenhadas. 
Qualquer alteração deverá seguir as indicações do fornecedor do equipamento. 

Juntamente com as unidades deverá ser fornecida a tubulação de interligação, em cobre 
isolado, entre a unidade exterior e a unidade interior, respetivamente, nas dimensões 
indicadas pelo fornecedor do equipamento. 

Levantamento de Quantidade: A quantificação será efetuada por critérios 
estabelecidos pela contratante. 

 

7.2.2.1. Unidades Exteriores 

As unidades exteriores terão as seguintes características gerais: 

tipo 

 expansão direta; 

 fluido frigorigénio R-410a; 

 própria para montagem no exterior. 

gama de funcionamento standard 

 ciclo de resfriamento até um valor da temperatura exterior (máxima/mínima) 
de 50/ -5ºC. 

composição 

 compressor hermético do tipo rotativo ou scroll do tipo inverter; 
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 trocador de calor fluido frigorigénio/ar em tubo de cobre alhetado a alumínio 
com tratamento anticorrosivo de proteção; 

 circuito frigorigénio equipado com válvula de expansão, pressostatos de alta 
e baixa pressão e acumulador de fluido frigorigénio; 

 ventilador axial de descarga horizontal, diretamente acoplado ao respetivo 
motor elétrico com controle de velocidade variável; 

 equipados com resistência de cárter e proteção de sobre intensidade do 
compressor; 

 grelhas de proteção dos ventiladores; 

 módulo eletrônico por microprocessador de controle com possibilidade de 
interligação ao sistema de gerenciamento predial centralizado; 

 descongelação elétrica. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades deverá ser feita pela 
planilha de preços unitários e contra a entrega dos equipamentos na obra. 

 

 

7.2.2.2. Unidades Interiores 

As unidades interiores serão do tipo mural (hi-wall), serão equipadas com controlador 
remoto e terão as seguintes características gerais: 

tipo 

 fluido frigorigénio R-410a; 

 do tipo mural (hi-wall), para montagem em parede a nível alto; 

composição 

 trocador de calor fluido frigorigénio/ar em tubo de cobre alhetado a 
alumínio; 

 ventiladores do tipo centrífugo/tangencial, de média pressão estática, 
diretamente acoplado a um motor elétrico, eletricamente protegido; 

 grelha de descarga de ar com deflector variável; 

 filtro de ar do tipo lavável; 

 sondas de temperatura do ar; 

 módulo eletrônico por microprocessador de controle com possibilidade de 
interligação ao sistema de gerenciamento predial centralizado; 
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 comando remoto com possibilidade de programação e visualização sobre o 
seu estado de funcionamento, da temperatura selecionada e da temperatura 
ambiente e da velocidade de ventilação. 

Como referência construtiva dos conjuntos indica-se a marca Daikin-McQuay, ou 
similar, equipadas com comandos remotos, nos modelos indicados no quadro seguinte: 

Quadro 0.3 – Características dos sistemas de expansão direta tipo Split 

Ref.ª Modelo 

Potência (*) 
Consumo 

elétrico (*) 
Aliment. 

elétrica 

(V/Hz) 

Nível 
Sonoro 

(dBA) 

Dimensões (UC/UE) Pes
o 

(kg) 
(UC
/UE

) 

Arref. 

(kW) 

Resfriamento 
Altura 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Profu
n 

(mm) 
Pot. 

(kW) 

UC lixos + 
UE Lixos 

STK18P5VL 
(RK18P5VL + 
FTK18P5VL) 

3.8 1.5 220/60 
50/47/4

0 
735/295 954/990 

374/2
65 

48/
13 

(*) Condições nominais de funcionamento: - Aquecimento: Tinterior: 20 ªCDB/Texterior: 6,0 ºCDB, 7 ºCWB 

- Resfriamento: Tinterior: 27 ªCDB, 19,5 ºCWB/Texterior: 35 ºCDB 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades deverá ser feita pela 
planilha de preços unitários e contra a entrega dos equipamentos na obra. 

 

7.2.3. Sistemas Energéticos de Precisão 

Estão previstos sistemas de climatização autônomos de expansão direta do tipo “close 
control” – condicionamento de precisão para tratamento ambiente de precisão de alguns 
espaços específicos que requerem um controlo preciso de temperatura e umidade relativa 
no ambiente. 

Estes sistemas são constituídos por uma unidade interna (UE), própria para funcionar em 
locais com elevados requisitos de fiabilidade e para funcionar 24 sobre 24 horas. O 
sistema deverá promover filtragem de ar e controlo de precisão da temperatura e 
umidade. 

Deverão ser obrigatoriamente respeitadas as distâncias indicadas nas peças desenhadas. 
Perante as distâncias de montagem existentes entre as duas unidades e perante qualquer 
alteração ao projeto, cabe ao instalador seguir as indicações do fornecedor do 
equipamento. 

As unidades internas serão instaladas no interior dos espaços, devidamente 
compatibilizado com a arquitetura. 

Os sistemas de climatização serão fornecidos e montados com os respetivos acessórios, 
nomeadamente, o comando e respetivas interligações de comando das unidades, 
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tubulação de ligação ao dreno de condensados, nos materiais e dimensões indicados pelo 
fabricante e todos os restantes acessórios recomendados pelo fabricante necessários para 
o seu correto funcionamento. Será totalmente equipada e possuirá as seguintes 
características principais: 

 

7.2.3.1. Unidades Evaporadoras/Condensadoras Internas - UE 

Estão previstos sistemas de ar condicionado de precisão para condicionamento do 
Reserva Técnica do Museu e Acervo Filmico, Digital, Magnetico e Vídeo com as 
seguintes características: 

As unidades interiores serão do tipo unidade de piso e terão as seguintes características 
gerais: 

tipo 

 unidade de piso (armário) com possibilidade de ligação a dutos 
(insuflamento), com retorno livre; 

 com ligação a sistemas de produção de água resfriada e aquecida; 

 empresa certificada segundo a norma DIN ISO 9001 / EN 29001 ; 

 fabricação segundo DIN EN 61340-5-1 (Proteção de componentes 
eletrônicos contra fenômenos eletrostáticos) para proteção de componentes 
sensíveis ESD; 

 pressão estática disponível: 170 Pa. 

estrutura 

 estrutura autoportante constituída por um conjunto de painéis em chapa de 
aço, tratada e pintada exteriormente e isolada interiormente, por placas de 
material isolante térmico e acústico; 

 os painéis exteriores deverão possuir uma rigorosa estanqueidade e terão 
painel interior em chapa para assegurar uma elevada atenuação acústica e 
conservação do isolação interior; 

 o acesso a todos os componentes deve ser feito através dos painéis ou porta 
frontal, de modo a que a unidade seja montada contra a parede e sem acesso 
lateral, permitindo um melhor aproveitamento do espaço da sala; 

 o acesso para manutenção corrente deve feito através dos painéis e ser 100% 
acessível 

 os pontos de ajuste do circuitos (válvulas) deverão encontrar-se acessíveis 
para intervenção com o circuito em operação e sem interferência no fluxo de 
ar; 
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 a unidade deve ser fornecida com base de assentamento própria para 
pavimento; 

composição 

 sondas de temperatura e umidade do ar; 

 filtros de eficiência G4 (conforme ABNT 16401-3); 

 secção de ventilação com ventilador de alta eficiência, centrifugo de simples 
aspiração de turbina de pás recuadas, diretamente acoplado ao motor de rotor 
externo e velocidade variável com proteção térmica incorporada e grau de 
proteção IP54; controle por microprocessador e comunicação possível em 
rede Modbus RS-485; tensão de alimentação de 220 V, 60 Hz; limitação de 
corrente integrada;  

 o ventilador é construído em alumínio, de alta eficiência energética, 
anticorrosivo, resistente ao envelhecimento, balanceado em três dimensões; 
apresentará baixa vibração e ruído, e resistente ao desgaste. 

 bateria de resfriamento, constituída por tubo de cobre expandido 
mecanicamente e alhetas de alumínio; a velocidade do ar deverá ser baixa e a 
configuração da bateria permitirá uma distribuição homogénea de ar; alta 
capacidade de evaporação com alhetas de alumínio e tubos em cobre; a 
bandeja de recolhimento de condensado é em alumínio. 

 Bateria de aquecimento constituída por tubo de cobre expandido 
mecanicamente e alhetas de alumínio; a velocidade do ar deverá ser baixa e a 
configuração da bateria permitirá uma distribuição homogénea de ar; alta 
capacidade de evaporação com alhetas de alumínio e tubos em cobre;  

 A bateria de aquecimento opera quando há falta de carga térmica no 
ambiente ou quando há excesso de umidade. O cálculo da capacidade 
necessária e os ajustes são realizados pelo controlador individual da unidade; 

 módulo electrónico por microprocessador de controlo com possibilidade de 
interligação ao sistema de gerenciamento predial (SGP); 

 quadro elétrico de acordo com as normas, com as seguintes características: 

 corta-circuitos; 

 proteção térmica contra sobrecargas; 

 transformador que assegurará a alimentação a 24 v para o controlo; 

 arranque automático após falha de energia. 

Controle 

 display gráfico de acesso ao funcionamento da unidade com possibilidade de 
instalação remota;  
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 comando com possibilidade de programação e visualização sobre o seu 
estado de funcionamento, da temperatura e umidade selecionadas e da 
temperatura e umidade ambiente, monitorização das horas de funcionamento, 
etc…; 

 módulo eletrônico por microprocessador de controlo, com alarmes de baixa e 
alta pressão, de falha de ventilação, de falha de controlo, água no pavimento, 
filtros colmatados e excesso de horas de funcionamento. Possibilidade de 
operação integral em regime “stand alone” ou em rede; 

 adaptação automática da periodicidade de manutenção em função do regime 
de funcionamento de cada unidade; 

 arranque automático com temporização programável após retorno de 
corrente; 

Como referência construtiva das unidades internas indica-se a marca Emerson, nos 
modelos Liebert HPM S06OC, ou similar, equipadas com comandos remotos e 
microcontrolador iCom Medium, com as seguintes caracteristicas  

 

Quadro 0.4 – Unidade de Condicionamento de Precisao UEP 

Características técnicas  UEP 

Informação Geral 

Potência Resfriamento kW 2.6 

Vazão de Água Resfriamento l/h 470 

Temperatura da água Resfriamento (ida / 
retorno) 

ºC 7 / 12 

Potência Aquecimento kW 2.4 

Vazão de Água Aquecimento l/h 410 

Temperatura da água Aquecimento (ida / 
retorno) 

ºC 45 / 40 

Umidificador - Sim 

Tipo - Elétrodos  

Vazão de Água Umidificador l/s 0.13 

Vazão de Ar m³/h 1000 

Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) mm 1950 x 740 x 400 

Peso Kg 135 

Dados Elétricos 

Potência absorvida total máxima kW 3.00 

Corrente absorvida total máxima A 8.5 

Tensão / nº de fases / frequência V/-/Hz 220 / 1 / 60 
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Opcionais 

Umidificador: 

 Umidificador a vapor instalado internamente;  

 Controle automático proporcional pelo iCom Control (controlador integrado 
do sistema); 

 Produção de vapor inodoro, desmineralizado e sem germes; cilindro vedado, 
com eletrodos e filtro de fundo; 

 Eletrodos de medição de condutividade; 

 Eletrodo de nível; 

 Placa de controle microprocessada; 

 Válvulas solenoide de entrada e saída de água; 

 Mangueira plástica com conexão roscada de ¾”; 

 Disjuntores e contatores no painel elétrico; 

 Este umidificador transforma a água potável dentro do cilindro em vapor, 
expelindo-o através de um tubo de cobre colocado na frente da serpentina; a 
alimentação de água do cilindro é feita através de uma conexão á tubulação 
disponível de água potável e filtrada; a admissão é feita pela abertura de uma 
válvula solenoide; 

 A vida útil do cilindro é maximizada por um ciclo de purga automática, onde 
a água sem pressão é drenada através de uma válvula de saída; 

 Indicação da capacidade de umidificação por piscadas dos LEDs da placa de 
controle do umidificador; 

 Visualização de alarme por LEDs na placa do umidificador; 

 Possibilidade de drenagem manual; 

 Funções adicionais através de chaves DIP como: drenagem automática após 
7 dias de uso e adaptação dos ciclos de drenagem a condições extremas da 
água. 

Ficha técnica: 

 Capacidade de vapor: até 2 kg / h; 

 Capacidade de vapor pré-ajustável: 20%, 50%, 75%,100% da capacidade 
nominal; 

 Fluxo de drenagem máximo: 4 l / min; 
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 Pressão da água: 1-8 bar; 

 Temperatura máxima de alimentação de água: 40 ° C; 

 pH: 7 - 8,5; 

 Condutividade da água de alimentação: 350-750 S / cm; 

 Dureza total: 100 - 400 mg/l CaCO3; 

 Conexão de entrada de água: 3 / 4 "; 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades deverá ser feita pela 
planilha de preços unitários e contra a entrega dos equipamentos na obra. 

 

7.2.4. Bombas Circuladoras 

Estão previstas bombas de circulação associadas aos diversos circuitos de produção e 
distribuição de água aquecida e de água refrigerada. 

As bombas distribuidoras deverão de incluir equipamentos de comando e controlo com 
protocolo de comunicação aberto, que permitam a interligação com a rede de 
gerenciamento predial centralizada. 

As bombas de circulação estão destinadas a operar com: 

distribuição de água quente  

 fluido: água; 

 temperatura normal: 45 °C; 

 regime: contínuo (durante o período diário de funcionamento das 
instalações). 

distribuição de água resfriada 

 fluido: água; 

 temperatura normal: 7 °C; 

 temperatura máxima: 12 °C; 

 regime: contínuo (durante o período diário de funcionamento das 
instalações). 

Cada bomba circuladora incluirá os respetivos suportes e apoios antivibráticos e será 
apoiada sobre um maciço independente com isolação intermédio, para amortecimento de 
vibrações, em material elástico com uma espessura mínima de 20 mm.  
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As bombas serão instaladas nos locais assinalados nas Peças Desenhadas, em 
conformidade com as instruções de montagem do respetivo fabricante, de acordo com os 
procedimentos correntes na indústria e com as regras da boa construção, por forma a 
assegurar que satisfazem os requisitos e os fins a que se destinam. 

A instalação das bombas inseridas na tubulação (in-line) deverá ser efetuada por meio de 
suportes e fixações distintos dos da respetiva tubulação. 

A montagem será de modo a: 

 proporcionar baixo ruído de funcionamento; 

 evitar a transmissão e propagação de vibrações e ruídos, quer às tubulações, 
quer a elementos estruturais; 

 facilitar a manutenção. 

Os corpos de todas as bombas associadas à distribuição de água serão isolados com o 
mesmo material usado para as respetivas tubulações. 

As alturas manométricas das diversas bombas de circulação foram calculadas a título 
indicativo e para facilitar a sua pré-seleção e com base nos equipamentos e traçados 
propostos, pelo que terão, obrigatoriamente, de ser recalculadas pelo instalador em 
função dos equipamentos e dos circuitos efetivamente instalados ou executados. 

As bombas de circulação terão as seguintes características principais: 

construção: 

 corpo da bomba circuladora em ferro fundido; 

 rotor em aço inoxidável; 

 motores eléctricos diretamente acoplados às turbinas de impulsão; 

 proteção térmica e sobrecargas; 

 controlador PI integrado e pressostato diferencial, no caso das bombas com 
variação de velocidade;  

Nas bombas com variação de velocidade: 

 a variação de velocidade será assegurada por variador de frequência em 
função da pressão diferencial; 

 a gama de variação do fluxo de água será de 0 a 100%; 

 o variador de frequência será obrigatoriamente acoplado no próprio motor da 
bomba; 

 o seu fornecimento inclui o variador de velocidade e o sensor de pressão 
diferencial; 



 

 

208 

As propostas dos contratados deverão indicar para as bombas selecionadas, o ponto de 
funcionamento, a potência absorvida, a potência nominal dos motores e os níveis de 
ruído. 

Como referência construtiva o assentamento do respetivo equipamento indica-se o 
sistema Loom-Float e Machine-Contact, para a junta elástica e apoios, respetivamente, 
da marca ISO-CDM, ou similar. 

Como referência construtiva e qualitativa indica-se a marca GRUNDFOS, ou similar, 
nos modelos indicados no respetivo quadro. 

Quadro 0.5 – Características das unidades condensadoras 

Designaçã
o 

Serviço 

Vazão de 
água 

Altura 
manomé

trica 
Potência 

Tipo Modelo 

[l/h] [m.c.a.] [kW] 

BdC-CRF-
Acervos 

Bomba Circuladora 
Circuito Resfriamento 

Acervos 
13855 8.3 0.475 

Corpo Simples 
e Vazão 
Variavel 

MAGNA3 40-
150 F 60 Hz 

BdC-CRF-
Acervos 

(Reserva) 

Bomba Circuladora 
Circuito Resfriamento 

Acervos - Reserva 
13855 8.3 0.475 

Corpo Simples 
e Vazão 
Variavel 

MAGNA3 40-
150 F 60 Hz 

BdC-CRF-
Geral 

Bomba Circuladora 
Circuito Resfriamento 

Geral 
19320 10.0 0.82 

Corpo Simples 
e Vazão 
Variavel 

MAGNA3 65-
150 F 60 Hz 

BdC-CAQ-
Acervos 

Bomba Circuladora 
Circuito Recuperação 

Acervos 
5485 7.1 0.23 

Corpo Simples 
e Vazão 
Variavel 

MAGNA3 40-
80 F 60 Hz 

BdC-CAQ-
Acervos 

(Reserva) 

Bomba Circuladora 
Circuito Recuperação 

Acervos - Reserva 
5485 7.1 0.23 

Corpo Simples 
e Vazão 
Variavel 

MAGNA3 40-
80 F 60 Hz 

 

Levantamento de Quantidade: A quantificação será efetuada por critérios 
estabelecidos pela contratante. 

 

7.2.5. Sistemas de Tubulação 

Para além das redes de distribuição de água aquecida e arrefecida e da linha frigorífica 
aos diversos equipamentos fazem, igualmente, parte integrante das instalações mecânicas 
o fornecimento e montagem de: 

 a interligação da alimentação de água e esgoto dos equipamentos (drenos, 
purgas, descargas de válvulas de segurança, etc.) nas centrais técnicas; 

 a interligação dos diversos equipamentos à rede de drenagem de condensados 
pertencente ao escopo de Instalações Hidráulicas; 

Na instalação das tubulações serão assegurados os seguintes aspectos: 
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 a compatibilização dos traçados com as estruturas dos tetos falsos previstos 
pela arquitetura; 

 a compatibilização e coordenação dos trajetos propostos com as 
infraestruturas das restantes especialidades; 

 a localização de purgadores automáticos de ar em todos os pontos altos da 
instalação (ainda que não representados nas peças desenhadas por difícil 
leitura); 

 os caimentos necessários para garantir uma correta purga das instalações e o 
seu esvaziamento; 

 pontos de drenagem em todos os pontos baixos da instalação para permitir o 
seu correto esvaziamento; 

 a possibilidade da livre dilatação/contração das tubulações criando-se para o 
efeito pontos fixos e liras do tipo U largo, evitando-se na medida do possível 
a aplicação de juntas de dilatação; 

 no atravessamento das paredes, pavimentos ou tetos as tubulações são 
envolvidas por mangas de proteção (salientes 100 mm para cada lado e 
preenchidas com material termicamente isolante), de modo a permitirem a 
sua livre dilatação; 

 todos os extremos de tubulação serão devidamente protegidos desde a sua 
instalação até ao momento de ligação aos equipamentos terminais, por forma 
a evitar a entrada de pequenos animais, lixo e outros objetos estranhos; 

 toda a tubulação e os equipamentos e acessórios deverão ser cuidadosamente 
limpos em conformidade com as recomendações dos respetivos fabricantes; 

 para evitar oxidação dos extremos cortados das tubulação deve proceder-se à 
proteção, por massa ou óleo, que deverão ser eliminados antes do seu 
acoplamento; 

 a execução deverá ser precedida do conhecimento exato da localização dos 
equipamentos, das respetivas dimensões e dos diâmetros dos pontos de 
ligação dos tubos; 

 as tubulações não poderão ser instalados na parte frontal dos equipamentos 
desde que interfiram com as necessidades de espaço para a remoção de filtros 
de ar, baterias de água, baterias de resistência de aquecimento, motores 
elétricos ou outros elementos para os quais seja previsível a sua 
desmontagem regular, para efeitos de manutenção ou reparação; 

 deverão ser tomadas as precauções necessárias na fase de execução das redes 
de tubulações para que as dilatações ou contrações dos tubos não provoquem 
tensões mecânicas incomportáveis, quer pelo material dos tubos quer pelos 
equipamentos aos quais eles se encontram ligados; quando necessário, 
deverão ser utilizadas juntas de dilatação de tipo adequado; estas juntas terão 
uma absorção máxima de 15 mm; 
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 durante a execução dos trabalhos de instalação das tubulações, todos os tubos 
deverão ser convenientemente tamponados a fim de se evitar a entrada de 
matérias estranhas. 

7.2.5.1. Tubulação para circuitos de Água Resfriada e Água Aquecida 

A tubulação de distribuição de água de aquecida e resfriada é dimensionada pelo método 
da perda de carga constante e tomando como referência a vazão de água que nela circula 
e, consoante os casos, o diferencial de temperatura indicado (5ºC). 

É dimensionada tendo em consideração os caudais em jogo e uma velocidade de 
circulação da água que poderá variar, conforme os diâmetros, de 0,5 a 2,5 m/s, de forma 
a manter uma perda de carga de aproximadamente 250 Pa/m. 

As redes de tubulação para distribuição de água de condensação que interligam os 
condensadores dos sistemas VRF às torres de resfriamento, serão executadas em tubo de 
ferro preto sem costura, com os diâmetros indicados nas peças desenhadas, sendo todas 
as ligações soldadas, exceto as ligações aos equipamentos (válvulas, filtros, etc.) que 
serão flangeadas (>2") ou roscadas. 

Sistema de Ligação por Compressão 

Para diâmetros nominais até 100 mm (de DN 15 a DN 100), a tubulação a utilizar poderá 
ser do tipo pressfitting em aço carbono com costura, norma DIN 2394, e protegida contra 
a corrosão externa através da aplicação de um revestimento em polipropileno. Todas as 
ligações serão efetuadas mediante a prensagem da tubulação e dos respetivos acessórios, 
obtendo-se uma união inseparável de elevada resistência através de um sistema de 
acessórios de ligação pressfitting, exceto as ligações aos equipamentos (válvulas, filtros, 
etc.) que serão flangeadas (DN >50) ou roscadas. 

Tubulação e acessórios do sistema pressfitting serão obrigatoriamente do mesmo 
fabricante e compatíveis entre si. Na execução das redes de tubulação devem ser tidas 
em consideração as especificações de montagem aconselhadas pelo fabricante da 
tubulação e na aplicação de acessórios de ligação só devem ser utilizadas ferramentas 
apropriadas e recomendadas pelo fabricante da tubulação a utilizar. 

Aquando do atravessamento de elementos corta fogo pela tubulação e de modo a garantir 
a correta selagem das aberturas resultantes daquelas travessias, o revestimento de 
proteção em polipropileno deve ser removido. 

Como referência construtiva indica-se o sistema Mapress, da marca GEBERIT, ou 
similar. 
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Sistema de Ligação por Soldadura 

Para diâmetros nominais superiores a 100 mm, a tubulação será da série média, norma 
DIN 2440, sendo todas as ligações soldadas, exceto as ligações aos equipamentos  
(válvulas, filtros, etc.) que serão flangeadas. 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades deverá ser feita pela 
planilha de preços unitários considerando os materiais entregues na obra e 
instalados em seus lugares. 

 

7.2.6. Tubulação para circuitos de Refrigeração 

Tubulação de Cobre 

A tubulação de fluido frigorigénio deverá ser em tubos de cobre sem costura em bitolas e 
paredes conforme especificação do fabricante, de modo a garantir a aplicação das 
velocidades corretas em cada trecho, bem como a execução do trajeto mais adequado. 

A tubulação deverá ser de cobre desoxidado e desidratado com o menor número de 
soldaduras possível. Nos casos de necessidade de efetuar soldaduras, estas deverão ser 
do tipo “soldadura forte” em prata (70%Ag+28%Cu+2%P) e, durante o processo da 
soldadura, deverá circular na tubulação um gás inerte (CO2), evitando assim a oxidação 
a elevadas temperaturas e evitar e retirar a escória produzida no interior do mesmo. 
Deve-se, ainda, deixar marcado pela parte exterior do isolação, o ponto onde se realizou 
uma soldadura. 

Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio à pressão de 600 
psig. Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e 
braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçados a cada 1,5m. Para 
o preenchimento do gás refrigerante, deverá ser feito um vácuo em toda a tubulação até 
um nível de pressão negativa de 300 micra. Deverá ter o máximo rigor na limpeza, 
desidratação, vácuo e testes de pressão do circuito, antes da colocação do gás 
refrigerante 

Deverão ser respeitados os diâmetros de tubulação indicados pelo fabricante das 
unidades de climatização, assim como as distâncias máximas entre as unidades interiores 
e exteriores. 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades deverá ser feita pela 
planilha de preços unitários considerando os materiais entregues na obra e instalados em 
seus lugares. 
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7.2.8. Enchimento e Esgoto 

Os ramais de água de alimentação aos equipamentos e para enchimento da instalação 
(água da rede) serão executados em PVC, de acordo com o previsto no escopo ou projeto 
de Instalações e Equipamentos Hidrossanitários. 

As ligações dos equipamentos ao esgoto (drenos, purgas, descargas de válvulas de 
segurança, etc.) serão executadas, igualmente em tubo e acessórios de PVC, PN4 com 
sistema de ligação por anel. 

Cumpre, ainda, ao contratado de Instalações HVAC fornecer, atempadamente, ao 
instalador ou contratado de Instalações Hidrossanitárias todas as localizações e pontos de 
alimentação de água e esgoto necessários e certificar-se que os ramais a executar estão 
de acordo com as especificações dos equipamentos que se propõe instalar e respondem 
integralmente ao pretendido. 

7.2.9. Drenagem de Condensados 

A interligação dos drenos dos diversos equipamentos à rede de tubulação de escoamento 
de condensados será executada em tubo e acessórios de PVC, PN4 com sistema de 
ligação por anel. 

As uniões dos diversos tubos e acessórios serão executados por anilha de estanqueidade 
em neoprene, de modo a permitir deslocamentos livres do material. 

Serão previstos sifões em PVC de modo a impedir a passagem de odores para o 
ambiente. 

Cumpre, igualmente, ao instalador de Instalações Mecânicas HVAC fornecer, 
atempadamente, ao empreiteiro de Instalações Hidráulicas todas as localizações e pontos 
de drenagem necessários e certificar-se que as redes de drenagem estão de acordo com as 
especificações dos equipamentos que se propõe instalar e respondem integralmente ao 
pretendido. 

 

7.2.10. Tratamento Superficial das Tubulações 

Todas as tubulações e acessórios de tubulação em ferro preto não revestidas a 
polipropileno (nas travessias de elementos corta-fogo, ligações aos esgotos, respiro, etc.), 
terão o seguinte tratamento base: 

tubulações e acessórios para isolar termicamente 

 decapagem ao grau SA 2.5; 

 uma demão de primário anticorrosivo, à base de epóxido de zinco, de 25 
micra de espessura, quando seca; 
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tubulações e acessórios não isolados 

 decapagem ao grau SA 2.5; 

 duas demão de primário anticorrosivo, de 50 micra de espessura, quando 
secas; 

 uma demão de acabamento à base de tinta epóxi com 30 micra de espessura, 
quando seca, em cor de acordo com o normalizado e aprovado pela 
fiscalização. 

7.2.11. Identificação dos Circuitos 

Todos os circuitos de tubulação serão devidamente identificados quanto ao sentido de 
circulação e dos equipamentos que servem (mesmo a nível das diversas prumadas e ao 
longo das linhas não visíveis) de acordo com um código a definir pelo contratante ou 
gerenciamento da obra. 

Todas as marcações deverão ser posicionadas longitudinalmente à tubulação e facilmente 
visíveis. No caso das tubulações isoladas não revestidas, a tinta a utilizar será constituída 
à base de polietileno cloros sulfurado. 

 

7.2.12. Suportagem de Tubulação 

Os suportes de apoio e/ou fixação (pontos fixos), implantados e espaçados de modo a 
garantirem os requisitos especificados e necessários à correta execução da instalação, 
serão: 

 executados em perfilados de aço com tratamento e acabamento final idêntico 
ao das tubulações em tubo de ferro preto não isoladas, quando localizados 
em centrais técnicas, shafts, tetos ou pavimentos falsos; 

 do tipo pré-fabricado constituídos por abraçadeiras em zinco galvanizado e 
revestidas interiormente por borracha, quando à vista em espaços comuns 
como garagens, arquivos, etc... 

Em qualquer das situações, os suportes não permitirão a transmissão de vibrações à 
estrutura. 

Os espaçamentos entre suportes serão os seguintes: 

 até DN40......................................................................................................2 m 

 de DN 50 até DN 80.....................................................................................3 m 

 de DN 100 até DN 150.................................................................................4 m 

 de DN 200 até DN 300.................................................................................5 m 
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Cumpre ao instalador prever e dimensionar os tipos de suportes mais adequados em 
função do tipo, diâmetro e localizações das tubulações a suportar e, ainda, apresentar 
atempadamente ao contratante para aprovação os pormenores de fixação e de suportes 
que se propõe executar. 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades deverá ser feita pela 
planilha de preços unitários considerando os materiais entregues na obra e 
instalados em seus lugares. 

 

7.2.13. Isolamento Térmico e Acabamentos de Tubulações 

Toda a tubulação e respetivos acessórios deverá ser integralmente isolada do ponto de 
vista térmico. 

A isolação térmica a aplicar terá uma condutibilidade térmica de referência, ref, de 0,04 
W/m.K a 20ºC. Na utilização de isolação com condutibilidade térmica diferente, a 
espessura deverá ser corrigida na proporção direta do respetivo  em relação ao valor de 
referência atrás indicado. 

A isolação térmica será executada com coquilha ou prancha, consoante o necessário, de 
espuma elastomérica flexível de estrutura celular fechada, uma composição livre de 
CFC’s com barreira de vapor, classe de reação ao fogo M1, adequado às temperaturas 
dos fluidos que circulam nas respetivas tubulações e ao tipo de instalação. 

A espessura e o revestimento do isolação térmico variam de acordo com: 

 o tipo de fluido transportado: água ou fluido frigorigénio; 

 a temperatura do fluido transportado: água quente, refrigerada ou fluido 
frigorigénio; 

 a localização da tubulação; 

 o diâmetro da tubulação. 

conforme indicado nos quadros seguintes. 

Quadro 0.6 – Isolação Térmicos de equipamentos e depósitos 

Equipamentos e depósitos (Superfície em m2) Espessura (mm) ≤ 2 50 

>2 80 

Tubulação Água Quente e Resfriada  

Interior 30 

Exterior 40 
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Equipamentos e depósitos (Superfície em m2) Espessura (mm) 

Tubulação frigorifica 
20 (ou outra indicada pelo 

fabricante) 

 

O isolação térmico será executado de modo a garantir que: 

 nenhum isolação é aplicado em qualquer elemento do sistema de tubulação 
sem que os respetivos testes hidráulicos tenham sido realizados; 

 todos os acessórios de tubulação serão isolados e, quando à vista, revestidos, 
exceto quando estes tiverem de ser acessíveis ao utilizador (e apenas nas 
partes móveis específicas, por exemplo, manípulos de válvulas não isolados 
mas corpo das válvulas isolado e revestido, quando é o caso); 

 todas as coquilhas serão perfeitamente ajustadas ao diâmetro da tubulação 
que isolam e, sempre que possível, enfiadas; 

 todas as uniões serão de recorte perfeito e devidamente coladas. 

Após isoladas, as tubulações localizadas nas áreas técnicas, no exterior ou no interior à 
vista terão um revestimento de proteção mecânica realizado com chapa de alumínio com 
a espessura mínima de 0,4 mm. 

As tubulações embebidas, além de isoladas, serão envolvidas numa manta geotêxtil de 
105 g/m2, do tipo Imperset 105 da Imperalum ou similar. 

Como referência de qualidade e gama dos isolação térmicos a aplicar indica-se a marca 
ARMAFLEX da Amstrong no tipo Ultima, AF, ou similar. 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades deverá ser feita pela 
planilha de preços unitários considerando os materiais entregues na obra e 
instalados em seus lugares. 

 

7.2.15. Valvularia e Acessórios Diversos  

Os diâmetros nominais das válvulas de atuação automática e de regulação do fluxo ou 
vazão de água a intercalar nas tubulações de água, devem ser selecionados pelos 
respetivos fabricantes, tendo em conta as características da válvula, os parâmetros a 
controlar e as reais condições de funcionamento dos equipamentos e da instalação. 

Constituem exceção as válvulas de secionamento, as de retenção e os filtros, cujo 
diâmetro nominal é, em geral, igual ao das tubulações onde ficam inseridas. 

As válvulas serão instaladas nos locais indicados nas Peças Desenhadas, especialmente 
no que consta no esquema de princípio de funcionamento. 
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As válvulas e acessórios diversos (filtros, purgadores, etc.) serão apropriados para 
funcionarem com temperaturas da água até 100 ºC e terão as seguintes características 
gerais principais: 

material 

 até DN 50 (2”) inclusive: .........................................corpo em bronze (PN 10); 

 acima de DN 50: .............................................corpo em ferro fundido (PN 16)  
ou aço ao carbono vazado (PN 10); 

ligações 

 até DN 50 inclusive:........................................................................... roscadas; 

 acima de DN 50: .............................................................................flangeadas. 

As características particulares das válvulas e acessórios devem ser dimensionadas pelo 
fabricante e fornecidas juntamente com o respetivo equipamento associado. 

Nas ligações flangeadas devem ser usadas contra-flanges com dimensões adequadas às 
das válvulas cumprindo sempre que possível a norma de construção de rede de 
tubulação. 

As válvulas de comando manual, de retenção e os filtros terão os diâmetros das 
tubulações em que forem inseridas. As válvulas motorizadas terão o seu diâmetro 
ajustado à perda de carga pretendida, conforme acima já descrito. 

Deverão ser previstos foles ou dispositivos similares que permitam a dilatação térmica de 
toda a tubulação, particularmente nos troços mais longos e de maior diâmetro. 

As válvulas e acessórios deverão ser próprios para suportarem as temperaturas a que 
estão sujeitos. 

Todos os atuadores deverão ser fornecidos e cotados com as respetivas válvulas. 

As válvulas necessárias ao correto desempenho das unidades de tratamento de ar (FC) e 
unidades terminais de climatização deverão ser cotadas juntamente com estes. 

No caso particular da regulação/controle dos equipamentos terminais, como base de 
projeto, considera-se a instalação de válvulas de “tripla função” (válvula de controle e 
equilibradora de vazão e pressão e respetivo atuador motorizado, modulante ou on/off), 
como se indica nos dois primeiros pontos seguintes. No entanto, estas válvulas poderão 
ser cotadas separadamente, desde que possuam as mesmas funções e desempenho. 

As válvulas e acessórios diversos terão as seguintes características particulares: 
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Válvula de Controle Duas Vias Modulante e Equilibradora de Vazão e Pressão 

Conjunto Válvula de Controle e Equilibradora de Vazão e Pressão e respetivo atuador 
modulante (válvula de tripla função). Estas válvulas destinam-se a controlar, de modo 
modulante, as baterias de água de condensação das unidades condensadoras (UC). A 
curva característica, destas válvulas é do tipo igual percentagem modificada, o que 
permite obter uma resposta linear do circuito, hidráulico, por elas controlado. Para além 
da função de controle dos equipamentos e da hipótese de medição de vazão, estas 
válvulas possuem ainda as seguintes funções: 

 pré-ajuste do vazão (equilibragem dos circuitos hidráulicos)  

 regulação da pressão diferencial (tornando independentes todos os circuitos 
hidráulicos e garantido uma autoridade, da ordem dos 70 a 90%) 

Características de funcionamento: 

 água ou água glicolada entre -10 e +120 ºC; 

 pressão diferencial máxima de 1600 kPa e necessitam de uma; 

 pressão diferencial mínima de 15 kPa ; 

Como referência construtiva indica-se a marca TA, ou similar, no modelo KTM 512 com 
atuador respetivos da marca TA, modelo TA-MC55Y ou TA-MC100, ou similar. 

Válvulas de secionamento 

Para diâmetros nominais iguais ou inferiores a DN50, inclusive, estão previstas válvulas 
de secionamento de macho esférico. 

Estas válvulas serão do tipo de passagem integral com o corpo em bronze, constituídas 
por três partes, uma central e duas laterais, sendo ligadas entre si por parafusos. Terão 
ainda obturador em bronze niquelado, sede em PTFE (teflon) e braço ou manípulo de 
manobra em liga de alumínio com recobrimento de PVC. 

Válvulas de borboleta 

Para diâmetros nominais superiores a DN50 estão previstas válvulas de secionamento do 
tipo borboleta. 

Assim, nos locais indicados nas peças desenhadas, para diâmetros superiores a DN50, 
serão instaladas válvulas borboleta do tipo WAFER, estanques, com ligação flangeada 
de fabricante de reconhecida qualidade, com disco em ferro fundido, possuindo selagem 
em EPDM.  

Serão motorizadas nos casos indicados (para controle dos equipamentos de produção), 
com atuador fornecido pelo mesmo fabricante. 
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As válvulas, tipo WAFER, permitem a desmontagem de um troço, permanecendo ligadas 
à flange por parafusos. 

Deverão ainda obedecer às seguintes características: 

 válvula de borboleta de orelhas roscadas PN16 para temperaturas de 
funcionamento -10ºC a +80ºC; 

 corpo em ferro fundido, vedante em EPDM, com borboleta em ferro fundido 
e veio em aço inox, assegurando vedação total, do tipo monobloco não 
ejetável. 

 a borboleta será do tipo flutuante para correto ajuste à sede. 

 a sede será do tipo substituível. 

 possuirá vedação superior, apoiando-se o eixo em rolamento antifricção auto 
lubrificante. 

 possuirá atuador manual do tipo sem fim, com volante do mesmo fabricante 
da válvula. 

 quando motorizada, possuirá atuador elétrico e adaptador do mesmo 
fabricante, ligando ao prato superior ISO 5211. O atuador elétrico possuirá 
caixa redutora do tipo sem fim e possibilidade de atuação manual no volante. 

 todas as válvulas possuirão indicador de posição visual. 

Válvula de retenção 

As válvulas de retenção terão obturador do tipo de charneira e deverão possuir 
características que permitem a sua instalação em tubulações horizontais ou tubulações 
verticais. 

Estas válvulas terão o corpo e a tampa em ferro fundido, ligados por parafusos em aço 
inox. Um anel vedante deve assegurar uma estanqueidade perfeita a esta ligação. O 
obturador, a sede e a cavilha serão em aço inox. 

Válvulas redutoras de pressão 

Este tipo de válvula será utilizada no ramal de enchimento do circuito a fim de reduzir a 
pressão da rede de água potável para a pressão de funcionamento do respetivo circuito. 

Válvula redutora de pressão será de corpo em bronze e deverá permitir regular 
automaticamente a pressão a jusante da válvula para o valor pretendido, de tal modo que 
a variação não exceda 5% da variação da pressão a montante. Deverá ter botão de ajuste 
da pressão a jusante e o intervalo de pressões reguláveis a jusante deverá conter o 
intervalo 1-6 bar. 

Filtros de linha 

Estes filtros do tipo Y, serão adequados para intercalar nas tubulações. 
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Deverão possuir regra geral ligações flangeadas. Nas tubulações de construção roscada 
serão utilizados filtros com ligações roscadas. 

Os filtros flangeados terão o corpo em ferro fundido e tampa em aço vazado. A tampa 
será ligada ao corpo por parafusos e porcas em aço inox e deverá dispor de um anel 
vedante. 

Os filtros roscados terão o corpo em bronze e a tampa em latão. A tampa será roscada 
para ligação ao corpo. Esta união deverá possuir um anel de vedação. 

Ambos os tipos de filtro deverão possuir um elemento de filtragem ou cesta construído 
em aço inox. 

Os filtros tipo Y terão cartucho com filtro interno em rede de aço inoxidável, com malha 
do filtro de 0,87 a 0,73 [mm], facilmente amovível para limpeza, e deverá ter tomadas de 
pressão para monitorização de colmatação do respetivo filtro. 

A área do elemento filtrante deve ser superior à da seção do tubo onde o filtro fica 
instalado. A título indicativo, para filtros de pequeno diâmetro nominal a relação área de 
filtragem/seção do tubo deve estar compreendida entre 2:1 a 4:1 e nos de maior 
dimensão a relação deve ser de 2,5:1 a 8:1. 

Válvulas motorizadas de 2 ou 3 vias (com atuador modulante ou on/off) 

Para controle das vazões ou temperaturas dos circuitos de distribuição de energia, prevê-
se a aplicação de válvulas de duas ou três vias de comando proporcional ou on/off por 
motor elétrico. Devem suportar pressões de funcionamento até PN16 e pressões 
diferenciais mínimas até 200 kPa. 

O controle não deve poder produzir qualquer ruído para pressões de funcionamento até 
50 kPa. 

Serão do tipo de êmbolo. O corpo da válvula será em bronze, êmbolo e sede em aço inox 
ou similar provido de junta de vedação (em material EPDM ou similar). Esta tampa deve 
ser substituível sem necessidade de drenagem. 

As ligações elétricas deverão ser trazidas a uma caixa terminal do tipo estanque, fixada 
ao corpo de motorização da válvula. 

Está assim prevista a instalação de válvulas de 2/3 vias motorizadas com respetivo 
atuador modulante ou on/off, conforme os casos, a instalar nos circuitos de distribuição 
de energia que permitem, mediante o seu atuador controlar, a quantidade de energia a 
transferir ou, quando associada a uma sonda de temperatura de imersão, controlar a 
temperatura de ida ou de retorno aos circuitos. As sondas estão descritos no item 
Equipamento de Campo e serão ali cotados. 
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Como referência construtiva indica-se o modelo CV com atuador tipo MC, tudo da 
marca TA (Tour & Andersen), ou similar. 

Válvulas de regulação de vazão com tomada de pressão e corte 

Estas válvulas de equilíbrio dos circuitos de resfriamento e aquecimento permitem 
efetuar a regulação das vazões, o pré-ajuste, medição e corte, tendo uma tomada de 
pressão a montante e outra a jusante do obturador. A determinação do vazão de água faz-
se com base na medição da perda de carga na válvula, e serão próprias para as vazões e 
diâmetros dos circuitos a que se encontram afetos. 

Como referência construtiva indica-se a marca TOUR & ANDERSEN, ou similar, nos 
modelos STAD ou STAF. As válvulas deverão ser novamente dimensionadas em obra 
pelo empreiteiro de forma a cumprir com as vazões de água efetivamente em jogo. 

Válvulas reguladoras de pressão diferencial 

São válvulas apropriadas para garantir a estabilidade da pressão diferencial entre a ida e 
o retorno de circuitos hidráulicos fechados compensando automaticamente as variações 
de pressão a montante. 

Cada conjunto de regulação de pressão diferencial será composto por duas partes: 

 uma para instalação na tubulação de ida, constituída por uma válvula de 
regulação com tomada de pressão incluindo secionamento do tipo macho 
esférico e tampão de purga (tipo modelo STAD como especificado no ponto 
anterior); 

 a uma outra válvula de pressão diferencial (propriamente dita) para 
instalação na tubulação de retorno, constituída por válvula de regulação da 
pressão acionada por mecanismo de mola sensível à pressão diferencial entre 
as tubulações de ida e de retorno, válvula de secionamento do tipo de macho 
esférico e tampão de purga. 

Como referência construtiva para a válvula de pressão diferencial indica-se a marca TA, 
ou similar, nos modelos STAP ou DA 516/50, ou similar, e com os diâmetros ajustados 
aas vazões e perdas de cargas dos circuitos a que se encontram afetos. 

A tomada de pressão da parte da válvula instalada na tubulação de ida (tipo STAD, ou 
similar) será ligada por meio de tubo capilar à válvula de pressão diferencial instalada na 
tubulação de retorno (tipo STAP, DA, ou similar). Para ajuste da pressão diferencial 
pretendida a válvula disporá de botão de ajuste com graduação numérica referida a um 
ábaco ou tabela adequada e a fornecer com cada uma das válvulas. 

As válvulas deverão ser novamente dimensionadas em obra pelo empreiteiro de forma a 
cumprir com as vazões de água efetivamente em jogo. 
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Juntas antivibráteis 

De um modo geral as juntas serão de borracha, com flanges e com o mesmo diâmetro 
que os das tubulações. Serão montadas nas ligações aos equipamentos. 

Constituídas por fole em borracha com elevada resistência ao envelhecimento e serão 
apropriadas para água com temperaturas entre 0ºC e 100ºC. Deverão ser capazes de 
absorver as dilatações das tubulações em que se encontram inseridas, assim como as 
vibrações produzidas pelos motores dos equipamentos. Serão ligadas às tubulações por 
flanges e contra flanges em aço, fixadas por parafusos e porcas para permitir fácil 
desmontagem. 

Como referência construtiva indica-se a marca Socla ou similar. 

Termômetros 

Os termômetros deverão ser de vidro do tipo de álcool com bainha graduada metálica de 
proteção e poço de medição aplicado na tubulação com líquido condutor. 

A resolução deverá ser de 1ºC com o quadrante circular de diâmetro mínimo de 100 mm. 
As escalas serão lidas em graus Celcius, com amplitude adequada ao serviço a que se 
destinam, para que a posição normal se situe a cerca de 50% da amplitude máxima do 
mostrador, ou graduados de 0 a 100ºC quando para água quente e de 0 a 40ºC quando 
para água refrigerada. 

Os obturadores de ligação dos termômetros serão instalados em “tês” da tubulação onde 
indicado, ou necessário para um adequado equilíbrio, arranque e monitorização de 
temperatura do sistema. 

Os medidores de temperatura serão instalados nos obturadores numa posição vertical e 
inclinada para que seja facilmente legível pelo observador. Os termômetros instalados 
em cotovelos da tubulação deverão ser posicionados de tal forma que a haste aponte na 
direção da corrente.  

Os termômetros não serão instalados sem que antes o sistema seja limpo e testado como 
especificado. 

Manômetros 

Os manômetros serão constituídos por um mostrador redondo de diâmetro mínimo de 
100 mm, com 0.1 bar de resolução, com mostrador inserido em banho de glicerina, 
graduados de 0 a 1.5 vezes a pressão de serviço do ponto da instalação em que estão 
inseridos e serão fornecidos com válvula de fecho. 

No pressostato as escalas serão lidas em kg/cm² e serão selecionadas de tal forma que a 
posição do ponteiro em funcionamento normal se situe em cerca de 50% da amplitude do 
mostrador. 
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As tomadas de ligação dos manômetros serão instaladas nos “tês” da tubulação onde 
indicado ou requerido para um adequado equilíbrio do sistema, arranque e 
monitorização. 

Os manômetros serão instalados nos “tês” de tubulação, com interposição de uma 
válvula de corte e um amortecedor de pressão, com o mostrador localizado no local mais 
legível. 

Os manômetros não serão instalados antes dos sistemas serem limpos e testados como 
especificado. 

Os orifícios terão um bujão roscado com empanque e corrente de fixação. Deverá ser 
fornecido isolação idêntico ao da tubulação revestida. 

Purgadores de ar 

As válvulas de purga de ar automático serão utilizadas nos circuitos de água quente, e 
instaladas em todos os pontos susceptíveis de favorecerem o aparecimento de bolsas de 
ar, especialmente nas partes mais elevadas dos circuitos. 

As válvulas são do tipo flutuador, com válvula de fecho integrado do tipo agulha e 
dispõe de válvula quebra vácuo. Esta válvula quebra vácuo deve possuir uma pequena 
tampa roscada para fecho e abertura da válvula. 

A boia é em latão ou material sintético resistente ao calor. O corpo da válvula e a tampa 
são igualmente em latão ligado por rosca. Esta tampa deve ser facilmente desmontável 
para inspeção e limpeza do interior. A base do purgador é construída em latão e disporá 
de uma ligação roscada do tipo “gás”. 

Estes purgadores contêm um dispositivo de fecho por rotação do corpo, a fim de poder 
ser inspecionado mesmo com a tubulação sob pressão. 

As válvulas devem suportar pressões de funcionamento de 10 bar e temperaturas até 
+100°C (180ºC para o caso dos purgadores solares). As válvulas deverão ser 
dimensionadas em função da sua localização e da capacidade de descarga pretendida. No 
mínimo esta capacidade deve atingir os 60 l/min.. A capacidade de aspiração deve poder 
atingir os 10 l/min.. A saída da purga será ligada a um circuito de drenagem. 

As válvulas devem ser intercaladas de forma a promoverem uma efetiva remoção do ar. 

Na sua instalação em tubulação se deve usar um separador do ar ou um pequeno tambor, 
construído a partir do mesmo material do tubo com diâmetro e altura não inferior a 2,5 
vezes o diâmetro nominal da tubulação. 

Não é permitida a instalação direta do purgador nos tubos, a menos que nesse troço a 
velocidade da água seja muito pequena (inferior a 0,5m/s). 



 

 

223 

Como referência construtiva dos purgadores de ar se indica os modelos Zeparo ZU da 
marca Pneumatex, ou similar.  

Acessórios diversos 

Válvulas de segurança 

Válvulas de segurança, certificadas e reguladas para a pressão de disparo requerida pelos 
circuitos ou equipamentos que protegem. Sob a saída de escape das válvulas serão 
montados copos de recolha ligados aos circuitos de esgoto e drenagem. Os copos de 
recolha deverão ser montados para que seja visível se a válvula se encontra aberta ou 
fechada. A pressão nominal das válvulas de segurança a instalar na central térmica 
deverá ser de 4 bar. 

Foles 

Foles ou dispositivos similars que permitam a dilatação térmica de toda a tubulação, 
particularmente nos tramos mais longos e de maior diâmetro. Como referência indicam-
se as marcas TA, Oventrop, ou similar. 

Válvulas tipo Globo 

Válvulas de regulação manual e secionamento do tipo globo. Como referência 
construtiva indicam-se as marcas TA, Oventrop, ou similar. 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades deverá ser feita pela 
planilha de preços unitários considerando os materiais entregues na obra e instalados em 
seus lugares. 

 

7.2.16. Separador de Ar e Particulados 

Trata-se de separadores de ar e partículas, de funcionamento automático e adequados 
para intercalar em circuitos de água quente e de água refrigerada. Possuem um 
reservatório com entrada e saída de água localizada a níveis diferentes. O separador 
encontra-se montado na parte superior do aparelho. O fluxo de água penetra pela parte 
inferior do reservatório. 

A velocidade da água no circuito é baixa e existe um diferencial de pressão originado 
entre o escoamento da água e a pressão exercida no reservatório, provocando, a 
compressão da água e a sua separação do ar. O ar é libertado para a atmosfera através de 
uma válvula de descarga incorporada no aparelho. 

A separação da sujidade ocorre abaixo da altura de entrada de água. A baixa velocidade 
do escoamento da água e a força da gravidade originam um depósito das partículas, 
arrastadas no circuito de água. A área livre na parte inferior permite um armazenamento 
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razoável da sujidade retida. A sujidade poderá ser facilmente removida através da 
válvula de purga fornecida. 

As suas características principais são as seguintes: 

 diâmetros nominais até DN40: serão constituídos por corpo em bronze com 
flutuador em material sintético ligado por uma alavanca à válvula de agulha 
em aço inoxidável; as ligações à tubulação serão roscadas; 

 diâmetros nominais superiores a DN 40: terão corpo em aço com câmara 
superior contendo o flutuador em material sintético ligado por alavanca à 
válvula de agulha em aço inoxidável; no interior do corpo existe um conjunto 
de malhas destinadas a criar uma parte de não turbulência na água, que 
permite às microbolhas subirem para a câmara superior; as ligações à 
tubulação serão flangeadas. 

Como referência construtiva indica-se os separadores de ar e partículas nos modelos 
Zeparo ZI/ZE da marca Pneumatex, ou similar. 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades deverá ser feita pela 
planilha de preços unitários considerando os materiais entregues na obra e instalados em 
seus lugares. 

 

7.2.17. Vasos de Expansão 

Serão fornecidos e instalados vaos de expansão do tipo hermético com membrana sob 
pressão equipados com válvula de segurança, separador e purgador de ar automáticos. 

As capacidades dos vasos de expansão são calculadas com base no volume de água das 
instalações, temperaturas e pressões estáticas dos circuitos aqui previstos, e estão 
indicadas nos respectivos esquemas de principio. 

Pelo que, em fase de execução de obra será efetuado o seu redimensionamento em 
função dos equipamentos e dos circuitos efetivamente a instalar ou executar. 

Assim, foram previstos vasos de expansão para proteger os seguintes circuitos e 
respectivos equipamentos: 

 circuitos de aquecimento ambiente; 

 circuitos de resfriamento ambiente; 

Os vasos de expansão serão do tipo fechado com membrana flexível em borracha 
butílica e câmara de pressão com ar. O balão externo será em chapa de aço tratada e 
pintada. Nos reservatórios de maior capacidade a membrana de borracha será 
desmontável para eventual substituição. 
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Os vasos de expansão, além de cumprirem a norma CE 97/23/EG, terão as seguintes 
características principais: 

tipo 

 fechado; 

 duas câmaras (água/nitrogénio) separadas; 

 próprios para circuitos fechados de água aquecida; 

 próprio para aplicações de água de consumo, no caso dos circuitos de água 
quente sanitária; 

construção 

 compressor ou bomba e quadro de controle, sempre que se justificar 
conforme indicado nos esquemas de principio; 

 câmara de nitrogénio; 

 câmara de expansão da água; 

 membrana elástica, facilmente desmontável para substituição, no caso dos 
circuitos de aquecimento; 

 cobertura interior sintética anticorrosivo; 

 válvula de enchimento de gás selada; 

condições de operação 

 temperatura máxima: 

 70 ºC para o circuito de aquecimento; 

 35 ºC para o circuito de arrefecimento; 

 pressão máxima: 4 bar. 

Como referência construtiva para os vasos de expansão se indica a marca Pneumatex ou 
Emmeti, ou similar, e terão os tamanhos mínimos indicados: 

Quadro 0.7 – Características dos tanques de expansão 

Referência Tamanho do Vaso de Expansão 

Vex-CRF 35 

Vex-CAQ 8 
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Válvula de segurança e quebra vácuo 

Esta válvula será instalada nos vasos de expansão para a expulsão da água quando a 
pressão ultrapassar os valores limites estabelecidos e no topo de cada prumada. 

Esta válvula deverá ser concebida para que a abertura se faça gradualmente, à medida 
que a pressão diferencial aumentar. 

Será do tipo de ângulo e provida de ligações roscadas macho e fêmea. Ao bocal de saída 
da válvula de segurança deve ser adaptado um troço de tubo que descarregará a água no 
dreno de esgoto. 

O corpo da válvula será de bronze, a tampa em liga de bronze e a mola em aço 
cadmiado. O parafuso de ajuste e a respectiva porca de imobilização serão em latão de 
alta resistência. Este dispositivo de afinação será provido de uma tampa em latão 
estampado ou material plástico de boa qualidade. 

O diâmetro do bocal de saída deve ter um tamanho superior ao do bocal de entrada. A 
válvula deve ser dimensionada pelo fabricante para a vazão e pressão de descarga 
pretendido. No mínimo, deve ser regulável para um intervalo de pressões de 1 a 
10kg/cm². 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades deverá ser feita pela 
planilha de preços unitários considerando os materiais entregues na obra e instalados em 
seus lugares. 

 

7.2.18. Contadores de Energia 

Os contadores de energia térmica, associados aos diversos circuitos de distribuição das 
centrais térmicas serão do tipo totalizador e cada qual constituído, essencialmente, por: 

construção 

 contador de água equipado com emissor de impulsos, ajustado ao caudal do 
circuito a que está afeto, com ligações roscadas ou flangeadas, consoante os 
caudais e  diâmetros de tubagem a que se destinam; 

 duas sondas de temperatura (ida e retorno), com elemento sensor do tipo 
PT100, respetivas bainhas, suportes e cabos; 

 um conversor/integrador eletrónico com display para indicação do consumo 
energético, da temperatura e do volume, incorporando carta de retransmissão 
de sinal digital para contabilização centralizada de consumos e bateria de 
lithium de longa duração. 
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condições de operação 

 gama de temperaturas de funcionamento: 5 a 120 ºC; 

Nas peças desenhadas assinalam-se, para cada rede de tubagem, os diâmetros e caudais 
em jogo. Os contadores de energia térmica serão apropriados aos diâmetros, caudais e 
temperaturas dos circuitos a que se destinam. 

Como referência construtiva para os contadores de energia térmica indica-se a gama 
Multijet (DN≤50) e a gama Woltmann com gerador de impulsos e calculador, da marca 
Caleffi ou equivalente. 

Quadro 0.8 – Contadores de energia térmica 

Designação Serviço 

Vazão de 
água 

Vazão 
Nomin

al 
Ligação Tipo 

Medição 
Modelo 

[l/h] [l/h] - 

BM-CRF1 
Contagem de Energia Circuito 

Resfriamento Acervos 
14450 15000 2'' Multijet Conteca Multijet 2'' 

BM-CRF2 
Contagem de Energia Circuito 

Resfriamento Acervos 
14450 15000 2'' Multijet Conteca Multijet 2'' 

BM-CRAQ 
Contagem de Energia Circuito 

Recuperação Acervos 
4350 6000 1 1/4'' Multijet 

Conteca Multijet 1 
1/4'' 

BM-CRF 
Acervos 

Contagem de Energia Circuito 
Resfriamento Acervos 

13855 15000 2'' Multijet Conteca Multijet 2'' 

BM-CRF Geral 
Contagem de Energia Circuito 

Resfriamento Geral 
19320 25000 DN 65 Woltmann 

Conteca Woltmann 
DN 65 

BM-CAQ-
Acervos 

Contagem de Energia Circuito 
Recuperação Acervos 

5485 6000 1 1/4'' Multijet 
Conteca Multijet 1 

1/4'' 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades deverá ser feita pela 
planilha de preços unitários considerando os materiais entregues na obra e instalados em 
seus lugares. 

 

7.2.19. Tratamento Químico da Água 

Se prevê o tratamento químico da água de enchimento e de compensação dos circuitos 
fechados que compõe as redes de distribuição primária e secundária da água de água 
quente e de resfriamento como se descreve de seguida. 

No entanto, se obriga o contratado ou instalador a: 

 efetuar a análise química à água que abastecerá a instalação, aquela análise 
será realizada por uma entidade reconhecida para o efeito e a expensas do 
instalador; 

 ajustar o tratamento químico aqui proposto em função daquela análise à água 
da rede que abastecerá o edifício. 
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O fluido circulante em circuito fechado, no presente texto designado simplesmente por 
água, deve conter os aditivos adequados ao bom funcionamento da instalação, 
particularmente um aditivo anti-incrustante e anticorrosivo em circuito fechado, bem 
como um anticongelante e a adição de biocida no circuito aberto, e outros aconselhados 
pelos fabricantes dos equipamentos utilizados, desde que compatíveis entre si e com o 
material da tubulação. 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades deverá ser feita pela 
planilha de preços unitários considerando os materiais entregues na obra e instalados em 
seus lugares. 

 

7.2.20. Circuito de Resfriamento e Aquecimento 

Prevê-se, à partida, um tratamento anti-incrustante e anticorrosivo à base de molibdatos e 
fosfonatos poliméricos que promova a formação de uma película inibidora de corrosão 
sobre a superfície interna metálica do tubo e que funcione também como anti-
incrustante, evitando a formação de incrustações calcárias e a deposição de sólidos não 
dissolvidos. 

As características principais do produto de adição são as seguintes: 

 principais componentes: polímero, molibdatos e azóis; 

 densidade (a 20 ºC): 1,11 ± 0,02 g/m3; 

 PH (a 20 ºC): 13,1 ± 0,5; 

 ponto de congelamento: 0 ºC; 

O doseamento do produto deverá ser efetuado na linha de enchimento da instalação, 
proporcionalmente ao respetivo fluxo, sendo a dose recomendada de 800 a 1000 g/m3 
que será, ajustada em função da análise a efetuar à água de enchimento. 

O doseamento do produto deverá ser efetuado aquando do enchimento final da instalação 
na linha de enchimento, proporcionalmente ao respetivo volume e em função da análise a 
efetuar à água de enchimento. A dose recomendada é de 2g de produto químico/litro de 
água que, conforme referido, deverá ser ajustada em função da respetiva análise à água. 
O doseador terá as seguintes características principais: 

 capacidade: 0,5 kg; 

 vazão médio: 0,1 m3/h; 

 pressão máxima: 8 bar; 

 dimensões:  115 mm; altura 140 mm: 

 ligações: ½ ". 

Como referência se indicam as marcas Argel, Aquaplan ou similar. 
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Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades deverá ser feita pela 
planilha de preços unitários considerando os materiais entregues na obra e instalados em 
seus lugares. 

 

7.2.21. Unidades Evaporadoras do Tipo Fan Coil (FC) 

No fornecimento e instalação das unidades de tratamento de ar (Fan Coil), é obrigação 
do contratado garantir que: 

 todos os componentes de equipamentos e superfícies em contato com o ar 
possuam boa acessibilidade, para efeitos de manutenção preventiva e 
inspeção, incluindo: filtros de ar, superfícies internas de FC’s e ventiladores, 
baterias de permuta de calor com o ar, tabuleiros de condensados, etc.; 

 a adequada limpeza durante a construção e montagem da instalação sistema, 
bem como, durante o funcionamento da instalação para efeitos de ensaios. 

 as pressões estáticas que se apresentam são referidas a título indicativo 
devendo o instalador proceder ao seu ajuste em função dos equipamentos 
propostos e percursos finais. 

 as unidades deverão ser adequadamente isoladas do ponto de vista acústico, 
não devendo ultrapassar os níveis permitidos pelo Regulamento Geral do 
Ruído e os parâmetros indicados e recomendados pela disciplina de Acústica. 

 as ligações aos dutos serão flexíveis, desmontáveis e imputrescíveis, e os 
apoios das unidades nos maciços ou estrutura respetivos devem ser efetuados 
sobre apoios antivibráteis, de forma a não se transmitirem quaisquer 
vibrações ao edifício. 

 durante o transporte e montagem das unidades, as aberturas e ligações de 
dutos deverão estar devidamente tamponadas para evitar a entrada de lixos e 
poeiras. 

 as unidades deverão ser fornecidas com módulos vazios de forma a permitir 
uma correta manutenção/inspeção dos elementos constituintes das unidades. 

 todas as unidades terão uma placa de identificação no exterior com indicação 
expressa das principais características técnicas, nomeadamente: os caudais de 
ar, as pressões estáticas dos ventiladores e as potências eléctricas dos 
respetivos motores, as potências térmicas das baterias com referência às 
temperaturas e caudais de água em jogo e propriedades do recuperador de 
calor; terá ainda a indicação expressa da referência atribuída para 
identificação na presente instalação. 

 as unidades de tratamento de ar deverão de incluir de fabrica os 
equipamentos de comando e controlo com protocolo de comunicação aberto, 
que permitam a interligação com o sistema de gerenciamento predial. 
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As unidades de tratamento de ar serão de fabrico em série para montagem exterior do 
tipo modulares, autoportantes, devendo os módulos ser interligados de modo a formarem 
um bloco de grande solidez mecânica. Devem ser usados perfis de secção quadrada em 
chapa de aço galvanizada devidamente tratada para garantir uma boa rigidez mecânica. 

A ligação das secções que compõem as unidades deve ser feita através de perfis 
estruturais utilizando porcas e parafusos sextavados em aço inox. Para garantia de uma 
perfeita estanqueidade das secções entre si será utilizada como vedação fita esponjosa e 
auto aderente a fornecer pelo fabricante das unidades, ao qual fica enlatada entre as faces 
adjacentes dos perfis. 

Todas as secções são constituídas de forma a evitarem quaisquer distorções, 
empenamentos, vibrações ou fugas de ar, quando sujeitas a pressões diferenciais até 
2000 Pa, quer nos painéis que as revestem quer nas uniões entre secções.  

Todos os painéis de revestimento são de parede dupla com isolação térmico executado 
em lã mineral incombustível colocadas entre duas placas em chapa de aço galvanizadas. 

As dimensões transversais de cada secção que formam a unidade têm que ser 
compatíveis entre si. Todas elas têm o mesmo tipo de construção e apresentação. O que 
resulta numa superfície interior adequada para que o escoamento do ar se faça sem 
turbulências. 

A fim de evitar pontes térmicas os painéis laterais e de cobertura devem envolver por 
completo a estrutura das secções. 

Os painéis devem ser fixados à estrutura por parafusos em aço inox e tem de ser 
totalmente desmontáveis. As portes de acesso e inspeção são de construção idêntica á 
dos painéis e disporão de um perfil de borracha de vedação que deve assegurar quando 
fechada uma perfeita estanqueidade. 

As unidades deverão ser providas de dampers (instalados no interior de módulos), bicos 
de pato, rede de proteção anti-pássaro e respetivo tejadilho de proteção aquando da sua 
instalação à intempérie.  

Deverão cumprir, pelo menos, com os códigos exigidos no país de origem e, à falta 
destes, deverão cumprir com as normas européias e internacionalmente aplicáveis e 
deverão apresentar certificação CE. 

O seu comportamento, em termos de eficiência energética, deverá estar em 
conformidade com as normas e regulamentos nacionais e internacionais aplicáveis. 

As unidades deverão apresentar, pelo menos, as seguintes características, segundo a 
norma EN 1886:2007: 

 estabilidade mecânica ................................................................................. CEN classe D1 
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 fugas na estrutura ........................................................................................ CEN classe L1 

 fugas / by-pass) nos filtros .......................................................................... CEN classe F9 

 isolação térmico ........................................................................................... CEN classe T3 

 fator de condução de calor........................................................................ CEN classe TB3 

 espessura de chapa .................................................................................................. 0,8 mm 

 espessura do isolação  .............................................................................................. 50 mm 

 tipo de isolação  ................................................................................................. Lã mineral 

 coeficiente global transmissão de calor ............................................................ 0,04 W/mK 

 resistência de condutividade térmica .............................................................. 0,6  W/m2 K 

Como referência construtiva das unidades de tratamento de ar novo compactas indica-se, 
a marca Berliner Luft, Trane, ou similar. 

Módulos das FC 

As características gerais das secções das unidades de tratamento de ar modulares são as 
seguintes: 

módulo de admissão com pré-filtragem 

 equipado com registro interno ou externo com lâminas em oposição ao fluxo 
de ar; 

 módulo de admissão constituído por pré-filtro em manta de material lavável, 
recuperável untado em painel metálico deslizante e resistente á corrosão.  

 manta disposta em forma de múltiplos VV e o meio filtrante será da classe G4, M5 
ou M6 (DIN EN 779); 

 equipado com porta de acesso lateral para manutenção e limpeza. 

módulo de filtragem de saco 

 módulo de filtragem de ar provido de filtros de bolsa para retenção de 
partículas, com uma eficiência F7 ou F9 (DIN EN 779) e/ou as regras 
técnicas do concurso; a sua substituição deverá ser efetuada quando a perda 
de carga atingir o máximo de 400 Pa. 

 equipado com porta de acesso lateral para substituição e limpeza interior. 

módulo de mistura (nas FCs com recirculação e/ou com free-cooling) 

 composto por módulo vazio provido de dois ou três dampers de lâminas 
opostas interligadas tipo estanque (EN 1751), constituídos em perfil 
galvanizado, operando sobre roletes de neopreme para rotação das lâminas e 
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cujo perfil será adequado para assegurar uma perfeita estanqueidade entre as 
lâminas na posição de fecho e/ou mistura de ar; 

 os dampers serão montados no interior do modulo e será provido de 
mecanismo que permita o seu comendo manual e/ou motorizado;  

 porta de acesso lateral para manutenção e limpeza. 

módulo de filtragem de saco – média/alta eficiência (partículas finas) 

 constituído por filtros de bolsas classe, F7 ou F9 (DIN EN 779); 

 a vedação entre a estrutura interna da unidade e os caixilhos metálicos de 
suporte dos filtros deverá reduzir a possibilidade de by-pass do ar, para 
valores que não ultrapassem os 0,5% do fluxo atravessado.  

 os caixilhos dos elementos filtrantes serão fixados por meio de molas de 
aperto rápido; 

 a substituição dos filtros pela porta de inspeção deverá fazer-se pelo lado 
“sujo” do ar. 

módulo de filtragem absoluta - HEPA  

 constituído por filtros de alta eficiência de classe H14, de acordo com a 
norma EN779; 

 a vedação entre a estrutura interna da unidade e os caixilhos metálicos de 
suporte dos filtros deverá reduzir a possibilidade de by-pass do ar, para 
valores que não ultrapassem os 0,5% do fluxo atravessado.  

 os caixilhos dos elementos filtrantes serão fixados por meio de molas de 
aperto rápido; 

 a substituição dos filtros pela porta de inspeção deverá fazer-se pelo lado 
“sujo” do ar. 

módulo de filtragem  – gases nocivos e odores (nas FCs afetas  a  salas de acervo com 
controle ambiental) 

 constituído por filtros de células compactas de aço galvanizado; 

 alvéolos recarregáveis de carvão ativado; 

 estanqueidade no rebordo do filtro maleável nas partes internas da célula; 

 os caixilhos dos elementos filtrantes serão fixados por meio de molas de 
aperto rápido; 

 equipado com porta de acesso lateral para substituição e limpeza interior; 

 equipado com sonda de VOC (compostos orgânicos voláteis); 
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 para instalação após umidificador (quando existente) e antes do filtro de 
média/alta eficiência.  

módulos de Recuperação de Calor – Rotativo ou roda térmica  

 este módulo de recuperação de calor será do tipo roda térmica que permitirá 
a recuperação de calor sensível e latente da mistura e da extração do ar para a 
insuflação; o rotor será em alumínio que absorve o calor e umidade 
proveniente da exaustão, o transfere para a insuflação, e deverá ter 
eficiências mínimas na ordem dos 60/70 %; 

 A roda deverá manter uma velocidade variável, de acordo com as 
necessidades térmicas locais; o controlo desta roda térmica deverá ser 
efetuado através da velocidade variável do rotor para permitir uma maior 
eficiência térmica; 

 o motor do rotor será alimentado com corrente monofásica 210V, 60Hz, e a 
transmissão de movimento ao rotor será feita por correias; 

 no módulo de recuperação virá montado e cablado de fábrica, o variador 
electrónico, que permitirá visualizar o seu estado de funcionamento através 
de leds, e permitirá também a sinalização remota de avarias; 

 o variador terá incorporado uma proteção térmica para proteção do motor 
contra sobre intensidades; 

 os painéis laterais do módulo deverão equipados com porta de visita para 
permitir limpeza, manutenção e desinfecção;  

 a unidade deverá ser equipada com sector de purga que minimize a 
transferência de ar entre módulo de insuflação e extração; 

módulo de resfriamento 

 serpentina fabricada a partir de tubos de cobre sem costura, obtidos por 
estiragem a frio e provida de alhetas em alumínio para maior eficiência da 
permuta; desprovido de furos com golas para espaçamentos e fixação dos 
tubos da serpentina; 

 possibilidade de extração da bateria após remoção do painel; 

 chão da unidade próprio para permitir a drenagem dos condensados. 

 dimensionamento realizado especificamente para as condições particulares 
de funcionamento; 

 será provido de um tabuleiro de recolha de condensados em aço inox e/ou 
alumínio, devendo dispor de um troço de tubo para ligação á drenagem e 
deverá ser sifonado devendo á altura da água ser conforme a depressão ou 
sobre pressão estática da secção; a bateria deverá dispor de um eliminador de 
gotas executado em polipropileno capaz de resistir a temperaturas até 85ºC, 
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próprio para fluxo de ar horizontal, sendo a água de condensação recolhida 
pelo tabuleiro atrás descrito, e possuirá ainda um tratamento anticorrosivo; 

 a serpentina deverá ser dimensionada para velocidades de ar frontal não 
superiores a 2,5 m/s, sendo que para velocidades superiores a 2,0 m/s será 
equipada com eliminador de gotas. 

módulo de reaquecimento 

 serpentina fabricada a partir de tubos de cobre sem costura, obtidos por 
estiragem a frio e provida de alhetas em alumínio para maior eficiência da 
permuta; desprovido de furos com golas para espaçamentos e fixação dos 
tubos da serpentina; 

 possibilidade de extração da bateria após remoção do painel; 

 chão da unidade próprio para permitir a drenagem dos condensados. 

 dimensionamento realizado especificamente para as condições particulares 
de funcionamento; 

módulo de umidificação por vapor 

 secção de umidificação de vapor alimentada com água de rede pelas 
instalações hidrônicas, equipada com eliminador de gotas e porta de 
inspeção; 

 a secção de umidificação deverá ser constituída por um módulo próprio na 
qual será instalado um umidificador de elétrodos que produzem vapor 
higiénico, com controlo eletrônico modulante; 

 o kit de umidificação deverá incluir umidificador de construção robusta, 
lança e 2 metros de tubo.  

módulo de ventilação tipo Plug-fan 

 módulo de ventilação constituído por ventiladores centrífugos do tipo plug 
fun com pás de curvatura recuada de acoplamento direto; a turbina de aço 
galvanizado deverá estar equilibrada estática e dinamicamente sendo os seus 
eixos montados em chumaceiras com rolamentos de lubrificação permanente, 
o ventilador deverá rodar a baixa rotação, adequada ás exigências necessárias 
para vencer as perdas totais (internas/externas) necessárias; 

 o ventilador deverá ser equipado com um sistema de medição de vazão; o 
módulo será equipado com portas de acesso ao interior;  

 a alimentação do motor será a 220-380 V / 60 Hz e deverão ser capazes de 
funcionar continuamente com variação de ± 5% do valor da tensão nominal; 
as potências nominais de utilização e rendimentos serão em geral conforme 
os requisitos das normas aplicáveis; os motores deverão estar equipados com 
proteção de sobreaquecimento (termístores); 
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 o módulo de ventilação será fornecido com um interruptor omnipolar (corte 
local) de segurança instalado no exterior do módulo, bem como variador de 
frequência montado e cablado de fábrica, no interior da unidade; 

 uma vez que se trata de um ventilador de transmissão direta, a utilização de 
um variador é a única forma de proceder ao reajuste do ponto de 
funcionamento desejado. A cablagem entre o interruptor, o variador e a caixa 
de bornes do motor será montado de fábrica, sendo o cabo de ligação 
variador/motor do tipo com malha.   

 ligação flexível na ligação entre a “boca” de saída do ventilador e o painel 
estrutural da unidade; 

 tomadas de pressão nas secções de filtragem e ventilação 

 proteção da transmissão dos ventiladores com grelha na porta 

módulo difusor 

 secção de difusão de ar, constituída por placa perfurada por forma a 
uniformizar o fluxo após a descarga do ventilador, sempre que a jusante 
deste exista qualquer outra secção, como por exemplo filtros absolutos ou 
atenuadores de som; 

módulos atenuadores 

 módulo de atenuação acústica (insuflação e retorno) fornecido pelo 
fabricante como parte integral da unidade; possuirá câmara de atenuação 
principal constituída por um material absorsor, não abrasivo até 20m/s e não 
inflamável, classe A2 de resistência ao fogo conforme norma DIN 
3102/4102; 

 a estrutura envolvente dos septos absorsores bem como a placa perfurada de 
ressonância deverão ser construídas em aço galvanizado. 

A atenuação sonora introduzida, nas entradas e saídas de ar de todas as unidades, terá no 
mínimo os seguintes valores: 

Quadro 0.9 – Níveis de atenuação sonora tipo 

Posição Banda de oitava [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Insuflação / 
Retorno 

Atenuação [dB] 10 15 25 40 48 49 47 37 

Exaustão/ 

Admissão 
Atenuação [dB] 4 6 10 16 19 20 19 16 
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Em todo o caso, nenhum equipamento deverá ter um nível de ruído medido à saída da 
máquina, quer na boca de insuflação quer na boca do retorno de ar dos espaços a que 
estão afetas, superior a 50 dB(A). 

Na tomada de ar novo e na rejeição deverão ser respeitados os níveis acústicos limite 
definidos pela especialidade de acústica, que de um modo geral, devem ser inferiores a 
70 dB(A). Caso contrário serão aplicados atenuadores sonoros, de forma a cumprir pelo 
menos aquele limite. 

As dimensões em secção dos atenuadores deverão ser revistas em função das perdas de 
carda admissíveis e de forma a garantir velocidades do ar inferiores a 7 m/s no interior 
dos atenuadores. 

Variadores de frequência 

A generalidade das unidades de tratamento de ar serão equipadas com 
variadores/conversores de frequência associados aos respetivos ventiladores de 
insuflamento e de extração, cujo controlo depende do controlador incorporado nas 
próprias unidades que terão possibilidade de comunicação com o Sistema de 
Gerenciamento Predial centralizado, de modo a adaptar as condições de vazão de ar e 
otimizar o rendimento da instalação. 

Os conversores de frequência a instalar devem ter as seguintes características tipo: 

 tensão de alimentação: 220 V ± 10%, 60Hz ± 5%; 

 eficiência superior a 96%; 

 fator de potência superior a 0,95 

 grau de proteção IP20 

 ligação a sondas PTC instaladas no motor 

 proteção contra sobre tensão, subtensão, sobrecarga, falhas à terra, curto-
circuito, sobre temperatura do motor, sobre temperatura do conversor 

 possibilidade de integração em redes Profibus DP e USS 

 funções de cálculo disponíveis, tais como, comparadores, temporizadores, 
flip-flops 

Devem, ainda, disponibilizar no mínimo os seguintes comandos: 

 6 entradas digitais programáveis (PNP/NPN) 

 2 entradas analógicas programáveis (0 a 10V, 0 a 20mA e -10V a +10V ) que 
poderão ser utilizadas como entradas digitais 
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 3 saídas a relé  

 2 saídas analógicas programáveis (0 a 20mA) 

 1 entrada para sondas PTC 

 Interface RS485 

O conversor de frequência deverá ainda estar equipado com painel de operação para 
controlo local e parametrização. 

acessórios 

 interruptor on/off , para corte local; 

 interruptor geral de corte para variadores de frequência, principalmente nas 
unidades das salas de cirurgia, quartos de isolação e cuidados intensivos.  

 bucim para passagem de cabos eléctricos; 

 apoios antivibráteis de mola, necessários sempre que a velocidade de rotação 
do ventilador é inferior a 1.000 r.p.m. 

 todas as unidades terão uma placa de identificação no exterior com indicação 
expressa das principais características técnicas, nomeadamente: os caudais de 
ar, as pressões estáticas dos ventiladores e as potências elétricas dos 
respetivos motores, as potências térmicas das baterias com referência às 
temperaturas e caudais de água em jogo e propriedades do recuperador de 
calor; terá ainda a indicação expressa da referência atribuída para 
identificação na presente instalação; 

 todas as unidades incorporarão de fábrica pontos de teste que permitam as 
medições dos vazões de ar; 

 todas as unidades incorporarão comutador de corte local e luz avisadora no 
exterior para sinalização de trabalhos de manutenção. 

 o tabuleiro de condensados das unidades deverá possuir drenagem sifonada. 

 as unidades dotadas de separador de gotas será necessário que o  mesmo 
disponha de um tabuleiro de condensados com drenagem sifonada. 

Todas as unidades de tratamento de ar deverão ser fornecidas e cotadas com controlador 
próprio a instalar no quadro de alimentação respetivo e com possibilidade de 
comunicação com o sistema de gerenciamento predial (SGP) centralizado do edifício. 

As unidades deverão incluir apoios antivibráticos. De um modo geral, estas serão 
instaladas sobre maciços estruturais concreto por sua vez assentes sobre apoios 
antivibráticos, com solução do tipo CDM-ISO-FLOAT, de forma a eliminar a 
transmissão de vibrações aos edifícios e reduzir o nível de ruído transmitido, ou então de 
acordo com os pormenores constantes das peças desenhadas. Os apoios antivibráticos 
serão em material constituído por granulado de cortiça com borracha com altura de 50 
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mm garantindo uma frequência de ressonância entre os inferior a 11 Hz. A sua fixação 
será realizada por colagem, de forma a evitar qualquer ligação rígida entre o 
equipamento e a estrutura de suporta. A quantidade e dimensões dos apoios e verificação 
final serão em função dos equipamentos a instalar. 

Serão, sempre que de massa considerável, fixos à estrutura ou fundação por meio de 
dispositivos que evitem o seu deslizamento ou derrubamento numa situação de eventual 
sismo. O dimensionamento daqueles dispositivos deve ser realizado para as forças de 
inércia determinadas para o Estado Limite Último. 

As pressões estáticas apresentadas nas respetivas folhas de dados foram calculadas a 
título indicativo e para facilitar a pré-seleção das unidades de tratamento de ar e com 
base nos equipamentos e traçados propostos, pelo que terão obrigatoriamente de ser 
recalculadas pelo instalador em função dos equipamentos e dos circuitos efetivamente 
instalados ou executados. 

Como referência construtiva das unidades de tratamento de ar de renovação indica-se, a 
marca Berliner Luft, Trane, ou similar. 

Coeficiente de performance 

São recomendados equipamentos com coeficientes de eficiência energética (COP) 
compatíveis, no mínimo, aos estabelecidos nas normas ABNT/ ASHRAE St 90.1. 

Todos os dados apresentados deverão ser comprovados através de catálogos técnicos, 
Certificados de testes ou qualquer outra informação gerada oficialmente pelo fabricante 
dos equipamentos. 

Quadro das características das FC 

Quadro 0.10 – Características das unidades de tratamento de ar exterior FC 

Ref. Fan Coil   FT-1 

Localização   Cobertura 

Área Tratada   Generalidade Espaços 

Tipo   Exterior 

Configuração   Duplo-Deck 

Condições Exteriores     

Inverno – Temp./Hum.rel ºC / %  - / - 

Verão – Temp. db / wb ºC / ºC 35,4 / 25,8 

Condições de Insuflamento     

Inverno – Temp./Hum.rel ºC / %  - / - 

Verão – Temp./Hum.rel ºC / % 24 / 65% 

Recuperação Térmica   Sim 
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Ref. Fan Coil   FT-1 

Tipo   Roda Térmica Entálpica 

Módulo de Insuflamento     

Registro de entrada   Sim 

Pré-Filtro   M6 

Filtro   F9 

Fan de insuflamento   Sim , Velocidade Variável 

Vazão de ar de renovação m3/h 3845 

Vazão Total m3/h 3845 

Pressão estática ext. Pa 350 

Atenuador   Sim 

Ruido Max dBa 50 

Bateria Refrigeração kW 15 

Veloc. do ar Máx. admissível m/s 2.5 

Caudal de Água l/h 2580 

Ligação   Φ 2" 

Humidificador   Não 

Tipo   - 

Caudal de vapor kg/h - 

Módulo de extracção     

Registro de entrada   Sim 

Filtro   M6 

Fan de extracção   Sim , Velocidade Variável 

Vazão Total m3/h 3270 

Pressão estática ext. Pa 300 

Atenuador   Sim 

Ruido Max dBa 50 

Quadro 0.11 – Características das unidades de tratamento de ar FC 

Ref.  Fan Coil   F-2.01 / F-3.01 / F-4.01 F-0.15 / F-3.05 / F-4.05 

Localização   Cobertura Cobertura 

Área Tratada 
  

Acervos F-2.01 / F-3.01 / F-
4.01 

Acervos F-0.15 / F-3.05 / F-
4.05 

Tipo   Exterior Exterior 

Configuração   Duplo-Deck Duplo-Deck 

Condições Exteriores       
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Ref.  Fan Coil   F-2.01 / F-3.01 / F-4.01 F-0.15 / F-3.05 / F-4.05 

Inverno – Temp./Hum.rel ºC / %  - / -  - / - 

Verão – Temp. db / wb ºC / ºC 32.5 / 27,7 32.5 / 27,7 

Condições de Insuflamento       

Inverno – Temp./Hum.rel ºC / %  - / -  - / - 

Verão – Temp./Hum.rel ºC / % 16 / 55% 16 / 55% 

Condições Ambiente       

Inverno – Temp./Hum.rel ºC / %  - / -  - / - 

Verão – Temp./Hum.rel ºC / % 20 / 55 % 20 / 55 % 

Recuperação Térmica   Sim Sim 

Tipo   Roda Térmica Entálpica Roda Térmica Entálpica 

Módulo de Insuflamento       

Registro de entrada   Sim Sim 

Pré-Filtro   F9 F9 

Filtro   H14 H14 

Filtro   Carvao Ativado Carvao Ativado 

Fan de insuflamento   Sim , Velocidade Variável Sim , Velocidade Variável 

Vazão de ar de renovação m3/h 510 265 

Vazão Total m3/h 3100 1600 

Pressão estática ext. Pa 300 300 

Atenuador   Sim Sim 

Ruido Max dBa 50 50 

Bateria Refrigeração kW 18 7 

Veloc. do ar Máx. admissível m/s 2.5 2.5 

Caudal de Água l/h 3100 1205 

Ligação   Φ 1 1/2" Φ 1" 

Bateria Aquecimento kW 6 3 

Veloc. do ar Máx. admissível m/s 2.5 2.5 

Caudal de Água l/h 1035 520 

Ligação   Φ 1" Φ 3/4" 

Umidificador       

Tipo   A Vapor, Elétrico A Vapor, Elétrico 

Cauda de Vapor kg/h 2.38 1.23 

Potência Elétrica kW     

Módulo de extracção       

Registro de entrada   Sim Sim 

Filtro   M6 M6 
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Ref.  Fan Coil   F-2.01 / F-3.01 / F-4.01 F-0.15 / F-3.05 / F-4.05 

Fan de extracção   Sim , Velocidade Variável Sim , Velocidade Variável 

Vazão Total m3/h 3000 1500 

Pressão estática ext. Pa 250 250 

Atenuador   Sim Sim 

Ruido Max dBa 50 50 

 

Comando dos equipamentos 

Controles 

Como solução geral, deverá ser fornecido controle remoto a instalar no painél de 
controle, com possibilidade de interligação ao sistema de gerenciamento predial e para 
funcionamento em regime “stand-alone”, com as seguintes funções mínimas: 

 Liga/desliga 

 “timer” para ligamento/desligamento automático 

 Seleção de temperatura do ambiente desejado, set point 

 Seleção de temperatura do insuflamento desejado, set point (FC) 

 Seleção de umidade do ambiente desejado, set point (FC) 

 Seleção de umidade do insuflamento desejado (Acervo), set point (FC) 

 Seleção de velocidade do ventilador do evaporador (alta, média, baixa) 

 Seleção de velocidade do ventilador do evaporador (variável, FC) 

 Seleção do modo de operação: resfriamento, aquecimento, ventilação, 
desumidificação 

 Seleção da temperatura de orvalho na insuflação 

 Controle de demanda de energia elétrica 

A interligação de comando e controle deverá ser feita com cabos blindados (shielded 
cables) de 0,75 ou 1,0 mm2 que seguirão em princípio, o encaminhamento da tubulação 
de frigorigénio. 

Automação e Sistemas de Transmissão 

O sistema de cabeamento deverá possibilitar a conexão entre cada unidade interna e sua 
respectiva unidade externa, através de um par de cabos blindados trançados e assim 
permitir o perfeito funcionamento da rede. Esta ligação entre placas eletrônicas deverá 
ser realizada sem polaridade, para facilitar o trabalho em campo e evitar danos ao 
circuito eletrônico. Dessa forma, pode-se centralizar o gerenciamento de toda a 
instalação a partir de um ponto.  
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O sistema de cabeamento deverá possibilitar, também, a conexão entre os conjuntos 
unidades externas/evaporadoras/intercambiadores de calor, instalados em uma 
determinada região do prédio e seu respectivo quadro de comando geral, remoto, a ser  
instalado no quadro de suprimento de energia elétrica associado. 

O sistema de automação deverá ser fornecido pelo mesmo fabricante dos equipamentos e 
integrado totalmente com os mesmos. 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades deverá ser feita pela 
planilha de preços unitários e contra a entrega dos equipamentos na obra. 

 

7.2.22. Fancoletes Hidrônicos 

Os fancoletes hidrônicos deverão ser fornecidos com os acessórios descritos em baixo, 
salvo indicação em contrário.  

As principais características dos fancoletes hidrônicos são as seguintes: 

tipo 

 equipados com bateria de resfriamento – 2 tubos; 

 dutados ou teto, conforme os casos; 

 horizontais; 

 pressão estática disponível para interligação a condutas e grelhas, quando 
necessário. 

Construção (dutado) 

 carroçaria em chapa de aço galvanizada para proteção mecânica dos 
componentes, com módulos de acesso para manutenção; 

 isolamento acústico interior. 

Construção (teto) 

 Acabamento em perfis arredondados; 

 carroçaria em chapa de aço galvanizada para proteção mecânica dos 
componentes, com módulos de acesso para manutenção; 

 isolamento acústico interior. 

composição 

 ventiladores centrífugos de dupla aspiração com motor elétrico de 
acoplamento direto de 3 velocidades, estática e dinamicamente equilibrados; 
proteção térmica do motor; 
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 baterias de resfriamento constituídas por serpentina em tubos de cobre 
alhetados a alumínio, cravados mecanicamente; 

 tabuleiro de drenagem de condensados que se prolongará até por baixo das 
válvulas, e deverá possuir drenagem sifonada; 

 filtro de ar lavável, facilmente desmontável; 

 caixa de ligação elétrica; 

 purgador de ar e válvula de esgoto incluídas; 

condições de operação 

 temperatura do ar de retorno (verão / Inverno): 24ºC, ± 50% (umidade não 
controlada); 

 temperatura da água refrigerada (entrada/saída): 7ºC/12ºC; 

acessórios 

 conjunto indissociável constituído por: válvula de tripla função constituída 
que inclui controlo de 2 vias de on-off, equilibradora de caudal e de pressão 
(de equilibragem dinâmica), à saída da bateria de arrefecimento e 
aquecimento (ver especificações no item Válvularia e Acessórios Diversos);  

 válvula de corte à entrada e à saída de cada bateria (ver especificações no 
item Válvularia e Acessórios Diversos); 

 reduções, tampões, juntas, anilhas, parafusos e buchas; 

 tabuleiro de condensados auxiliar para as válvulas; 

 suportes de fixação à laje de teto; 

 termostato ambiente / controlador (ver especificações no item Controlo – 
Equipamento de Campo); 

 caixa de ligação elétrica. 

Cada fancolete será equipado com um conjunto de válvulas para regulação, a instalar em 
cada bateria, especificadas no item Valvularia e Acessórios Diversos e de acordo com o 
desenho esquemático do esquema de princípio. 

O conjunto de regulação é constituído por válvulas com as seguintes funções mínimas: 
duas vias com servomotor “tudo-nada", de corte na entrada de água, regulação de caudal 
dinâmico na saída de água e a função de corte à saída, além dos acessórios de tubagem 
necessários à sua montagem. Cada válvula poderá acumular mais que uma função, de 
acordo com a respetiva especificação técnica. 

As características das válvulas para os fancoletes encontram-se especificadas no item 
Válvulas e Acessórios. 
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Os fancoletes serão sempre dimensionados para funcionarem na velocidade média e 
respeitarem as vazões de ar a movimentar e não apenas as potências exigidas. 

As ligações de tubulação de água aos fancoletes – entrada e saída – serão efetuadas 
conforme representado no esquema de interligação inserido nas peças desenhadas. 

Para controlo dos fancoletes serão utilizados comandos locais (termostatos) que atuarão 
sobre as válvulas de controlo duas vias. Estes comandos deverão ser cotados juntamente 
com os fancoletes de acordo com as respetivas especificações técnicas. 

Estes termostatos serão montados sobre a parede a 1,6 m de altura e fora do alcance da 
radiação solar direta. A localização e design dos comandos locais será obrigatoriamente 
coordenada em obra com a Arquitetura e o projetista das Instalações Mecânicas, pelo 
que, o instalador deve apresentar à fiscalização da obra uma proposta do modelo e local 
de implantação para aprovação. 

Qualquer marca de equipamento que seja configurada, além de garantir as potências e 
caudais de ar requeridos, deverá enquadrar-se nos espaços disponíveis na arquitetura. 

Os fancoletes serão fornecidos e cotados com todos os acessórios acima mencionados, 
incluindo conjunto de válvulas de controlo e corte e respetivo controlador. 

Como base de dimensionamento utilizaram-se como referência os fancoletes Daikin, nos 
modelos indicados no quadro seguinte, ou similar, com as características técnicas 
indicadas no respetivo quadro em baixo. 

Quadro 0.12 – Fancoletes 

Refª Modelo 
Tipo Pt. S azão de Ar o de Água PdC Ruido Dimensões Peso Alimentação Elétrica 

- [kW] [m³/h] [l/h] [kPA [dBA] [mm] [kg] W] [V] [F] [Hz] 

FCL 1 MCM020DW Teto 3.80 1310.40 890.00 46 50/47/40 214 x 1214 x 670 43 80 220-240 1 60 

FCL 2 MCC015CW Dutado 2.60 867.60 500.00 24 37/34/29 261 x 905 x 411 21 97 220-240 1 60 

 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades deverá ser feita pela 
planilha de preços unitários e contra a entrega dos equipamentos na obra. 

 

 

7.2.23. Ventiladores 

Estão previstos diversas unidades de ventilação constituídas por ventiladores de extração 
e insuflação por forma a efetuar a ventilação dos espaços que assim a exigem. 
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Cada unidade incluirá os respectivos suportes e apoios antivibráticos e será apoiado, 
conforme o caso, sobre um maciço independente de concreto com isolação intermédio, 
para amortecimento de vibrações, em material elástico com uma espessura mínima de 
20 mm, ou estrutura metálica, ambos devidamente dimensionados para o efeito.  

Serão, sempre que de massa considerável, fixos à estrutura ou fundação por meio de 
dispositivos que evitem o seu deslizamento ou derrubamento numa situação de eventual 
sismo. O dimensionamento daqueles dispositivos deve ser realizado para as forças de 
inércia determinadas para o Estado Limite Último. 

Como referência construtiva para o assentamento do equipamento indica-se o sistema 
Loom-Float e Machine-Contact, para a junta elástica e apoios, respectivamente, da marca 
ISO-CDM, ou similar. 

A montagem será de modo a: 

 proporcionar baixo ruído de funcionamento; 

 evitar a transmissão e propagação de vibrações e ruídos, quer às dutos, quer a 
elementos estruturais; 

 facilitar a manutenção garantindo os espaços necessários retirar quaisquer 
elementos, designadamente, filtros e ventiladores. 

As unidades de ventilação serão fornecidas completamente montadas de fábrica, 
dinâmica e estaticamente equilibradas, devendo esse fornecimento incluir: 

 uniões flexíveis flangeadas para ligação aos troços de ducto na aspiração 
e/ou descarga; 

 contra flanges para montagem naquelas dutos; 

 proteção da transmissão e do veio de acionamento; 

 isoladores de vibrações; 

 painéis de fecho/acesso estanque e munidos de manípulo adequado; 

 registro de vazão à entrada, ainda que não representado nas peças 
desenhadas; 

 telhado e saia de proteção à intempérie, caso estejam localizados no exterior 
e não possuindo essa proteção de série; 

 pala de proteção à chuva na saída ou na entrada, conforme os casos, sob a 
forma de bico de pato, equipada com rede anti pássaro, caso estejam 
localizados no exterior, ou apenas equipados com rede anti pássaro quando 
no interior; 

 a envolvente das unidades de ventilação com caixa de filtragem, deverá 
incluir aquele módulo no seu interior. 
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As ligações entre as unidades de ventilação e os dutos serão executadas através de gola 
flexível, desmontável e imputrescível. 

Dever-se-á, ainda, tomar especial atenção aos seguintes procedimentos quanto à 
instalação de todas as unidades de ventilação: 

 serão devidamente protegidas contra a intempérie, caso a sua montagem não 
seja imediata quando da sua chegada ao local da obra; 

 manter-se-ão sempre protegidos contra a intrusão de animais, lixos e outros 
objetos estranhos enquanto não forem ligadas às dutos respectivas. 

Todas as unidades de ventilação, de um modo geral, devem ter: 

 todos os componentes fabricados com materiais não inflamáveis ou um 
tratamento que lhes confira aquele grau de proteção ao fogo;  

 classe de isolação mínima II e classe de proteção mínima IP 44 quando no 
interior, ou IP 55 quando no exterior; 

 dispositivo térmico de corte automático da alimentação de energia elétrica 
em caso de sobreaquecimento; 

 comutador de corte local de energia elétrica; 

 placa de identificação no exterior com indicação expressa das principais 
características técnicas, especificamente: os caudais de ar, as pressões 
estáticas dos ventiladores e as potências elétricas dos respectivos motores; 
terá ainda a indicação expressa da referência atribuída para identificação na 
presente instalação (VE ..., VI..., VP..., VIS …, etc.); 

 os acessórios indicados nos respectivos quadros. 

De um modo geral, todas as unidades de ventilação dedicadas à ventilação de 
emergência (controle de fumos e/ou poluição) devem cumprir com os seguintes 
requisitos: 

 equipadas com interfaces de parte/relé para interligação no loop de incêndio 
e de controle de CO (central de incêndios e de monóxido de carbono), 
quando aplicável; 

 quando dedicadas ao controle de fumaça são, obrigatoriamente, resistentes a 
fumos até 400ºC durante 2 horas; 

 a classificação de proteção ao fogo daqueles ventiladores de controle de 
fumaça deverá ser comprovada por certificado válido emitido por entidade 
credenciada e reconhecida pela inspeção de bombeiros ou, na sua falta, por 
laboratórios europeus ou americanos análogos e, igualmente, reconhecidos. 

Deverão cumprir, pelo menos, com os códigos exigidos no país de origem e, à falta 
destes, e com os abaixo indicados: 
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 o fabricante deverá ser certificado segundo a norma EN ISO 9001:2008; 

 a marca das unidades deverá ser certificada segundo a EUROVENT; 

 todas as unidades deverão apresentar uma Certificação CE segundo as 
seguintes diretivas europeias: 2006/42/CE (máquinas); 2006/95/CE (baixa 
tensão); 2004/108/CE (compatibilidade eletromagnética); 2009/125/CE e 
2005/32/CE (concepção ecológica ventiladores e motores elétricos); 

 os níveis de ruído das unidades deverão ser declarados segundo a norma ISO 
3744; 

 a classe de resistência ao fogo deverá ser A1 de acordo com a DIN 4102.  

 O seu comportamento, em termos de eficiência energética, deverá estar em 
conformidade com as normas e regulamentos nacionais e internacionais aplicáveis. 

As marcas e modelos de referência considerados para os ventiladores são apresentados 
nos quadros respectivos.  

Qualquer alternativa que seja apresentada terá obrigatoriamente que atender às 
dimensões máximas admissíveis para o espaço técnico onde serão instalados, incluindo a 
sua coordenação com os restantes equipamentos instalados. 

As pressões estáticas apresentadas nos quadros respectivos foram calculadas a título 
indicativo e para facilitar a pré-seleção dos ventiladores e com base nos equipamentos e 
traçados propostos, pelo que terão obrigatoriamente de ser recalculadas em função dos 
equipamentos e dos circuitos efetivamente a instalar ou executar. 

 

7.2.23.1. Ventiladores centrífugos em caixa 

As suas características principais são as seguintes: 

tipo: 

 ventilador centrifugo em caixa, próprio para instalação no exterior ou 
interior, conforme os casos; 

 para aplicação em insuflação ou extração, conforme indicado nos respectivos 
quadros; 

 vazão variável ou fixo, conforme os casos; 

construção / composição 

 base de apoio constituída por chassi em aço; 

 caixa constituída por um chassi e painéis duplos, acusticamente isolados com 
espuma de poliuretano com espessura mínima de 15 mm, ou similar, 
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protegidas contra a corrosão e pintadas com tinta em cor a definir pela 
arquitetura; 

 ventilador centrífugo com motor diretamente acoplado; 

 módulo eletrônico por microprocessador de controle, regulação e de 
sinalização com as seguintes funções: regulação do modo de funcionamento 
e sinalização de avaria; 

 interface de ligação ao sistema de gestão técnica centralizado; 

 interfaces de ligação ao sistema à central de incêndio (nos casos dos 
ventiladores de extração fumaça). 

acessórios 

 equipado com módulo de filtragem, porta-filtro e pressostato diferencial, nos 
casos dos ventiladores dedicados à insuflação, ou outros de acordo com o 
indicado nos quadros respectivos; 

 caixa de comando on/off com possibilidade de permissão ou controle horário 
pela gestão técnica centralizada. 

 equipado com tecnologia EC (vazão variável) e com transdutor de pressão, 
nos casos dos ventiladores com vazão variável; 

 bateria de água quente, quando especificado no respectivo quadro; 

 atenuador acústico, quando especificado no respectivo quadro ou indicado 
nas peças desenhadas. 

No caso dos ventiladores associados à coifa da cozinha, estes deverão ser à prova de 
fumaça e integrar variador de velocidade com possibilidade de interligação ao sistema de 
gerenciamento predial e com regulador e/ou comutador para instalação junto à respectiva 
coifa. 

O funcionamento dos ventiladores (ou FCs) associados à compensação de coifas deverá 
ser encravado com o funcionamento do respectivo ventilador de extração dessa mesma 
capela ou coifa. 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades deverá ser feita pela 
planilha de preços unitários e contra a entrega dos equipamentos na obra. 

 

7.2.23.3. Ventiladores Helicocentrífugos de Duto 

Ventiladores do tipo helicocentrífugos, especialmente indicados para intercalar em dutos, 
dedicados a extração de ar de pequeno volume de diversos espaços. As suas 
características gerais são as seguintes: 
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tipo 

 helicocentrífugo; 

 instalação no interior; 

 próprio para intercalar em dutos; 

construção 

 carcaça em polipropileno; 

 classe de proteção IP 44; 

 proteção térmica incorporada; 

 uniões de ligação em polipropileno; 

composição 

 ventilador helicocentrífugo, com motor diretamente acoplado; 

 motor de indução assíncrona de 2 velocidades equipado com rolamentos auto 
lubrificados. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades deverá ser feita pela 
planilha de preços unitários e contra a entrega dos equipamentos na obra. 

 

7.2.23.2. Ventiladores de pressurização  

Está prevista a instalação de ventiladores de pressurização para as caixas de escadas. 

As suas características principais particulares são as seguintes: 

tipo: 

 ventilador centrifugo em caixa, próprio para instalação no exterior ou 
interior, conforme os casos; 

 vazão variável, equipado com tecnologia EC (vazão variável) e com 
transdutor de pressão; 

 motor diretamente acoplado dentro do fluxo de ar. 

construção / composição: 

 base de apoio constituída por chassi em aço; 

 caixa constituída por um chassi e painéis duplos, acusticamente isolados com 
espuma de poliuretano com espessura mínima de 15 mm, ou similar, 
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protegidas contra a corrosão e pintadas com tinta em cor a definir pela 
arquitetura; 

 módulo eletrônico por microprocessador de controle, regulação e de 
sinalização com as seguintes funções: regulação do modo de funcionamento 
e sinalização de avaria; 

 interfaces de ligação ao sistema de gerenciamento predial e central de 
incêndio. 

Quadros de caraterísticas dos ventiladores 

Como referência construtiva se indica a marca Soler & Palau, Berliner Luft, Projelmec 
ou similar, nos modelos indicados nos quadros seguintes. 

Quadro 0.13 (a) – Características dos ventiladores  

Referência   VET1 VET2 VP-1 e VP-2 

Área Tratada   Sanitários Pavimento Térreo Depósito Lixos Caixas de Escadas 

Localização   Carga e Descarga P0 Depósito Lixos Cobertura 

Tipo   Interior Interior Exterior 

Função   Extração Extração Pressurização 

Caudal de Ar Nominal m³/h 250 80 17140 

Pressão estática disponível Pa 100 100 450 

Nº de Velocidades   1 1 variável 

Transmissão   Direta Direta Direta 

Velocidade do Motor – Máx rpm 2500 2250 2055 

Alimentação Elétrica V 127 (1f) 127 (1f) 220/380 (3f) 

Potência motor (aprox.) kW 0.068 0.044 5.5 

Intensidade A 0.22 0.35 - 

Dimensões (C x L x A) mm Ø 220 x 485 Ø 204 x 462 725 x 800 x 858 

Ligação da conduta mm Ø 160 Ø 125 600 x 600 

Peso kg 6 5 51 

Controlo/Comando   automático/horário automático/horário automático/SDAI 

Acessórios   
Acoplamentos Elásticos; 

Relógio programável 
Acoplamentos Elásticos; 

Relógio programável 

Damper de Vazão; 
Variador de frequência, 

pressostato; caixa de 
comando, filtro G4 

Observações   
funcionamento c/ caudal 

constante 
funcionamento c/ caudal 

constante 
funcionamento c/ vazão 

variável 

Modelo   
TD-SILENT 500/160, da 
Marca Soler & Palau, ou 

similar 

TD-SILENT 350/125, da 
Marca Soler & Palau, ou 

similar 

GTD 450, da marca 
Berliner Luft, ou similar 
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Quadro 5.13 (b) – Características dos ventiladores  

Referência   VIT1 VET3 VI VEST 

Área Tratada   Áreas Técnicas Subsolo Áreas Técnicas Subsolo 
Vestiários e Casa das 

Máquinas 

Localização   Cobertura Cobertura Área Casa Máquinas 

Tipo   Exterior Exterior Interior ou exterior 

Função   Insuflamento Extração Insuflamento 

Caudal de Ar Nominal m³/h 1425 1425 1350 

Pressão estática 
disponível 

Pa 250 250 250 

Nº de Velocidades   1 1 1 

Transmissão   Direta Direta Direta 

Velocidade do Motor – 
Máx 

rpm 1592   1592 

Alimentação Elétrica V 220/380 (3f) 220/380 (3f) 220/380 (3f) 

Potência motor (aprox.) kW 0.37 0.37 0.37 

Intensidade A - - - 

Dimensões (C x L x A) mm 500 x 500 x 500  390 x 270 x 315 500 x 500 x 500  

Ligação da conduta mm 205 x 205 229 x 130 205 x 205 

Peso kg 36 56 36 

Controlo/Comando   automático/horário automático/horário automático/horário 

Acessórios   
Damper de Vazão; 
caixa de Filtros G4 

Damper de Vazão 
Damper de Vazão; 
caixa de Filtros G4 

Observações   
funcionamento c/ 
caudal constante 

funcionamento c/ 
caudal constante 

funcionamento c/ 
caudal constante 

Modelo   
BBS 160, da marca 

Berliner Luft, ou 
similar 

BBS 180, da marca 
Berliner Luft, ou 

similar 

BBS 160, da marca 
Berliner Luft, ou 

similar 

Quadro 5.13 (c) – Características dos ventiladores  

Referência   VE VEST VI SUBEST VE SUBEST  

Área Tratada   
Vestiários e Casa das 

Máquinas 
Subestação Substação 

Localização   Área Casa Máquinas Área Técnica Substação Área Técnica Substação 

Tipo   Interior ou exterior Interior ou exterior Interior ou exterior 

Função   Extração Insuflamento Extração 

Caudal de Ar 
Nominal 

m³/h 1500 3000/1500 3000/1500 
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Referência   VE VEST VI SUBEST VE SUBEST  

Pressão estática 
disponível 

Pa 250 150 150 

Nº de Velocidades   1 2 2 

Transmissão   Direta Direta Direta 

Velocidade do Motor – Máx 
rpm  - 

- - 

Alimentação Elétrica V 220/380 (3f) 380 (3f) 380 (3f) 

Potência motor 
(aprox.) 

kW 0.37 
0.37 0.37 

Intensidade A - - - 

Dimensões (C x L x 
A) 

mm 390 x 270 x 315 1000 x 1000 x 1040 1000 x 1000 x 1040 

Ligação da conduta mm 229 x 130 -  

Peso kg 56 135 135 

Controlo/Comando   automático/horário automático/horário/temperatura automático/horário/temperatura 

Acessórios   Damper de Vazão 

Damper de Vazão; Variador de 
frequência, Caixa de comando, 

Termostato Programavel para 
duas temperaturas 

Damper de Vazão; Variador de 
frequência, Caixa de comando, 

Termostato Programavel para 
duas temperaturas 

Observações   
funcionamento c/ 
caudal constante 

funcionamento c/ caudal 
constante (2 velocidades) 

funcionamento c/ caudal 
constante (2 velocidades) 

Modelo   
BBS 180, da marca 

Berliner Luft, ou 
similar 

BBS 400, da marca Berliner Luft, 
ou similar 

BBS 400, da marca Berliner Luft, 
ou similar 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades deverá ser feita pela 
planilha de preços unitários e contra a entrega dos equipamentos na obra. 

 

 

 

7.2.24. Sistemas de distribuição de ar 

O dimensionamento das redes de dutos é realizado tomando em consideração o fluxo que 
nelas circula e, conforme os locais que atravessa e por razões de ruído, uma perda de 
carga admissível de 0,7 Pa/m a  
1 Pa/m. 

Na insuflação os difusores e grelhas são dimensionados tendo em conta os caudais 
previstos, o correto alcance do seu fluxo, a velocidade máxima admissível de 0,20 m/s na 
parte ocupada e o nível de ruído máximo do espaço que servem. 
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Na extração os difusores, grelhas e bocas de extração são dimensionados tendo em conta 
os caudais de ar previstos, a velocidade máxima de passagem admissível de 2 a 3 m/s e o 
nível de ruído máximo do espaço que servem. 

Excetuam-se as grelhas associadas aos sistemas de ventilação de emergência cujos 
valores de dimensionamento se traduzem em valores de velocidade do ar bastantes 
superiores, não ultrapassando, no entanto, os 5 m/s na insuflação e na extração. 

Nos locais acessíveis ao público e sempre que localizados a uma altura inferior a 2,25 m, 
as grelhas e difusores devem ser protegidos por rede com malha de dimensão não 
superior a 12 mm, por forma a impedir a introdução de objetos estranhos nas dutos. 

As grelhas previstas e instaladas à face de paredes ou tetos, deverão se pintadas na cor da 
respectiva superfície em cor a definir pela contratante ou pela arquitetura. 

 

7.2.24.1. Dutos e plenos 

Nas peças desenhadas assinalam-se as dimensões interiores dos dutos em mm, pelo que, 
na sua instalação, devem ser tidos em conta os atravancamentos efetivos devidos à 
isolação térmico e revestimentos requeridos, conforme descrito posteriormente. Qualquer 
alteração das dimensões só será aceite se devidamente requerida e justificada pelo 
instalador e aprovada pelo Gerenciamento, tudo por escrito. 

O instalador deve garantir que as dutos são devidamente tamponadas na origem e que 
permanecerem assim, em local adequado, protegidos da umidade e sujidade e de 
quaisquer outros agentes que promovam a sua deterioração, até à sua instalação. 

As redes de dutos serão em chapa de aço galvanizado e serão executadas de modo a 
constituir-se uma instalação rígida. 

Nos trajetos longitudinais de dutos adjacentes as suas secções devem permanecer 
perfeitamente alinhadas, em especial quando localizadas em trajetos à vista. 

Após a instalação de todas as redes de dutos e antes da ligação final às unidades e 
equipamentos terminais, incluindo grelhas e bocas de extração, etc., todas as dutos serão 
obrigatoriamente limpas. Aquela limpeza será realizada por arrastamento mediante a 
insuflação de ar por recurso a ventiladores de insuflação autônomos, isto é, que não 
integram o presente projeto. Todos os terminais e saídas de dutos devem ser protegidos 
por sacos de plástico, devidamente fixados, para permitirem a recolha dos detritos. Os 
sacos contendo os detritos serão de imediato e obrigatoriamente retirados da obra. 
Nenhum ventilador da instalação ou equipamento terminal será ligado às redes de dutos 
antes de efetuada a respectiva limpeza. 
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Após limpeza, todos os terminais e saídas de dutos manter-se-ão sempre protegidos 
contra a intrusão animais, lixos e outros objetos estranhos enquanto não forem ligadas 
aos respectivos equipamentos terminais. 

As chapas de aço carbono serão galvanizadas, adquiridas em chapas ou bobinas, 
conforme especificado na norma EB-167 da ABNT. 

A chapa de aço galvanizada a utilizar na execução dos dutos será nova e isenta de 
bolhas, depressões ou buracos ou, ainda, de imperfeições no tratamento superficial. 
Sempre que o tratamento superficial galvanizado for danificado, por exemplo por corte 
ou brasagem, as partes afetadas devem ser devidamente limpas, preparadas e pintadas 
com uma tinta à base de zinco. Este tratamento será realizado antes da montagem do 
respectivo duto. 

Na execução das redes de dutos, é obrigação do contratado prever e executar os painéis 
de acesso necessários à limpeza e inspeção e manutenção, das mesmas, bem como, para 
inspeção regular e manutenção de dampers de vazão, dampers corta-fogo, sensores, 
conforme previsto na EN 12097. 

Todos dutos, bem como mudanças de direção e caixas pleno deverão ser providos de 
portas de inspeção com espaçamentos e dimensões capazes de permitir completa limpeza 
e descontaminação interna. As portas de inspeção deverão ser localizadas 
preferencialmente nas laterais dos dutos e providos de juntas de amianto que assegurem 
vedação e incombustibilidade. 

Os troços das redes de duto que não possuam elementos que requeiram inspeção e 
manutenção regular e em que não seja tecnicamente viável a realização de painéis de 
acesso para limpeza e inspeção, pode o adjudicatário, em alternativa, prever apenas os  
painéis de acesso suficientes à entrada de robôs de limpeza do tipo já disponível no 
mercado. 

As portas de acesso/inspeção serão executadas de acordo com as normas SMACNA. e 
serão perfeitamente acabadas, estanques, lisas e sem arestas vivas. 

As faces dos dutos serão nervuradas em ponta de diamante e possuirão reforços em 
cantoneiras galvanizadas, quando a sua dimensão assim o exigir. 

Os topos das chapas interiores serão dobrados, em “U” esmagado, de forma a obter-se 
um perfil aerodinâmico correto. 

Todas as curvas serão realizadas com um raio interior igual ou superior à largura do 
duto. Quando tal não for possível, serão instalados defletores interiores. 

De um modo geral, no que se refere ao grau de estanqueidade requerido pelas redes de 
dutos deve ser tido em conta a norma DW143/EUROVENT Document 2/2. 
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Os troços de duto não deverão ter comprimento superior a 1,5 m. A junção entre troços 
de duto deverá fazer-se por meio de calhas deslizantes (pré-cinta) quando a dimensão do 
lado maior não exceda 600 mm. Nos cantos deverá haver sobreposição da pré-cinta para 
melhorar a vedação, devendo ainda ser aplicado um vedante adequado (silicone ou 
outro) nos cantos. A vedação será finalizada pela aplicação de fita autoadesiva de 
alumínio por cima da pré-cinta e em todo o perímetro do duto. 

Para dimensões do lado maior de 600 mm ou superiores deverão usar-se flanges 
construídas com perfis de aço em “L” de 20 x 20 x 5 soldados nos cantos e parafusos 
com porca para aperto das flanges entre si. Nos cantos as flanges deverão por si só 
assegurar a necessária estanqueidade do duto. Na fixação das flanges ao duto deverá ser 
entreposta junta de vedação ou material vedante adequado, devendo ser aplicada a 
mesma solução na união das flanges entre si. O número de parafusos a utilizar na união 
entre flanges não deverá ser inferior a um por cada canto e em cada um dos lados do duto 
a distância entre parafusos não deverá ser superior a 300 mm. 

Em alternativa às flanges acima referidas poderão ser usados perfis pré-fabricados, de 
fabricação de série de marca conceituada, especialmente concebidos para usar em dutos, 
fabricados em chapa de aço galvanizado. O tipo e dimensões do perfil deverá ser o 
recomendado pelo fabricante para o tipo de aplicação em vista e as dimensões dos dutos. 
A fixação dos troços de duto far-se-á com os acessórios de aperto recomendados pelo 
fabricante dos perfis, devendo ser observados os mesmos cuidados na montagem, acima 
referidos, quer quanto ao espaçamento entre acessórios de aperto, quer no que respeita à 
garantia de estanqueidade dos dutos. 

Na travessia de dutos em edifícios separados por juntas de dilatação, a rede de dutos 
nestas travessias deverá ser dotada de juntas flexíveis que impeçam a transmissão de 
vibrações dos edifícios de um tramo dos dutos para outro.  

Todas as ligações dos dutos às unidades evaporadoras ou plenos deverão ser efetuadas 
através de material flexível, como lona plastificada ou similar. 

Na constituição e montagem das redes de dutos não deverão ser utilizados materiais 
considerados “não ecologicamente limpos”, a menos que sejam certificados como 
ecologicamente limpos por laboratório reconhecido.  

Dutos Retangulares 

As dutos serão construídas em chapa de aço galvanizado executadas de acordo com as 
normas SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association 
e as normas Europeias NP-EN 1505 e NP-EN 1506, com as espessuras definidas pela 
maior dimensão. As características mecânicas do tratamento superficial e do aço de base 
são conforme a Norma AFNOR A 26-321. As chapas galvanizadas a utilizar são da 
classe 02 com revestimento de zinco não inferior a 275 gr/m2. 
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Dutos Ovais 

Os dutos de seção oval, tipo giroval ou similar, e respectivos acessórios serão executadas 
em tubo espiralado rígido com juntas de estanqueidade segundo a norma DW142, classe 
C, produzidas em chapa de aço galvanizada Dx51D e tratamento superficial da classe 
Z275 em zinco com 275 g/m2 e uma espessura de 19 m, segundo a norma EN 10142, e 
com vedante em borracha EPDM, isento de solventes, resistente ao ozono e raios ultra 
violetas. As dutos e acessórios serão próprias para funcionar a pressões entre -5000 a 
3000 Pa e temperaturas de -30 a 100 ºC. 

A interligação entre dutos ou entre estes e os acessórios será realizada pela utilização de 
uniões adequadas, cravadas com rebites ou parafusos auto-roscantes. Em todas as uniões 
deverá aplicar-se uma cola, pasta de silicone ou outro vedante adequado de forma a 
eliminar todas as fugas de ar nas dutos. Após a aplicação do material vedante será 
aplicada sobre todas as juntas fita autoadesiva de alumínio. 

Suportagem de Dutos 

Serão previstos todos os suportes e meios de fixação necessários à correta execução das 
redes de dutos. 

Todos os suportes dos dutos deverão ser metalizados e pintados. Todos os suportes e 
dispositivos de sustentação deverão ser fabricados em perfis de aço carbono, soldados, 
jateados e pintados com uma demão de tinta anticorrosiva à base de cromato de zinco e 
duas demãos de esmalte alquídico. 

Serão montados de forma a permitirem fácil desmontagem, não sendo admissível a 
fixação direta dos dutos aos elementos construtivos (paredes e tetos) ou a outras 
infraestruturas, bem como, o recurso a fita pendural para suporte de dutos. Entre as dutos 
e os seus suportes, sejam metálicos ou de alvenaria, será colocado material absorvente de 
vibrações. 

Na fixação de dutos, qualquer que seja a sua dimensão, a distância entre suportes de 
apoio será sempre inferior a 2400 mm, de modo a que não haja mais do que uma união 
transversal entre dois suportes consecutivos e que a distância máxima entre um suporte e 
uma união transversal seja no máximo de  
500 mm. 

O instalador fica obrigado a apresentar em tempo útil antes da sua instalação e para 
aprovação os detalhes de fixação e de suportes de dutos que se propõe executar. 

Deverá ser prevista a ligação à terra dos dutos. 

Isolação Térmica e Revestimento 

Os dutos o plenos associados ao insuflamento de ar termicamente tratado e retorno às 
unidades de tratamento de ar serão isoladas por razões térmicas. 
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Nos locais onde se desenvolvem dutos à vista, tanto de insuflamento de ar termicamente 
tratado como de extração de ar viciado, está prevista a uniformização do acabamento 
superficial das mesmas, ou seja, revestimento a chapa de alumínio e, conforme os casos, 
pintadas em cor a definir pela arquitetura, mesmo que estas destinem à extração. 

Não é permitido a isolação térmica dos dutos pelo interior ou, ainda, o contato direto 
entre material de isolação potencialmente desagregável e o ar movimentado. 

Na execução do isolação térmico dos dutos serão tidos em consideração os seguintes 
aspectos: 

 a isolação térmica será realizado tramo a tramo e antes da sua instalação 
final; 

 a isolação térmica será devidamente fixado às dutos, especificamente, através 
de fio de ráfia; 

 as juntas de isolação térmica serão devidamente coladas mediante fita de 
alumínio autoadesiva. 

Os dutos e plenos serão isolados em toda sua extensão, inclusive quando da passagem 
em lajes ou alvenaria, com espuma elastomérica com espessura mínima de 32mm ou de 
50 mm quando no exterior. Todos os dutos isolados no exterior ou à vista devem ser 
revestidos com proteção mecânica de chapa de aço galvanizado, inox ou alumínio, à cor 
natural ou a definir pela contratante ou pela arquitetura. 

O isolante deverá ser aplicado conforme as normas e recomendações do fabricante, 
inclusive quanto à pintura e proteção, devendo atender no mínimo as seguintes 
exigências: 

 Condutividade térmica: 0,038 W/m.K 

 Resistência ao envelhecimento, a óleo, fungos, água e putrefação. 

 Não deve propagar chamas. 

 Fator de resistência ao vapor de água médio: 10.000 

Os dutos de ar condicionado não isolados deverão ser preparados, e pintados com tinta 
“Plasticote” na cor definida pela Contratante e/ou pela Arquitetura. 

Os dutos de ar condicionado isolados devem ser revestidos a chapa de aço ou alumínio 
(pintadas ou à cor natural ou a definir pela Contratante e/ou Arquitetura), com a 
espessura adequada às dimensões do duto, quando à vista no interior ou exterior. 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades deverá ser feita pela 
planilha de preços unitários considerando os materiais entregues na obra e instalados em 
seus lugares. 
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7.2.24.5.3. Dampers (dampers) de regulação de fluxo de ar 

As redes de dutos são dotadas de dispositivos de controle e ajuste que permitem garantir 
o correto equilíbrio da instalação e, assim, garantir os vazões de ar especificados em 
projeto. 

Com aquela finalidade, nos locais assinalados nas peças desenhadas serão instalados 
dampers de regulação de fluxo de ar e, ainda, em todos os ramais mesmo que, por difícil 
representação, aqueles elementos não apareçam assinalados. 

Os dampers destinados à regulagem das vazões de ar e balanceamento do sistema onde 
aplicável, tanto manual ou automáticos quanto motorizado, conforme os casos, deverão 
ser em perfil “U”de chapa galvanizada, com lâminas convergentes, mancais de teflon ou 
bronze sinterizado grafirado, alavanca em chapa de aço ajustável, e indicadores de 
“aberto” e “fechado”. 
Dampers Manuais de Vazão  

Serão dampers de atuação manual próprios para equilíbrio de instalações de ventilação 
de volume de ar constante. 

Os dampers deverão ser montados numa estrutura metálica de aço galvanizado com 
dimensões transversais interiores iguais às dos dutos em que estão inseridos, sempre que 
as dimensões assim o justifiquem, os apoios das lâminas serão feitos em rolamentos. 

As principais características dos dampers manuais de regulação de vazão são as que se 
descrevem de seguida: 

De um modo geral a sua gama de aplicação resume-se por: 

 equilíbrio de redes de dutos de ar; 

 comando manual; 

 construção oval, de acordo com a secção do duto a equilibrar; 

 do tipo borboleta; 

Dampers Ovais (para Duto tipo Giroval) 

Serão dampers manuais de regulação de vazão do tipo lâmina perfurada, sendo o caudal 
de passagem proporcional à abertura, e com indicação da posição de abertura. 

 corpo e lâmina em chapa de aço galvanizada ou em plástico, consoante os 
casos; 

 junta tubular interior em silicone; 

 juntas de estanquicidade em borracha, em ambas as extremidades; 
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 eixo de comando; 

Dampers motorizados 

Serão dampers de atuação motorizada próprios para regulagem e equilíbrio de 
instalações de ventilação de volume de ar constante. 

Os dampers deverão ser montados numa estrutura metálica de aço galvanizado com 
dimensões transversais interiores iguais às dos dutos em que estão inseridos, sempre que 
as dimensões assim o justifiquem, os apoios das lâminas serão feitos em rolamentos. 

As principais características dos dampers manuais de regulagem do fluxo de ar são as 
que se descrevem de seguida: 

De um modo geral a sua marca de aplicação resume-se por: 

 equilíbrio de redes de dutos de ar; 

 comando manual; 

 construção retangular ou circular, de acordo com a seção do duto a 
equilibrar; 

 do tipo borboleta ou lâminas opostas, conforme se tratam de dampers 
circulares ou retangulares; 

 eixo de comando para aplicação de motor de atuação do registro; 

Como referência construtiva para os dampers manuais de vazão se indicam as marcas 
Kao Dutos, Refrin, ou similar, nas dimensões indicadas no quadro seguinte.  

Como referência construtiva para os dampers motorizados se indicam as gamas JN da 
marca TROX, ou similar, nas dimensões indicadas no quadro seguinte.  

Quadro 0.14 – Quadro das características dos dampers de regulagem de ar 

Referência Tipo 
Dimensões 

[mm] 

DMV1 Resgistro Manual para Duto Oval 150 x Ø 100 

DMV2 Resgistro Manual para Duto Oval 300 x Ø 200 

DMV3 Resgistro Manual para Duto Oval 500 x Ø 200 

DMV4 Resgistro Manual para Duto Oval 400 x Ø 250 

DAV1 Registro JN-A-Z40 - motorizado da Marca Trox, ou similar 600 x 510 

 

Portas de Visita 

Deverão ser instaladas portas de visita nos dutos de acordo com o exigido no país de 
origem, e, à falta destes, com a norma EN 12907, e de um modo geral, em número 
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suficiente de forma a assegurar que nenhuma seção da rede de dutos possua entre portas 
de visita mais do que: 

 uma mudança de seção; 

 uma mudança de direção com mais do que 45º; 

 7,5 m de duto; 

Assim como, 

 a jusante e a montante dos equipamentos (FC, DCF; DAV; VEs, etc); 

 sempre que existam acessórios no dutos tais como dampers de regulação de 
vazão e outros; 

 nas mudanças de pavimento; 

 nas mudanças de direção. 

As prumadas deverão ser equipadas com portas de visita em pontos com fácil acesso, 
sempre que possível e principalmente, no inicio e no final das mesmas. 

Como referência construtiva para as portas de visita se indica a marca Kao Dutos ou 
similar. 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades deverá ser feita pela 
planilha de preços unitários considerando os materiais entregues na obra e instalados em 
seus lugares. 

 

7.2.24.5.4. Difusores, grelhas e bocas de extração ou insuflamento 

Os difusores e grelhas de insuflamento e extração são selecionados tomando em 
consideração os seguintes aspectos: 

 vazão de ar a insuflar; 

 correto alcance do fluxo de ar de modo a garantir uma velocidade máxima de 
0,20 m/s na parte ocupada; 

 velocidade de passagem do ar: 3 m/s nas grelhas de extração/retorno e 2 m/s 
nas grelhas de passagem; 

 perda de carga; 

 nível de ruído. 

Qualquer alternativa que seja configurada, além de garantir os parâmetros anteriormente 
requeridos, deverá enquadrar-se nos espaços disponíveis e compatibilizar-se com a 
arquitetura. Serão, ainda, de qualidade similar às marcas referenciadas. 
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Os difusores, grelhas e bocas de extração instaladas à face de paredes ou tetos, serão, 
obrigatoriamente, pintados ou lacados à cor da respectiva superfície ou em cor a definir 
pela arquitetura ou contratante, devendo, antes da instalação, ser apresentadas amostras 
para aprovação. 

As dimensões indicadas para as grelhas e difusores de insuflação foram as acordadas 
com a arquitetura durante a fase de projeto. Estas dimensões servem apenas como 
indicação, pois a sua verdadeira grandeza deverá ser ajustada em função da modulação 
dos tetos falsos, pelo que, a construtora das instalações mecânicas deverá certificar-se 
através da instalação de um protótipo, à escala real e juntamente com a arquitetura, da 
verdadeira dimensão dos elementos a instalar. O ajuste referido é limitado a ± 5 % da 
dimensão característica do elemento a instalar, qualquer alteração fora daquele intervalo 
deverá ser objeto de análise por parte do Contratante ou Gerenciamento da obra e do 
Projetista de HVAC. 

Não serão aceites grelhas ou bocas de extração que apresentem fraco acabamento 
superficial, fracas fixações ou má montagem. 

Na instalação das grelhas e bocas de extração devem ser salvaguardados os seguintes 
aspectos: 

 o acabamento final de grelhas ou bocas de extração adjacentes ou da mesma 
marca e tipo será idêntico; 

 aros, lâminas, todas as restantes superfícies e elementos de fixação terão 
acabamento idêntico entre si; 

 todas as partes internas visíveis através de difusores ou grelhas serão 
pintadas com tinta à cor do difusor ou a combinar com a arquitetura; 

 os difusores, grelhas e bocas de extração serão firmemente fixados, de modo 
oculto, por parafusos ou rebites e suspensos do teto por meio de perfis; 

 incorporarão em todo o seu perímetro uma fita em material resiliente para 
selagem, exceto quando instalados em dutos à vista; 

 os difusores, grelhas e bocas de extração serão instalados em esquadria com 
as linhas de estrutura ou arquitetônicas, conforme representado nas peças 
desenhadas, à face das superfícies, de nível e devidamente alinhados entre si; 

 nos locais acessíveis ao público e sempre que localizados a uma altura 
inferior a 2,25 m, os terminais das respectivas dutos devem ser protegidas 
por rede com malha de dimensão não superior a 10 mm, por forma a impedir 
a introdução de objetos estranhos nas dutos. 

 Os difusores, grelhas e bocas de extração ou insuflamento não deverão conter 
materiais considerados ecologicamente não limpos. 

 Quadro 0.15 – Grelhas, Difusores e Bocas de Extração 

Referência Referência Base Dimensões [mm] 
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Referência Referência Base Dimensões [mm] 

Grelhas de Insuflamento 

GI 1 AT-0-DG, com registro, da marca Trox ou similar 225 x 75 

GI 2 AT-0-DG, com registro, da marca Trox ou similar 225 x 125 

GI 3 AT-0-DG, com registro, da marca Trox ou similar 325 x 125 

GI 4 AT-0-DG, com registro, da marca Trox ou similar 425 x 125 

GI 5 AT-0-DG, com registro, da marca Trox ou similar 625 x 125 

GI 6 AT-0-DG, com registro, da marca Trox ou similar 825 x 125 

GI 7 AT-0-DG, com registro, da marca Trox ou similar 825 x 225 

Grelhas Lineares de Insuflamento 

GLI AT-0-D da marca Trox ou similar … x 125 

Grelhas de Extração 

GE 1 AT-0-AG, com registro, da marca Trox ou similar 225 x 75 

GE 2 AT-0-AG, com registro, da marca Trox ou similar 225 x 125 

GE 3  AT-0-AG, com registro, da marca Trox ou similar 325 x 125 

GE 4 AT-0-AG, com registro, da marca Trox ou similar 425 x 125 

GE 5 AT-0-AG, com registro, da marca Trox ou similar 625 x 125 

GE 6 AT-0-AG, com registro, da marca Trox ou similar 825 x 125 

GE 7 AT-0-AG, com registro, da marca Trox ou similar 825 x 225 

GE 8 AT-0-AG, com registro, da marca Trox ou similar 1025 x 225 

Grelhas Lineares de Extração 

GLE AT-0-A da marca Trox ou similar … x 125 

Grelhas de Pressurização 

GP AT-0-A da marca Trox ou similar 625 x 425 

Grelhas /Venezianas de Exterior 

VEE 1 WGK-AL da marca Trox ou similar 497 x 197 

VEE 2 WGK-AL da marca Trox ou similar 797 x 247 

VEE 3 WGK-AL da marca Trox ou similar 1497 x 247 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades deverá ser feita pela 
planilha de preços unitários considerando os materiais entregues na obra e instalados em 
seus lugares. 
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7.2.24.5.6. Equipamentos de Segurança Contra Incêndio 

As resistências das diferentes partes corta-fogo são definidas no projeto de segurança. O 
instalador deverá se certificar da resistência das diferentes partes e só posteriormente 
proteger os dutos e selar as aberturas em conformidade. 

Todos os materiais a aplicar deverão apresentar certificado de conformidade passado por 
organismo reconhecido ou, na sua falta, por laboratórios europeus ou americanos 
análogos e, igualmente, reconhecidos. 

Se obriga, assim, o instalador a apresentar: 

 certificados de conformidade de todos os produtos aplicados; 

 certificados de teste de todos os produtos aplicados. 

A aplicação dos materiais deve ser efetuada por pessoal especializado, em conformidade 
com as indicações técnicas do fabricante e a solução construtiva certificada. 

 

Dampers corta-fogo 

Na travessia de compartimentos corta-fogo por dutos serão instalados dampers corta-
fogo e rearme manual de seção compatível com a do respectivo duto, conforme 
representado nas peças desenhadas. 

Os dampers corta-fogo estão normalmente abertos em posição de espera e fechados em 
situação de emergência (atuados por rotura do fusível térmico ou por bobine de atuação 
elétrica através de sinal proveniente da central de incêndio). O rearme é automático 
mediante servomotor de atuação elétrica. 

Estes dampers serão do tipo de lâmina única adequados ao funcionamento na posição 
horizontal e vertical. Estes serão fabricados para satisfazerem as secções transversais dos 
dutos, conforme indicados nas Peças Desenhadas. 

A função corta-fogo destes dampers será assim feita por atuação elétrica (por ausência de 
tensão) mediante o sistema automático de detecção de incêndios e/ou através de uma 
ampola mantida sob tensão por um elo de ligação fusível à temperatura de 72ºC. 

Cada registro será fornecido de fábrica com os respectivos acessórios necessários, 
especificamente, servomotor de acuação elétrica, bobines, elo fusível, carta de 
comunicação, porta de inspeção e interfaces de zona/relé para interligação no loop de 
incêndio. 



 

 

264 

A função corta-fogo destes dampers é efetuada por atuação elétrica através de sinal 
automático da central de incêndios e/ou por rotura do fusível térmico acima dos 70ºC. 
Cada registro será fornecido de fábrica com os respectivos acessórios necessários, 
especificamente, servomotor de atuação elétrica, bobines, elo fusível, carta de 
comunicação, porta de inspeção e interface de parte/relé para interligação ao loop de 
incêndio. 

Todos os dampers serão equipados com contato de início de curso para sinalização de 
posição ou estado do mesmo (estado aberto). 

Estes dampers deverão ser: 

 construídos de acordo com a Norma B.S. 5750 - Parte 2; 

 homologados como resistentes ao fogo 2 horas através de organismos 
nacionais devidamente certificados ou, na sua ausência, através de testes 
realizados em laboratórios oficiais de acordo com a norma DIN 4102-6, 
testados segundo a norma Europeia harmonizada DIN EN 1366-2 

A caixa exterior será provida de mangas de ligação aos dutos devendo permitir uma fácil 
instalação nos elementos estruturais, do edifício, resistentes ao fogo e assegurar uma 
perfeita estanqueidade. 

Esta caixa envolverá o registro propriamente dito e disporá de duas mangas de seção 
circular para ligação às dutos, quando existam, ver detalhe nas Peças Desenhadas. 

A carcaça será construída em chapa de aço galvanizado, sem perfis batentes para maior 
seção livre de passagem, com separação térmica em placas de silicato, duas portas de 
inspeção em lados opostos, flanges para ligação em ambos os lados, para montagem 
horizontal ou vertical e posição independente relativamente ao sentido do fluxo do ar. 

As lâminas do registro serão construídas em concreto ligeiro resistente à abrasão, 
reforçada com fibra de vidro, revestida a chapa de aço galvanizado (com a espessura 
mínima de 1,6mm), montada sobre eixo contínuo apoiada em rolamentos auto 
lubrificados, com junta intumescente periférica satisfazendo as exigências de fugas a frio 
e a quente, conforme a DIN EN 1366-2. 

A lâmina circular e/ou retangular será mecanicamente interligada, através de biela e 
alavancas instaladas numas das faces laterais do caixilho. Este mecanismo deverá ficar 
fora do fluxo de ar e assegurará a rotação paralela das lâminas. 

Portinhola de Acesso 

Estas portinholas serão montadas na face inferior ou lateral da manga de união ao duto. 
A dimensão da porta será selecionada pelo fabricante do registro, de forma a permitir, no 
mínimo, a entrada das mãos do operador sem tapar a visibilidade para o interior do 
registro. 
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Estas portinholas serão testadas contra fugas de ar, de acordo com a Norma HVCA DW 
142, Classes A, B e D e Eurovent, Classes A e B. 

Possuirão grau corta-fogo igual ou superior aos atravessamentos onde se inserem.  

As principais características particulares dos dampers corta-fogo são as seguintes: 

marca de aplicação 

 compartimentação corta-fogo de 2 horas, E 120 min; 

 pressão de ensaio de 500 Pa; 

 construção retangular ou circular, de acordo com a seção do duto a proteger; 

composição 

 túnel e lâmina em material refratário (silicato de cálcio), isento de gesso e 
amianto; 

 eixo em aço, montado sobre suportes em latão; 

 junta intumescente para garantir estanqueidade a quente; 

 atuador térmico de acionamento a 70 ºC; 

 comando manual de fecho; 

 contatos de inicio de curso para monitorizar no SGP; 

Como referência construtiva indica-se os dampers corta-fogo da marca FKA, para os 
dampers retangulares, e a marca TNR, para os dampers circulares, da marca Trox, ou 
similar, nos modelos/tamanhos indicados no quadro em baixo. 

Quadro 0.16 – Dampers Corta Fogo 

Referência Referência Base Dimensões [mm] 

DCF 1 TNR-F-BR-90 – Z17 da Marca Trox, ou similar Ø 80 

DCF 2 FKA-TI-BR-120 – Z17 da Marca Trox, ou similar 200 x 200 

DCF 3 FKA-TI-BR-120 – Z17 da Marca Trox, ou similar 300 x 200 

DCF 4 FKA-TI-BR-120 – Z17 da Marca Trox, ou similar 500 x 200 

DCF 5 FKA-TI-BR-120 – Z17 da Marca Trox, ou similar 700 x 300 

 

Dutos em material corta-fogo 

Os dutos assinalados pertencentes aos sistemas de extração de fumaça ou que atravessem 
partes corta-fogo distintas sem interposição de dampers ou barreiras corta-fogo deverão 
ser construídas em chapa metálica revestidas com material corta-fogo, projetado ou em 
painéis corta-fogo, conforme os casos, que lhes conferirá o grau corta-fogo exigido e 
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quando à vista ou no exterior serão revestidos com forra mecânica anticorrosiva 
adequada. 

aplicação 

 revestimento corta-fogo de dutos de ventilação ou extração de fumaça, 
verticais ou horizontais; 

tipo 

 fibras minerais ou silicato de cálcio, isentas de amianto, não retrátil e 
ignífuga (M0); 

 densidade depois de aplicado de 350 a 500 kg/m3; 

 coeficiente de condutividade térmica de 0,09 W/mºC. 

Os dutos devem ser fabricadas e instaladas por pessoal especializado e em conformidade 
com a solução construtiva certificada. 

Os métodos de ligação dos painéis e a suspensão dos dutos deverão ser realizada com 
acessórios que garantam a estanqueidade a chamas e gases quentes pretendido para 
aqueles dutos. 

A espessura do duto ou aplicação depende da função do duto e do tempo de resistência 
das partes do corta-fogo que atravessa, devendo, por isso, ter as espessuras que se 
indicam no quadro seguinte. 

Quadro 0.17 – Espessura de isolação de proteção corta-fogo  

Estanqueidade a chamas e gases quentes 
[minutos] 

Espessura da proteção [mm] 

Ventilação (fogo pelo exterior do duto) 

30 20 

60 25 

90 30 

120 35 

Extração de fumaça (fogo pelo interior do duto) 

30 25 

60 30 

90 35 

120 45 

Caso necessário deverá a construtora proceder à correção dos valores daquelas 
espessuras, de acordo com as indicações específicas do representante do material, em 
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função da dimensão do duto a proteger de forma a garantir o grau de estanqueidade a 
chamas e gases quentes pretendidos. 

Quando no exterior ou à vista, de modo a conferir proteção à intempérie e mecânica, os 
dutos são envolvidos em material corta-fogo e revestidos a chapa de alumínio ou de aço 
galvanizada pintada em cor a definir pela arquitetura ou pelo contratante. 

Selagem de aberturas 

A selagem das aberturas utilizadas para atravessamento de dutos, tubulações, cablagem e 
outros resultantes da execução do presente projeto devem ser seladas com um material 
com uma resistência ao fogo igual ou superior à requerida para o elemento construtivo 
atravessado. 

As principais características do material a aplicar são as seguintes: 

aplicação 

 obturação corta-fogo de shafts técnicos verticais ou horizontais; 

tipo 

 armarcassa tipo cimento, isenta de amianto, não retrátil e ignifico; 

 reação ao fogo: M0; 

 resistência ao fogo homologada até: E 180. 

 Quadro 0.18 – Espessura de isolação para selagens corta-fogo 

Estanqueidade a chamas e gases quentes 
[minutos] 

Espessura da proteção [mm] 

60 10 

120 12 

180 20 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades deverá ser feita pela 
planilha de preços unitários considerando os materiais entregues na obra e instalados em 
seus lugares. 

 

7.2.16.6. Equipamentos e Circuitos Elétricos e de Comando 

A alimentação elétrica de todos os equipamentos incluídos no presento projeto é da 
responsabilidade do escopo de instalações e equipamentos elétricos. No entanto, cumpre 
ao instalador de Instalações Mecânicas fornecer, em tempo útil, ao instalador de 
Instalações Elétricas a localização e todas as características elétricas dos seus 
equipamentos de modo àquele proceder ao correto dimensionamento do respectivo 
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painel elétrico e certificar-se que as referidas alimentações elétricas e proteções estão de 
acordo com as especificações dos equipamentos que se propõe instalar e respondem 
integralmente ao pretendido. 

Como referido, todos os equipamentos inseridos nas Instalações Mecânicas e que 
integram o presente projeto são alimentados e protegidos a partir dos painéis elétricos da 
edificação pertencentes ao escopo de Instalações Elétricas, e que deverá dispor das 
saídas necessárias para alimentação elétrica dos equipamentos previstos neste projeto. 

Aquelas alimentações serão deixadas numa caixa na proximidade dos equipamentos, 
cumprindo ao instalador das Mecânicas proceder às ligações finais ao seu equipamento. 

Estão integradas, nas Instalações Mecânicas, todas as interligações elétricas e de 
comando entre equipamentos de instalações mecânicas, e entre estes e os respectivos 
quadros de elétrica e, ainda, todos os encravamentos necessários entre os diversos 
equipamentos. 

O instalador terá a responsabilidade de garantir que os cabos de comando sejam os 
adequados para o tipo de sinais a transmitir e a receber. Por exemplo, os cabos 
associados a termóstatos ambientes e controladores serão os adequados para o tipo de 
sinais a transmitir. 

As interligações elétricas serão executadas de acordo com a legislação e as normas 
regulamentares em vigor. As características dos cabeamentos a fornecer e instalar no 
âmbito desta empreitada, terão em conta as especificações existentes sobre os mesmos na 
empreitada de Instalações Elétricas. 

No interior de cada quadro deverá existir um esquema eléctrico de potência e comando e 
um manual de instruções de operações do mesmo, devidamente atualizado, com 
indicação clara dos circuitos, dos terminais e dos condutores, correspondente à 
etiquetagem, numeração e identificação existente no equipamento e condutores do 
quadro. 

A construção dos painéis eléctricos obedecerá aos mais seguros preceitos e regulamentos 
da especialidade, em consonância com o exigido no projeto de Instalações Eléctricas. 

As características dos equipamentos a alimentar eletricamente são as que se indicam, 
resumidamente, no quadro seguinte. 

Quadro 0.19 – Alimentação Elétrica Cobertura 

EQUIPAMENTO BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO 

Zona referência designação Un. normal conforto Emerg. 

Potência 
TOTAL 

Tensão 
fases 

Corrente  
Máxima 

[ kW ] [ V ] [ A ] 
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EQUIPAMENTO BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO 

Zona referência designação Un. normal conforto Emerg. 

Potência 
TOTAL 

Tensão 
fases 

Corrente  
Máxima 

[ kW ] [ V ] [ A ] 

P
ái

n
el

 E
lé

tr
ic

o 
C

ob
er

tu
ra

 

CH 1 Chiller 1 x x  52.2 220 3 167.4 

CH 2 Chiller 1 x x  52.2 220 3 167.4 

BC Bomba de Calor 1 x x  25.0 220 3 82.8 

UC-Lixos + 
UE-Lixos 

Unidade de 
Expansão Direta 

Tipo Split 
1 x x  1.5 220 1 7.3 

BdC-CRF-
Acervos 

Bomba 
Circuladora 

1 x x  0.5 220 1 - 

BdC-CRF-
Acervos 

(Reserva) 

Bomba 
Circuladora 

1 x x  0.5 220 1 - 

BdC-CRF-
Geral 

Bomba 
Circuladora 

1 x   0.8 220 1 - 

BdC-CRC-
Acervos 

Bomba 
Circuladora 

1 x x  0.2 220 1 - 

BdC-CRC-
Acervos 

(Reserva) 

Bomba 
Circuladora 

1 x x  0.2 220 1 - 

FT-1 (VI) 

Fancoil (Ar 
Externo) - 

Ventilador de 
Insuflamento 

1 x   3.0 220 3 - 

FT-1 (VE) 

Fancoil (Ar 
Externo) - 

Ventilador de 
Extração 

1 x   1.5 220 3 - 

FT-1 (RT) 

Fancoil (Ar 
Externo) - 

Recuperador de 
Calor Rotativo 

1 x   0.1 220 3 - 

F-2.01 (VI) 
Fancoil - 

Ventilador de 
Insuflamento 

1 x x  3.0 220 3 - 

F-2.01 (VE) 
Fancoil - 

Ventilador de 
Extração 

1 x x  1.5 220 3 - 

F-2.01 (UM) 
Fancoil - 

Umidificador 
1 x x  2.3 220 3 - 

F-2.01 (RT) 

Fancoil (Ar 
Externo) - 

Recuperador de 
Calor Rotativo 

1 x   0.1 220 3 - 

F-3.01 (VI) 
Fancoil - 

Ventilador de 
Insuflamento 

1 x x  3.0 220 3 - 

F-3.01 (VE) Fancoil - 
Ventilador de 

1 x x  1.5 220 3 - 
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EQUIPAMENTO BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO 

Zona referência designação Un. normal conforto Emerg. 

Potência 
TOTAL 

Tensão 
fases 

Corrente  
Máxima 

[ kW ] [ V ] [ A ] 

Extração 

F-3.01 (UM) 
Fancoil - 

Umidificador 
1 x x  2.3 220 3 - 

F-3.01 (RT) 

Fancoil (Ar 
Externo) - 

Recuperador de 
Calor Rotativo 

1 x   0.1 220 3 - 

F-4.01 (VI) 
Fancoil - 

Ventilador de 
Insuflamento 

1 x x  3.0 220 3 - 

F-4.01 (VE) 
Fancoil - 

Ventilador de 
Extração 

1 x x  1.5 220 3 - 

F-4.01 (UM) 
Fancoil - 

Umidificador 
1 x x  2.3 220 3 - 

F-4.01 (RT) 

Fancoil (Ar 
Externo) - 

Recuperador de 
Calor Rotativo 

1 x   0.1 220 3 - 

F-0.15 (VI) 
Fancoil - 

Ventilador de 
Insuflamento 

1 x x  1.5 220 3 - 

F-0.15 (VE) 
Fancoil - 

Ventilador de 
Extração 

1 x x  0.8 220 3 - 

F-0.15 (UM) 
Fancoil - 

Umidificador 
1 x x  1.2 220 3 - 

F-0.15 (RT) 

Fancoil (Ar 
Externo) - 

Recuperador de 
Calor Rotativo 

1 x   0.1 220 3 - 

F-3.05 (VI) 
Fancoil - 

Ventilador de 
Insuflamento 

1 x x  1.5 220 3 - 

F-3.05 (VE) 
Fancoil - 

Ventilador de 
Extração 

1 x x  0.8 220 3 - 

F-3.05 (UM) 
Fancoil - 

Umidificador 
1 x x  1.2 220 3 - 

F-3.05 (RT) 

Fancoil (Ar 
Externo) - 

Recuperador de 
Calor Rotativo 

1 x   0.1 220 3 - 

F-4.05 (VI) 
Fancoil - 

Ventilador de 
Insuflamento 

1 x x  1.5 220 3 - 

F-4.05 (VE) Fancoil - 
Ventilador de 

1 x x  0.8 220 3 - 
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EQUIPAMENTO BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO 

Zona referência designação Un. normal conforto Emerg. 

Potência 
TOTAL 

Tensão 
fases 

Corrente  
Máxima 

[ kW ] [ V ] [ A ] 

Extração 

F-4.05 (UM) 
Fancoil - 

Umidificador 
1 x x  1.2 220 3 - 

F-4.05 (RT) 

Fancoil (Ar 
Externo) - 

Recuperador de 
Calor Rotativo 

1 x   0.1 220 3 - 

VET3 
Ventilador de 

Extração 
1 x   0.4 220 3 - 

VIT1 
Ventilador de 
Insuflamento 

1 x   0.4 220 3 - 

DAV6 
Dampers 

Motorizados 
1   x  220 1 - 

VP-1 
Ventilador de 
Pressurização 

1   x 5.5 220 3 - 

VP-2 
Ventilador de 
Pressurização 

(Duplicata) 
1   x 5.5 220 3 - 
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Quadro 0.20 – Alimentação Elétrica Subsolo - Existente 

EQUIPAMENTO BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO 

Zona referência designação Un. normal 
 

Emerg. 

Potência 
TOTAL 

Tensão 
fases 

Corrente 
Nominal 

conforto [ kW ] [ V ] [ A ] 

P
ai

n
éi

s 
E

lé
tr

ic
os

 
Lo

ca
is

 -
 S

ub
So

lo
 -

 
Su

b
st

aç
ão

 VE VEST 
Ventilador de 

Extração 
1 x   0.4 220 3 - 

VI VEST 
Ventilador de 
Insuflamento 

1 x   0.4 220 3 - 

Quadro 0.21 – Alimentação Elétrica Subsolo 

EQUIPAMENTO BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO 

Zona referência designação Un. normal 
 

Emerg. 

Potência 
TOTAL 

Tensão 
fases 

Corrente 
Nominal 

conforto [ kW ] [ V ] [ A ] 

Su
b

so
lo

 

DCF 
Damper Corta 

Fogo 
7   x  220 1 - 

Quadro 0.22 – Alimentação Elétrica Pavimento Térreo 

EQUIPAMENTO BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO 

Zona referência designação Un. normal conforto Emerg. 

Potência 
TOTAL 

Tensão 
fases 

Corrente 
Nominal 

[ kW ] [ V ] [ A ] 

P
ai

n
éi

s 
E

lé
tr

ic
os

 L
oc

ai
s 

- 
P

av
im

en
to

 T
ér

re
o 

FCL1 
Fancolete 
Hidrônico 

3 x   0.1 220 1 - 

FCL2 
Fancolete 
Hidrônico 

1 x   0.1 220 1 - 

VET1 
Ventilador de 

Extração 
1 x   0.1 127 1 0.22 

VET2 
Ventilador de 

Extração 
1 x   0.1 127 1 0.35 

DCF 
Damper Corta 

Fogo 
7   x  220 1 - 

Quadro 0.23 – Alimentação Elétrica 1º Pavimento 

EQUIPAMENTO BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO 

Zona referência designação Un. normal conforto Emerg. 
Potência 
TOTAL 

Tensão fases 
Corrente 
Nominal 
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[ kW ] [ V ] [ A ] 

P
ai

n
éi

s 
E

lé
tr

ic
os

 
Lo

ca
is

 -
 1

º 
P

av
im

en
to

 

FCL1 
Fancolete 
Hidrônico 

9 x   0.1 220 1 - 

FCL2 
Fancolete 
Hidrônico 

1 x   0.1 220 1 - 

DCF 
Damper Corta 

Fogo 
6   x  220 1 - 

Quadro 0.24 – Alimentação Elétrica 2º Pavimento 

EQUIPAMENTO BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO 

Zona referência designação Un. normal conforto Emerg. 

Potência 
TOTAL 

Tensão 
fases 

Corrente 
Nominal 

[ kW ] [ V ] [ A ] 

P
ai

n
éi

s 
E

lé
tr

ic
os

 
Lo

ca
is

 -
 2

º 
P

av
im

en
to

 

FCL1 
Fancolete 
Hidrônico 

4 x   0.1 220 1 - 

FCL2 
Fancolete 
Hidrônico 

1 x   0.1 220 1 - 

DCF 
Damper Corta 

Fogo 
5   x  220 1 - 

Quadro 0.25 – Alimentação Elétrica 3º Pavimento 

EQUIPAMENTO BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO 

Zona referência designação Un. normal conforto Emerg. 

Potência 
TOTAL 

Tensão 
fases 

Corrente 
Nominal 

[ kW ] [ V ] [ A ] 

P
ai

n
éi

s 
E

lé
tr

ic
os

 L
oc

ai
s 

- 
3

º 
P

av
im

en
to

 UEP 

Unidade 
Evaporadora de 

Condicionamento 
de Precisão 

1 x x  3.0 220 1 8.5 

FCL2 
Fancolete 
Hidrônico 

1 x   0.1 220 1 - 

DCF 
Damper Corta 

Fogo 
5   x  220 1 - 

Quadro 0.26 – Alimentação Elétrica 4º Pavimento 

EQUIPAMENTO BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO 

Zona referência designação Un. normal conforto Emerg. 

Potência 
TOTAL 

Tensão 
fases 

Corrente 
Nominal 

[ kW ] [ V ] [ A ] 

P
ai

n
éi

s 
E

lé
tr

ic
os

 
Lo

ca
is

 -
 4

º 
P

av
im

en
to

 

UEP 

Unidade 
Evaporadora de 

Condicionamento 
de Precisão 1 

x x   

3.0 220 1 8.5 

FCL2 
Fancolete 
Hidrônico 1 

x     
0.1 220 1 - 
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DCF 
Damper Corta 

Fogo 5 
    x 

  220 1 - 

 

Painéis de Gestão Técnica 

No âmbito do escopo de instalações e equipamentos mecânicos se prevê o fornecimento 
e instalação de painéis de gestão técnica (controle), dos quais depende o controle dos 
equipamentos de instalações mecânicas. Estes Paineis onde serão instalados os 
controlodaores dos equipamentos mecânicos deverão ser devidamente coordenados com 
o escopo de Gerenciamento Predial (Gestão Técnica). 

Dos painéis de gestão técnica estarão ainda as informações de funcionamento do sistema 
(falta de alimentação elétrica, avaria por disparo térmico ou falta de fluxo nos 
ventiladores). 

Estão, ainda, previstos dispositivos de sinalização e comando manual (comutadores e/ou 
botões de pressão) para todos os equipamentos. 

Dispositivos de manobra dos painéis de comando deverão possuir dispositivos de 
travamento quando na posição “desligado”, conforme a NR-10 – Segurança em 
Instalações e Serviços em Eletricidade. 

Nos painéis de comando (PGP), deverão ser previstos relés de proteção multifunção do 
tipo IED (Intelligent Eletronic Device) micro processado, entre outros componentes 
necessários à sua perfeita e segura operação. 

Os painéis deverão ser projetados e construídos de acordo com a Norma NBR.IEC 
60.439-1 – Conjunto de Manobras e Controle de Baixa Tensão. 

Todos os painéis deverão ser construídos em chapa de aço # 14 USG de bitola mínima, 
contemplando todos os componentes elétricos necessários para o perfeito funcionamento 
dos sistemas. 

As interligações elétricas entre os painéis e os equipamentos serão em leitos e eletro dutos de 
aço galvanizado pesado, conduletes de alumínio e cabos de cobre eletrolítico com simples, 
classe de tensão 0,6/1kV. 

Os painéis de distribuição do sistema de HVAC e respetivas instalações de circuitos 
deverão atender as especificações descritas no projeto de elétricas. 

O projeto dos painéis elétricos deverá atender também aos critérios técnicos descritos nas 
documentações de elétrica, no entanto, se descreve em baixo as suas características 
gerais. 
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construção 

 painéis em chapa de aço com espessura mínima de 2 mm, devidamente 
travados; 

 pintados e acabados com proteção anticorrosiva para ambientes marítimos; 

 portas com juntas de borracha para vedação estanque e chave para fecho; 

composição/execução 

 painél para o equipamento de controle; 

 painel de controle deve ser equipado com: disjuntor de 6A com corte de 
neutro; transformador 220/24V; porta fusíveis e respetivo fusível de 2A para 
proteção do secundário do transformador; 

 barramento em escada e equipado com anteparos de proteção em material 
plástico transparente, isolante e auto extinguível; 

 ligações ao barramento feitas por meio de terminais de aperto, apropriados, 
fixos por parafusos; existirão tantas ligações quantos os circuitos existentes; 
não serão permitidas ligações com olhais executados com os próprios 
condutores; 

 a aparelhagem será assente em chassis de chapa, aos quais se fixará através 
de parafusos; 

 saídas dos circuitos a partir de bornes (placas terminais), de aperto por 
parafusos, assentes em perfis adequados; estas placas serão obrigatoriamente 
identificadas, com as referências dos circuitos que alimentam e terão uma 
disposição de montagem para medição de isolação, ou qualquer outra 
operação de reparação, sem necessitar de colocar fora de serviço os outros 
circuitos; 

 em todas as extremidades dos condutores serão fixadas etiquetas 
identificativas dos respetivos circuitos; 

 as entradas e saídas das diversas canalizações nos painéis elétricos serão 
feitas através de bucins apropriados; 

 os painéis do quadro elétrico terão rasgos para encaixarem na aparelhagem; 
deverão ser de fácil desmontagem e abertura, não devendo ser necessário, 
para isso, retirar qualquer aparelhagem contida nos painéis; 

 serão montadas etiquetas em trafolite gravadas a branco sobre fundo preto, 
para identificação de todos os circuitos e de todo o equipamento; 

 o quadro deverá possuir saídas de reserva em número de 20% das suas saídas 
efetivas; 

 o poder de corte dos respetivos painéis elétricos deve respeitar o projeto de 
instalações e equipamentos elétricos; 
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proteções 

 proteção diferencial em todos os circuitos efetuada individualmente por 
circuito; só serão permitidas proteções diferenciais para grupos de circuitos 
se a paragem do equipamento dum desses circuitos implique, por condições 
de funcionamento, a paragem dos equipamentos alimentados pelos outros 
circuitos; 

 relés térmicos e magnéticos para proteção contra sobrecargas e sobre 
intensidades dos circuitos de alimentação dos motores; 

 comutador com as posições auto – 0 – manual, em todos os circuitos 
comandados pelo sistema de controle. 

sinalizações 

 presença de tensão nos barramentos; 

 funcionamento de todos os equipamentos; 

 colmatação de filtros; 

 falhas de vazão dos ventiladores; 

 disparo dos relés térmicos dos motores; 

 teste das lâmpadas de sinalização. 

Todos os painéis deverão, assim, ser previstos para Interface com o SADI e com a SGP. 

Pelo que todos os painéis associados às instalações mecânicas (PE-M, PGP-M e PS-M) 
deverão ser instalados com todo o equipamento de controle e comando, de forma a 
responder à lista de pontos em anexo, incluindo-se um controlador próprio tipo “PLC” 
para interligação do SADI. 

Todos os dispositivos comandados e alimentados pelo SADI deverão funcionar à tensão 
estipulada (nominal) de 24V em corrente contínua (CC). Nos casos em que o comando e 
alimentação de dispositivos, por imperativo técnico, tenha de ser efetuado a uma tensão 
diferente de 24V-CC, caberá aos responsáveis pelo fornecimento e montagem dos 
dispositivos efetuar as adaptações necessárias para que os mesmos possam receber os 
sinais de comando à tensão de 24V-CC. Assim, todas as adaptações eventualmente 
necessárias consideram-se incluídas nos equipamentos a comandar. 

No interior de cada quadro deverá existir um esquema eléctrico de potência e comando e 
um manual de instruções de operações do mesmo, devidamente atualizado, com 
indicação clara dos circuitos, dos terminais e dos condutores, correspondente à 
etiquetagem, numeração e identificação existente no equipamento e condutores do 
quadro. 
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A construção dos painéis eléctricos obedecerá aos mais seguros preceitos e regulamentos 
da especialidade, em consonância com os exigidos pelo projeto de Instalações Eléctricas. 

Sistemas e Equipamentos de Controle 

Genericamente, como já referido, se prevê um sistema de controle, baseado em 
microprocessadores (unidades DDC) que permitem transmitir e receber dados de 
comando/controle e monitorização, de e para um computador central, através de um 
sistema de comunicações em rede. Estes controladores de comunicação em rede estão 
localizados nos paiéis de gestão técnica de cada piso e podem ser integrados num sistema 
global de gestão técnica centralizada do edifício (Sistema de Gerenciamento Predial – 
SGP)  

É da responsabilidade do presente escopo de Instalações e Equipamentos Mecânicos o 
fornecimento e a montagem de todos os equipamentos de campo e as respectivas 
interligações aos controladores ou painéis de comando, garantindo sempre a sua 
compatibilidade com o sistema proposto e os respetivos controladores. 

O sistema de controle permite o comando e regulação funcional remota dos 
equipamentos nele integrados. Fornece, ainda, as informações relativas às condições 
operacionais e à contabilização dos períodos funcionais tendo em vista à gestão 
energética e de manutenção das instalações e sistemas dele dependente. 

As funções relativas à monitorização das condições exteriores e de conforto, dos 
dampers de consumo de energia térmica e elétrica, com vista à avaliação da eficiência 
energética da instalação são, após adequada programação do sistema, assegurados em 
conformidade com a legislação em vigor (caso exista). Com vista a este objetivo, para 
além dos diversos controladores e equipamentos de campo previstos deverão ser 
igualmente previstos medidores de energia elétrica associados aos painéis elétricos 
previstos para as Instalações Mecânicas (HVAC). 

Estão, ainda, previstos dispositivos de sinalização e comando manual (comutadores e/ou 
botões de pressão) para todos os equipamentos, instalados nos painéis elétricos de onde 
provém a sua alimentação. 

Entre os equipamentos que têm o seu funcionamento conduzido pelo controle geral do 
sistema, existem aqueles que apenas dependem desta para autorização/inibição do seu 
funcionamento, conforme descrito de seguida: 

Os chillers e a bomba de calor no presente escopo terão o seu funcionamento automático 
independentemente do sistema geral de controle do edifício, sendo apenas o seu horário 
de funcionamento determinado por aquele sistema, pelo que, estes equipamentos terão 
controladores próprios com possibilidade de comunicação com o sistema de 
gerenciamento predial. 
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Todos os sistemas de expansão direta inclusos no presente escopo terão o seu 
funcionamento automático independentemente do sistema geral de controle do edifício, 
sendo apenas o seu horário de funcionamento determinado por aquele sistema, pelo que, 
estes equipamentos terão controladores próprios com possibilidade de comunicação com 
o sistema de gerenciamento predial. 

Todos os sistemas energéticos de precisão inclusos no presente escopo terão o seu 
funcionamento automático independentemente do sistema geral de controle do edifício, 
sendo apenas o seu horário de funcionamento determinado por aquele sistema, pelo que, 
estes equipamentos terão controladores próprios com possibilidade de comunicação com 
o sistema de gerenciamento predial. 

Todas as unidades de tratamento de ar do tipo Fancoil, as bombas circuladoreas e os 
ventiladores terão o seu controle e regulação mediante os microprocessadores ou 
controladores previstos nos painéis de comando, que em associação com o respectivo 
equipamento de campo incluído no presente projeto (as sondas de umidade, sondas de 
temperatura, pressão, atuadores, etc) garantem o seu funcionamento automático. 

Todos os fancoletes hidrônicos inclusos no presente escopo terão o seu funcionamento 
automático independentemente do sistema geral de controle do edifício, sendo apenas o 
seu horário de funcionamento determinado por aquele sistema, pelo que, estes 
equipamentos terão controladores próprios com possibilidade de comunicação com o 
sistema de gerenciamento predial. 

Todos os sistemas de controle inseridos nos equipamentos de HVAC deverão ser 
fornecidos com possibilidade de comunicar com o sistema de gerenciamento predial 
(SGP) geral, caso exista, ou venha a existir (bacnet, lonworks, etc.). 

Os termóstatos ou controladores individuais dos fancoletes deverão ser montados em 
locais representativos das condições ambiente dos espaços a que estão afetos, longe da 
incidência da luz solar ou de qualquer outra fonte de calor. 

O instalador apresentará obrigatoriamente para aprovação todo o equipamento que se 
propõe instalar. É da sua responsabilidade certificar-se que o que propõe é desde logo 
compatível com os demais equipamentos  propostos a instalar e, ainda, que tem 
capacidade para executar todas as tarefas previstas no presente projeto. 

Todos os painéis elétricos de comando e controle deverão ser instalados com todo o 
equipamento de controle, de forma a responder à respectiva lista de pontos de escopo de 
automação (instalações elétrica). 

Equipamento de Campo 

Seguidamente são especificadas as principais características técnicas dos principais 
equipamentos de campo a utilizar para controle dos componentes da instalação. Todo o 



 

 

279 

equipamento de controle a fornecer deverá ser compatível com o sistema de 
gerenciamento centralizado. 

Parte dos equipamentos de controle foram já especificados juntamente com os aparelhos 
de que fazem parte e controlam, no entanto, contemplam-se seguidamente os restantes 
casos. 

Se em função das máquinas propostas for necessário instalar mais alguns dispositivos de 
controle para além dos referidos neste caderno, para se conseguir um funcionamento 
perfeito e inteiramente automático, o proponente indicá-los-á na sua proposta. 

Sonda de Temperatura e Umidade Exterior 

 envoltória em plástico poliamida e filtro de proteção do sensor em bronze; 

 sensor: NTC; 

 resistência do sensor: 1,8 a 10 kOhm; 

 marca de medida de temperaturas: -10 a 60ºC; 

 marca de medida de umidade: 0 a 95% HR; 

 sinal de saída: 0 a 10 V ou 4 a 20 mA 

 tolerância a 25ºC: ±0,3K (0,3%); 

 constante de tempo (dependente da velocidade do ar): 15 segundos; 

 classe de proteção: IP65 conforme EN 50081-1 e EN 50082-1; 

 dimensões: 64x58x35 mm; 

 ligações elétricas: terminais p/ condutores até 1,5mm²; 

 montagem: mural ou em superfície; 

Como referência indica-se a sonda da marca Schneider Electric, ou similar. 

Sonda de Temperatura e Umidade Ambiente 

 envoltória em plástico ABS; 

 sensor: NTC; 

 resistência do sensor: 1,8 à 10 kOhm; 

 marca de medida de temperaturas: -10 à 60ºC; 

 marca de medida de umidade: 0 à 95% HR; 

 sinal de saída: 0 à 10 V ou 4 à 20 mA 

 tolerância a 20ºC: ±0,6K; 

 constante de tempo (dependente da velocidade do ar): 15 segundos; 
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 classe de proteção: IP20 conforme EN 50081-1 e EN 50082-1; 

 dimensões: 116x84x24 mm; 

 ligações elétricas: terminais p/ condutores até 1,5mm²; 

 montagem: mural ou em superfície; 

Como referência indica-se a sonda da marca Schneider Electric, t.a.c., modelo SHR100, 
ou similar. 

Sonda de Temperatura e Umidade para Duto 

 envoltória em plástico poliamida e filtro de proteção do sensor em bronze; 

 baínha em latão cromado: 230 mm; 

 sensor: NTC; 

 resistência do sensor: 1,8 à 10 kOhm; 

 marca de medida de temperaturas: -10 à 60ºC; 

 marca de medida de umidade: 0 à 95% HR; 

 sinal de saída: 0 à 10 V ou 4 à 20 mA 

 tolerância a 25ºC: ±0,3K (0,3%); 

 constante de tempo (dependente da velocidade do ar): 15 segundos; 

 classe de proteção: IP65 conforme EN 50081-1 e EN 50082-1; 

 dimensões: 64x58x35 mm; 

 ligações elétricas: terminais p/ condutores até 1,5mm²; 

 montagem: em duto c/ flange ligação (incluída); 

Como referência indica-se a sonda da marca Schneider Electric, ou similar. 

Sonda de Temperatura para Duto 

 envoltória em plástico poliamida; 

 bainha em latão cromado: 163 mm; 

 sensor: NTC; 

 resistência do sensor: 1,8 kOhm; 

 marca de medida de temperaturas: -40 à 150ºC; 

 tolerância a 25ºC: ±0,3K; 

 constante de tempo (velocidade do ar entre 1,5 à 3,0 m/s): 72 à 52 segundos; 

 classe de proteção: IP65 conforme EN 50081-1 e EN 50082-1; 
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 dimensões: 64x58x35 mm; 

 ligações elétricas: terminais p/ condutores até 1,5mm²; 

 montagem: em duto c/ flange ligação (incluída); 

Como referência indica-se a sonda da marca Schneider Electric, ou similar. 

Sondas de Temperatura para Imersão 

 envoltória em plástico poliamida; 

 bainha em latão cromado: 163 mm; 

 sensor: NTC; 

 resistência do sensor: 1,8 kOhm; 

 gama de medida de temperaturas: -40 à 150ºC; 

 tolerância a 0 à 32ºC: ±0,5K; 

 constante de tempo: 23 segundos; 

 classe de proteção: IP65 conforme EN 50081-1 e EN 50082-1; 

 dimensões: 64x58x35 mm; 

 ligações elétricas: terminais p/ condutores até 1,5mm²; 

 montagem: em tubulação de água c/ flange ligação (incluída); 

Como referência indica-se a sonda da marca Schneider Electric, ou similar. 

Sonda da Qualidade do Ar Interior 

 envoltória em ABS; 

 tensão de alimentação 24V ac/cc; 

 dimensões: 85x85x27mm; 

 marca de temperatura ambiente: 15 a 30 ºC; 

 marca de umidade relativa: 45 a 65% HR; 

 marcas de sinal 0..10Vdc (0V contaminação baixa, 10V contaminação alta): 

 linguagem de comunicação em protocolo aberto; 

Como referência indica-se a sonda da marca Schneider Electric, ou similar. 

Sonda de Pressão  

 envoltória em ABS; 

 tensão de alimentação 24V ac/cc; 

 marca de pressão ambiente: 0/+100 Pa; 
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 marcas de sinal 0..10Vdc (0V contaminação baixa, 10V contaminação alta): 

 linguagem de comunicação em protocolo aberto; 

Como referência indica-se a sonda da marca Schneider Electric, ou similar. 

Pressostatos Diferenciais de Ar 

O pressostato diferencial para ar compreenderá duas câmaras ligadas a um diafragma. 
Estas câmaras serão dispostas de forma a que o dispositivo possa ser utilizado como 
interruptor de pressão estática ou diferencial. 

A ligação ao aparelho será efetuada através de 2 tubos de plástico flexíveis nos pontos a 
serem medidos, por meio dum encaixe metálico. 

O interruptor de pressão terá um contato SPDT livre de potencial e deverá ser fornecido 
completo com os acessórios de ligação.  

Para instalação em todas as UTA e UTAN etc., nos filtros e ventiladores, para 
sinalização. 

características técnicas: 

 envoltória em plástico ABS; 

 caixa: plástico; 

 classe de proteção: IP54 conforme EN 50081-1 e EN 50082-1; 

 2 tomas de pressão c/ tubo plástico Ø 5 mm; 

 marca de medida de pressão: 40 à 600 Pa; 

 pressão máxima de operação: 50 kPa; 

 contato em prata: 3 A – 250 VAC; 

 diafragma/membrana: simples; 

 ligações elétricas: terminais p/ condutores até 1,5mm²; 

 montagem: posição vertical; 

Como referência indica-se a sonda da marca Schneider Electric, ou similar. 

Pressostatos Diferenciais de Água 

O pressostato diferencial para água, à semelhança do pressostato diferencial de ar, 
compreenderá duas câmaras ligadas a um diafragma. Estas câmaras serão dispostas para 
que o dispositivo possa ser utilizado como interruptor de pressão estática ou diferencial 
como resposta a um aumento ou uma diminuição brusca de pressão ocorrida através de 
uma bomba. 
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A ligação ao aparelho será efetuada através de 2 tubos nos pontos a serem medidos na 
tubulação. 

O interruptor de pressão terá um contato SPDT livre de potencial e será fornecido 
completo com os acessórios de ligação à tubulação.  

Para instalação entre a aspiração e descarga de todas as bombas. 

características técnicas: 

 caixa: plástico; 

 proteção: IP30; 

 diafragma/membrana: simples; 

 pressão de funcionamento: 0,8 à 12 bar; 

 pressão máxima operação: 23 bar; 

 Interruptor diferencial: 0,3 a 4,5 mbar; 

 contato SPDT: 16(3)A - 24VAC; 

 temperatura máxima operação: 80ºC; 

 montagem: diafragma na vertical c/ orifícios da pressão virados para baixo; 

 ligações elétricas: terminais p/ condutores até 1,5mm²; 

Como referência indica-se o pressostato diferencial de água, da marca Schneider 
Electric, ou similar. 

Interligações de comando 

Os cabos de sinal analógico provenientes dos sensores de temperatura e umidade e da 
rede de comunicações, deverão percorrer sempre que possível caminhos independentes 
ou, em alternativa, serão devidamente protegidos contra campos eletromagnéticos. 

O seu encaminhamento é, sempre que possível, estabelecido sobre os caminhos de cabos 
eléctricos, previstos nas instalações mecânicas ou sobre o caminho de cabos previstos no 
âmbito das instalações eléctricas. Nos troços onde não existirem caminhos de cabos, os 
cabos serão protegidos por tubos tipo VD, à vista sobre abraçadeiras. 

Todos os cabos deverão ser identificados em ambas as extremidades por intermédio de 
etiquetas em braçadeira de serrilha da seguinte forma: origem+destino. 

Todos os cabos com bainha metálica terão esta ligada à terra numa das extremidades, 
através de condutor flexível de seção 2,5mm² na cor verde/amarelo. 
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O instalador terá a responsabilidade de garantir que os cabos sejam os adequados para o 
tipo de sinais a transmitir e a receber. 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades deverá ser feita pela 
planilha de preços unitários considerando os materiais entregues na obra e instalados em 
seus lugares. 

7.2.24.6. Ensaios, comissionamento e partida dos equipamentos 

Todas as operações de pressurização da tubulação, vácuo e carga adicional de 
refrigerante, deverão ser acompanhadas por técnico autorizado pelo fabricante. 
Igualmente, a partida do equipamento também deverá ser feita por técnico do fabricante. 

É da responsabilidade do contratado efetuar os ensaios, limpeza e a identificação de 
todos os equipamentos, canalizações e acessórios das instalações de HVAC e de controle 
de fumaça, incluindo o sistema de produção e distribuição de água de condensação e 
água quente sanitária em conformidade com as presentes especificações. 

Todas a expensas inerentes à realização da totalidade dos ensaios necessários, incluindo 
as energéticas de instrumentação e calibração, serão por conta do adjudicatário. De igual 
modo, é da sua responsabilidade a aquisição e fornecimento de todos os equipamentos, 
materiais e meios humanos necessários à sua realização. 

Durante a execução da obra e antes da entrega, o contratado procederá aos necessários 
ensaios, na presença de um delegado do contratante, para demonstrar que os 
equipamentos e montagens satisfazem as condições definidas. Todos os ensaios poderão 
ser repetidos a pedido do contratante, sempre que este considere que aqueles não foram 
realizados corretamente ou, quando da sua realização, não estavam reunidas as condições 
necessárias para que os resultados encontrados sejam representativos do pretendido. 

Todas as despesas incluindo as energéticas de instrumentação e calibração, serão por 
conta do contratado. 

Fixam-se, desde já, os ensaios que se descrevem de seguida, sem prejuízo de outros que 
entretanto se entendam realizar. 

É obrigatório o registro de todos os ensaios e medições realizados, bem como, das 
condições em que tais foram realizados, incluindo a identificação das condições 
relevantes caso a caso. 

O registro de todos os dados recolhidos será efetuado em quadros que reflitam 
adequadamente o teor dos ensaios e medições realizados. Aqueles quadros serão 
obrigatoriamente objeto de aprovação por parte da contratante antes da realização dos 
referidos ensaios e medições. 

O mapa de ensaios deverá incluir no mínimo: 
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 Intensidade de corrente nominal e, intensidade de corrente medida bem como 
a tensão de cada motor; 

 Rotação dos ventiladores, dimensão e/ou regulação das polias. Fornecer 
polias de substituição se for necessário para atingir a vazão de projeto; 

 Pressão estática do sistema; 

 Leituras da vazão de ar e velocidade do ar nas dos dutos em cada uma dos 
dutos principais de distribuição, nos ramais principais e em todos os dampers 
de duto que sirvam mais do que um registro ou grelha de insuflação/retorno; 

 Incluir o valor da leitura transversal de insuflação, retorno, exaustão e 
admissão de ar novo ; 

 Temperaturas de bolbo seco e de bolbo úmido, do ar exterior, interior, de 
insuflação de retorno e de mistura; 

 Vazão de ar em cada grelha/difusor de insuflação e retorno/extração; 

 Vazões de água em cada serpentina e válvulas de regulação. 

Só depois daqueles mapas serem preenchidos e rubricados, se procederá à recepção 
definitiva das instalações, caso os resultados tenham satisfeito os requisitos do presente 
projeto. 

Todo o equipamento a utilizar para realização dos ensaios e medições agora previstos e 
de outros que entretanto se entendam por bem realizar, devem obedecer aos seguintes 
requisitos: 

 adequados para o efeito; 

 bom estado de conservação e funcionamento; 

 certificados de acordo com as Normas aplicáveis; 

 devidamente aferidos, com a indicação precisa da última data de aferição, e, 
quando aplicável, mediante a apresentação do certificado de aferição pela 
entidade competente para o efeito. 

Fixam-se, desde já, os ensaios que se descrevem de seguida, sem prejuízo de outros que, 
entretanto, se entendam realizar. 

Grupos Produtores de Energia – Chiller / Bomba de Calor 

A capacidade do evaporador, isto é, a sua eficiência nominal, deverá ser verificada 
mediante os respetivos certificados de produto, os quais deverão ser emitidos por 
entidades independentes. 

No entanto, se a fiscalização o entender, serão efetuados os ensaios necessários, e 
repetidas as determinações referidas a seguir, durante o período de garantia, numa altura 
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em que se verifiquem as condições exteriores extremas (ou próximo das extremas) 
indicadas neste caderno de encargos. 

Estes ensaios serão efetuados da seguinte forma: 

 medindo a vazão de água que neles circulam; 

 verificando a diferença de temperatura da água entre as diversas entradas e a 
saídas, pela leitura em termómetros de grande sensibilidade. 

A vazão de água refrigerada e de condensação poderá ser obtido entrando com a 
diferença de pressão entre a entrada e a saída da água indicada pelos manómetros, na 
curva vazão/perdas de carga do fabricante dos grupos. 

Se estas curvas não forem fornecidas pelo fabricante, o caudal será medido por meio de 
um debitómetro. 

No ato das verificações atrás mencionadas, far-se-ão as leituras dos manómetros de alta e 
baixa pressão (compressão e aspiração) dos circuitos de refrigeração do grupo, com vista 
a confirmar que as pressões estão dentro dos limites indicados pelo fabricante. 

Se a fiscalização o entender, serão repetidas as determinações referidas neste número, 
durante o período de garantia, numa altura em que se verifiquem as condições exteriores 
extremas (ou próximo das extremas) indicadas neste caderno de encargos. 

Sistemas Energéticos de Expansão direta tipo Split 

O desempenho das unidades de climatização autônomas será determinado da seguinte 
forma: 

 posicionar o ventilador na velocidade média; 

 medir as temperaturas do ar na aspiração e na descarga do aparelho; 

 medir a temperatura do ar na sala, no mínimo, em quatro pontos do local 
condicionado a uma altura média de 1,6m, e temperatura do ar exterior; 

 níveis de ruído; 

Sistemas Energéticos de Precisão 

O desempenho das unidades de climatização autônomas será determinado da seguinte 
forma: 

 posicionar o ventilador na velocidade média; 

 medir as temperaturas do ar na aspiração e na descarga do aparelho; 

 medir a temperatura do ar na sala, no mínimo, em quatro pontos do local 
condicionado a uma altura média de 1,6m, e temperatura do ar exterior; 

 níveis de ruído; 
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Para verificação da capacidade das baterias serão feitas as seguintes medições: 

 vazões de ar e as respetivas temperaturas à entrada e saída,  

 vazões de água e as respetivas temperaturas à entrada e saída, assim como a 
respetiva perda de carga na serpentina. 

Bombas Circuladoras 

O desempenho das bombas circuladoras será determinado da seguinte forma: 

 medindo as pressões na aspiração e na descarga; 

 medindo a potência absorvida pelos motores; 

 verificar os caudais através das curvas fornecidas pelo fabricante. 

Ensaios hidrônicos (tubulação) 

Tubulação de Distribuição de Água 

Os ensaios serão realizados a uma pressão 1.5 vezes a pressão máxima de serviço (PN 
10). Toda a tubulação e acessórios, incluindo válvulas, deverão permanecer à pressão de 
ensaio durante 24 horas, sem que o manômetro instalado na tubulação acuse variação de 
pressão. Devem ser realizados à totalidade das redes. 

A pressão será obtida por meio de uma bomba manual ou elétrica, sendo lido o seu valor 
à saída da mesma por dois manômetros, os quais deverão estar aferidos, pelo que o 
instalador prestará prova do respectivo termo de aferição passado pela Autoridade 
Nacional competente. 

Todos os equipamentos e materiais necessários à lavagem e ensaios (bombas, 
mangueiras, manômetros, flanges cegas, etc.), serão fornecidos pelo adjudicatário. 

Tubulação de fluido frigorífico 

Precedente ao procedimento de enchimento da tubulação de cobre com fluido frigorífico 
deverá efetuar-se o teste de fugas e de vácuo a toda a tubulação. 

teste de fugas 

O teste de fugas será realizado com pressão positiva e em três fases: 

 introduzir azoto seco a uma pressão entre 3 a 5 kg/cm2, percorrer a 
instalação à procura de  fugas que sejam audíveis e verificar se ocorre 
diminuição de pressão durante um período de três minutos; 

 aumentar a pressão para valores entre 15 e 18 kg/cm2 e verificar se ocorre 
diminuição de pressão durante um período de cinco minutos; 
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 caso não se verifique nenhuma anomalia, após as operações anteriores, 
aumentar a pressão do azoto para 32 kg/ cm2 e comprovar que a pressão se 
mantém sem variações apreciáveis ao longo de 24 horas. 

O teste de fugas não deverá ser realizado com pressões superiores a 32 kg/cm2. 

Para o mesmo ensaio não é recomendável a utilização de hélio ou árgon. 

vácuo da instalação 

Deverá proceder-se ao vácuo da instalação de modo a retirar todas as partículas sólidas 
que se formaram durante a realização das soldaduras e extrair o vapor de água e gases 
não condensados que se acumularam na tubulação durante a execução da sua instalação, 
este procedimento será realizado através das válvulas de serviço da tubulação das 
unidades exteriores. 

A bomba de vácuo a utilizar deverá ter a capacidade de alcançar uma pressão absoluta de 
5 mm.c.Hg. e um fluxo mínimo de 40 litros/min. 

A realização dos procedimentos anteriormente descritos, deverão ser executados com 
todos os equipamentos necessários, específicos para cada tipo de fluido frigorigénio, e 
indicados pelo fabricante dos equipamentos instalados. 

Tratamento Quimico da Água 

Verificar, mediante análises à água tratada, se o tratamento químico efetuado se ajusta à 
instalação em causa. Deverão ser apresentados os resultados das referidas análises.  

Após a montagem dos equipamentos de tratamento químico da água, verificar-se-á o seu 
funcionamento, nomeadamente, das bombas doseadoras quanto à aspiração (se 
facilmente escorvam), quanto à compressão (se tem pressão para introduzir o produto na 
tubagem de água vencendo a contra pressão do circuito) e, ainda, quanto à possibilidade 
de regulação da sua vazão. 

Unidades de tratamento de ar (FC – Fan Coil) 

Para verificação da capacidade das unidades de tratamento de ar serão feitas as seguintes 
medições: 

 vazões de ar e as respectivas temperaturas e umidades à entrada e saída, tanto 
no retorno como na insuflamento; 

 características de funcionamento dos ventiladores e verificação das 
respectivas perdas de carga  

 eficiência dos recuperadores de calor; 

 vazões de água e as respectivas temperaturas à entrada e saída, assim como a 
respectiva perda de carga nas serpentinas; 
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 níveis de ruído. 

Fancoletes Hidrônicos 

Para verificação da capacidade dos fancoletes e respetivas baterias serão feitas as 
seguintes medições: 

 vazões de ar e as respetivas temperaturas à entrada e saída,  

 vazões de água e as respetivas temperaturas à entrada e saída, assim como a 
respectiva perda de carga na serpentina; 

 níveis de ruido. 

Ventiladores 

Serão feitas as seguintes verificações: 

 vazão de ar; 

 velocidade de rotação do ventilador; 

 velocidade de descarga de ar; 

 pressão estática exterior; 

 níveis de ruído. 

  

Ensaios redes de ar (dutos) 

Os ensaios de estanqueidade das redes de dutos serão realizados a uma pressão estática 
de 400 Pa e as perdas de fluxo máximas admissíveis de 1,5 l/s.m2 de área de dutos. 

O ensaio será realizado, em primeira instância, a 10% da rede, escolhida aleatoriamente. 
Caso o ensaio da primeira instância não seja satisfatório, o ensaio da segunda instância 
deverá ser realizado em 20% da instalação, também escolhidos aleatoriamente, para além 
dos 10% iniciais. Caso esta segunda instância também não satisfaça o critério pretendido, 
todos os ensaios seguintes deverão ser realizados a 100% da rede de dutos. 

Todos os equipamentos e materiais necessários à realização dos respectivos ensaios 
serão fornecidos pelo contratado. 

Serão feitas as seguintes medições em locais a escolher pelo contratante: 

 temperatura do ar à saída das grelhas e difusores; 

 velocidade do ar à saída das grelhas e difusores; 

 temperatura do ar, no mínimo, em quatro pontos do local condicionado a 
uma altura média de 1,60 m; 
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 temperatura do ar no exterior, no instante das outras medições de 
temperatura; 

 velocidade do ar em dutos; 

 níveis de ruído; 

 velocidades do ar nas partes de ocupação que não deverão ultrapassar 0,20 
m/s. 

Dampers de regulação de vazão de ar 

Verificação do vazão que atravessa os dampers através da quantificação da velocidades 
mediante anemômetro. 

Nos dampers automáticos deverá ser verificado o fluxo com ajuda das curvas fornecidas 
pelo fabricante dos aparelhos. 

Equipamentos de segurança contra incêndio  

Verificação do fecho dos dampers quer por atuação térmica, quer por atuação elétrica. 

Nos dampers sujeitos a monitorização, deverá ser verificado se o estado real do registro 
corresponde ao estado apresentado no SGP/painel de comando. 

Equipamento de controle 

Será verificada a sua capacidade e, ainda, a atuação de todos os equipamentos de 
controle. 

Motores elétricos 

Será medida a intensidade de corrente de alimentação de cada motor e comparados os 
valores obtidos com os indicados nas chapas de características. Verificar-se-á se os relés 
térmicos e as restantes proteções de cada motor estão devidamente dimensionados e 
regulados. 

Níveis de ruído 

Serão realizadas medições de ruído por forma a comprovar-se que toda a instalação está 
dentro dos limites de ruído máximos admissíveis especificados neste projeto. 

Aquelas medições devem ser realizadas com equipamento de quantificação de som 
(sonômetro) devidamente certificado e calibrado. O sonômetro será obrigatoriamente 
calibrado antes da realização das medições. 

As medições de ruído devem respeitar os seguintes requisitos: 

 o microfone deve ser colocado num espaço livre a uma distância nunca 
inferior a 1,5 m do pavimento, paredes ou outras superfícies de grandes 
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dimensões; onde tal não seja possível, no registro daquelas medições devem 
ser indicadas as condições em que tais foram realizadas; 

 o microfone deve ser colocado a uma distância de 2 m do equipamento ou 
elemento do qual se pretende realizar as medições; onde tal não seja possível, 
no registro daquelas medições devem ser indicadas as condições em que tais 
foram realizadas; 

 para grandes equipamentos ou superfícies (AHU’s, etc.) a distância 
anteriormente referida será de 3 m. 

 para um mesmo equipamento ou superfície serão realizadas medições em 
diversos pontos  do espaço circundante; 

 as medições serão realizadas em locais a escolher pelo gerenciamento e os 
valores medidos serão comparados com os níveis máximos; caso os valores 
reais ultrapassem os limites impostos obriga-se a construtora a proceder a 
todas as correções acústicas necessárias por forma a cumprir o estipulado. 

Outros ensaios 

Realizar outros ensaios necessários à demonstração de que todos os equipamentos 
trabalhando em simultaneidade, satisfazem as condições exigidas no caderno de 
encargos e, ainda, que a instalação se encontra regulada do ponto de vista de caudais de 
ar e água, temperaturas e rendimentos. 

Diversos 

Face às características da obra, chama-se especial atenção para a correta definição e 
dimensionamento dos meios de suporte/assentamento a prever para os diversos 
equipamentos a fornecer no âmbito deste projeto, bem como, aos procedimentos de 
fixação e elevação dos mesmos e restantes materiais a instalar.  

Apoios Antivibráticos 

As bombas de calor/chillers, bombas circuladoras, unidades de tratamento de ar fancoil, 
unidades de climatização (Split) e os ventiladores, serão assentes sobre apoios 
antivibráticos próprios e dimensionados para absorverem todas as vibrações verticais ou 
laterais daqueles equipamentos. 

Estes apoios deverão ser dimensionados e fornecidos pelo contratado juntamente com os 
respetivos equipamentos. 

Para assentamento de equipamentos em lajes deverão ser previstos maciços antivibráteis 
constituído por isolação antivibrático à base de concreto leve e poliestireno expandido ou 
cortiça com uma espessura mínima de 50 [mm] e um maciço de concreto com 100 [mm] 
de espessura, que não origine cargas superiores a [8 kN/m³] ao elemento estrutural ao 
qual está assente. As dimensões em planta do maciço serão as apropriadas para o 
equipamento que vai suportar, devendo exceder em 100 [mm] as dimensões máximas 
exteriores do respetivo equipamento. 
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Como referência construtiva de apoios antivibráticos dos respetivos equipamentos 
indica-se o sistema da marca ISO-CDM, ou similar. 

Suspensões Antivibráticas 

Estão previstas suspensões antivibráticas de equipamentos de climatização constituídas 
por: estrutura metálica de fixação em varão roscado, e base de assentamento do 
equipamento por intermédio de perfil ómega em chapa de aço; Fixação entre varão 
roscado e laje por intermédio de suportes antivibráticos de elastómero, do tipo CDM 
PHS 150, ou similar; 

Relocalização das Unidades Condensadoras Existentes 

Está prevista a relocalização das unidades de climatização autônomas existentes, para o 
Edifício Existente. Estas unidades são existentes e fornecidas pelo Dono de Obra estando 
presentemente localizadas no pátio exterior do Edifício. 

Durante a empreitada de relocalização das unidades condensadoras, deverão ser fornecidos e 
montados os respetivos acessórios das unidades, nomeadamente: interligações de comando das 
unidades, tubulação de interligação das unidades condensadoras e evaporadoras e respetivo 
isolamento térmico, tubulação de ligação ao dreno de condensados, caso existente, nos 
materiais e dimensões indicados pelo fabricante. 

Todo o equipamento elétrico necessário ao perfeito funcionamento das unidades está 
incluído nesta empreitada incluindo a alimentação a partir do quadro elétrico local. 

Cumpre ao instalador a validação dos comprimentos máximos de tubulação indicados 
pelo fornecedor do equipamento. 

O instalador deverá apresentar proposta para a execução dos trabalhos acima descritos, 
bem como para a realização da limpeza e afinação dos equipamentos, dos ensaios, 
incluindo cargas adicionais de fluido refrigerante, comissionamento e partida dos 
equipamentos.  

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por ensaio 
efetivamente executado. 

 

 

8. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 

 

8.1.  EXTINÇÃO DE INCÊNDIO 
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Sistema de combate a incêndio 

Descrição Geral 

O sistema de combate a incêndio por água inclui uma rede úmida de hidrantes cobrindo 
todos os pavimentos, e face à altura do edifício, uma rede de sprinklers. A rede de 
sprinklers será instalada em todos os pavimentos, no entanto, atendendo ao risco de dano 
por água, não serão instalados sprinklers nas áreas específicas de acervo nos pavimentos 
2, 3 e 4 e na sala de objetos museológicos no pavimento 0. Nestes locais, e em sua 
substituição, se preconiza um sistema de extinção por gás (consultar projeto especifico 
de segurança). 

Face à vazão e pressão de água requerida pelos sistemas, é necessário dotar o prédio de 
uma reserva técnica de incêndio (RTI) e um sistema de bombeamento exclusivo para 
combate a incêndio. A RTI se dotará com duas células independentes, de construção em 
concreto armado, localizadas em pavimento técnico, abaixo do térreo.  

 

8.1.1. TUBULAÇÕES 

Relativamente aos materiais a aplicar nas redes de combate a incêndio, se prevê o uso de: 

 Aço carbono galvanizado SHC.40, ASTM53 Grau B/A; 

  

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços foi contabilizada por metro de 
tubo instalado, conforme projeto. Inclusive acessórios. 

 

8.1.2. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

REDE DE HIDRANTES E MANGOTINHO 

O edifício será protegido por hidrantes do sistema tipo 1. Assim, os hidrantes deverão 
atender às seguintes caraterísticas: 

 Tipo 1, com saída simples de 40mm (1½”); 

 Caixa de abrigo equipadas com uma mangueira de incêndio de 1½; 

 Vazão por cada saída 100 l/min; 

 Número de saídas em funcionamento simultâneo: 2; 

 Pressão de projeto 4,0 Kgf/cm2, esguicho regulável; 

 Comprimento de 30m de mangueira; 

 Autonomia do sistema 60min; 
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Com estes valores, e tendo por referência uma velocidade não superior a 3 m/s, se obtêm 
os diâmetros das tubulações, tomando o diâmetro mínimo de 2.1/2”.  

Conhecendo a velocidade teórica da tubulação, juntamente com a vazão estimada se 
obtém o valor da perda de carga para cada trecho. A perda de carga será determinada 
pela fórmula universal (fórmula de Colebrook-White). 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação de hidrantes foi 
contabilizada por conjunto instalado. Deverá ser considerada a instalação completa, com 
todos acessórios necessários à perfeita execução da tarefa. 

 

SISTEMA DE EXTINÇÃO POR SPRINKLERS 

O sistema de chuveiros automáticos será do tipo fechado e pressurizado a seco com ar 
comprimido a jusante da válvula de controle da instalação, solução que tecnicamente se 
denomina por sistema de pré-ação. Para o dimensionamento do sistema se classificou o 
edifício por tipo de uso segundo as normas ABNT. Assim, atendendo à NBR 10897, se 
consideram os seguintes critérios de projeto: 

 Risco ordinário tipo II - RO2 (biblioteca, processamento de papel); 

 Densidade de cálculo – 8,1mm/min/m2; 

 Área máxima de atuação – 139.7 m2 (maior compartimento resistente ao 
fogo); 

 Área máxima de proteção de um sprinkler – 12 m2; 

 Tipo de sprinklers – ampola de mercúrio com K=80; 

 Orifício Nominal – 15mm; 

 Sprinklers tipo pendente. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação de sprinkler foi 
contabilizada por conjunto instalado. Deverá ser considerada a instalação completa, com 
todos acessórios necessários à perfeita execução da tarefa. 

 

8.1.3. RESERVA DE ÁGUA 

A reserva de água para combate de incêndio do edifício é comum para o sistema de 
chuveiros automáticos e hidrantes. Para além disso, como já referido antes, acumula o 
volume de água de reuso, o qual se somará ao volume total requerido pelo sistema de 
combate a incêndio de acordo com o seguinte cálculo: 

Hidrantes: 
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 Vazão de 200 l/min, com um total de dois hidrantes; 

 Tempo de operação de 60 minutos; 

 Reserva hidrantes – 12 m3. 

Chuveiros automáticos: 

 Densidade de descarga: 8.1 mm/m2 

 Área de operação: 139.7 m2; 

 Tempo de operação de 60 minutos; 

 Tipo de sprinkler: ampola de mercúrio com K=80 

 Reserva sprinklers – 79.2 m3. 

Obtém-se assim um volume total com 95 m3 a que acrescem 20m3 da água de reuso. 

A reserva técnica de incêndio será repartida por 2 células, interligadas através de 
barrilete de aspiração. Desta forma se permite as operações de manutenção e limpeza, 
desinfecção, trabalhos de manutenção ou reparação, garantindo sempre a disponibilidade 
do grupo de incêndio.  

A reposição de água no reservatório não será inferior a 1l/min por metro cúbico de 
capacidade efetiva, ou seja, a vazão de enchimento da reserva de incêndio é de 1.60l/s. 

 

BOMBAS DE INCÊNDIO 

Está prevista a instalação de um conjunto de bombas comum para os sistemas de 
hidrantes e chuveiros automáticos, composto por duas bombas elétricas, sendo uma de 
reserva eléctrica. As pequenas perdas de pressão serão compensadas pela bomba jockey. 

A área técnica das bombas de incêndio permite aceder em todo o perímetro das mesmas, 
o que facilita qualquer serviço de manutenção ou reparação. 

A vazão de cálculo e a altura manométrica correspondem aos seguintes pontos de 
funcionamento dos sistemas: 

 Vazão=95 m3/h 

 Hman=64.5 mca 

Todas as bombas devem ter certificado de teste de desempenho. Os painéis controladores 
deverão ser fornecidos pelo fabricante da bomba, o qual deverá garantir o ajuste do 
sistema completo, incluindo instrumentos de linha. 
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Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços de instalação de bombas foi 
contabilizada por conjunto instalado. Deverá ser considerada a instalação completa, com 
uniões ou flanges, base para bombas, amortecedores anti vibração, reduções, válvulas, 
juntas de expansão, quadro elétrico, quadro de acionamento, entre outros. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO 

Geral 

Válvulas / Registros 

As válvulas a aplicar nas redes de incêndio devem apresentar marcação de aprovação 
FM e UL. Entre outras características, deverão dispor de indicador de posição 
(open/close) ou haste ascendente. As válvulas instaladas a jusante da sala de bombas 
deverão ser seladas na posição aberta. 

Válvulas de borboleta 

As Válvulas de borboleta serão equipadas com redutor de acionamento, com as seguintes 
especificações. 

Dimensões 
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Materiais 

 Corpo em ferro fundido dúctil ASTMA-395, revestido em poliamida; 

 Disco em ferro dúctil em conformidade com ASTM-A-395; 

 Disco de vedação em EPDM "e" de borracha encapsulada ASTM d-200; 

 Haste superior e inferior em aço inoxidável tipo 416 em conformidade com a 
ASTM 582 

 Ligação inferior em PVC. 

Válvulas de gaveta de haste ascendente 

As válvulas de gaveta a instalar na rede de incêndio serão de haste ascendente (OS&Y), 
Argus ou similar, equipadas com cunha resiliente, com ligações flangeadas, acabamento 
interno e externo em epoxi com aplicação eletrostática de 0.2 a 0.5mm de espessura na 
cor vermelha segurança. 

Temperatura máxima de operação 

 71ºC; 

Dimensões 
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Materiais 

 Corpo: ferro fundido ASTM A536;  

 Cunha resiliente; ferro fundido ASTM A536 com EPDM ASTM D2000; 

 Volante: ferro fundido ASTM A 536; 

 Haste: bronze ASTM B 150 UNS C614000; 

Válvula de Redução de Pressão (Modelo Tyco PRV-1) 

As Válvulas Redutoras de Pressão Tyco ®, ou similar (exemplo Kidde), 2-8 polegadas 
(DN50 até DN200) Modelo PRV-1 são montados na fábrica e totalmente preparadas para 
controle de pressão. Estas são utilizadas em tubo a seção cheia, onde é necessário reduzir 
uma pressão de entrada mais elevada para uma pressão de entrega inferior em condições 
estáticas e/ou condições de fluxo residual.  

A PRV-1 se destina a manter automaticamente pressão de saída definida (estática e 
residual) dentro de um reduzindo intervalo, independentemente de flutuações na linha de 
entrada de maior pressão ou variação de  caudais. 
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O PRV-1 tem uma pressão de saída pré-definida de 125 psi (8,6 bar), no entanto, esta 
pode ser ajustada para valores de 80-225 psi (5,5 a 15, 5 bar) por aprovação de FM ou de 
80 a 150 psi (5,5 a 10,3 bar) por Listagem de UL. 

A pressão máxima de trabalho a observar, para este tipo de válvulas, será de no mínimo 
20 bar. 

 

 

Aplicação 

 Abastecimento de tubulação molhada, tubulação seca, dilúvio, ou sistema de 
pré-ação e/ou um sistema de tubo vertical de abastecimento a hidrantes. 

 Como parte de um conjunto de controle de corte de piso o fornecimento de 
sistemas de aspersão e/ou estações de hidrantes. 

Características 

 Pode ser instalado em qualquer orientação. 
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 Elimina a necessidade de sangramento do ar retido na câmara da membrana 
durante a instalação. 

 Globo ou o ângulo padrão 

 Controle de pressão com grande precisão. 

 Nylon padrão revestido interna e externamente. 

 Uma peça, um diafragma parte móvel. 

 Serviço de In-line. 

 Uma válvula piloto de sub-montagem prevê qualquer tomada de "pressão de 
ajuste", ou seja, 80-225 psi (5,5 a 15,5 bar). 

Manômetros 

Deverão ser em caixa de aço inoxidável, diâmetro 114 mm, com escala entre 0 e 30 bar 
de fácil leitura. Na derivação para cada manômetro será instalado um registro de esfera, 
com corpo em bronze, PN25. 

Hidrantes 

Válvula para hidrante predial  

Válvula angular 45º,  DN2.1/2”, da Kidde ou similar modelo A52, equipada com 
tampões para registo de hidrantes. Possui corpo e tampa em bronze, haste em latão 
ASTM B124, conexão de entrada DN2.1/2”, rosca interna de 11 fios e conexão de saída 
NBR 5667 de 2.1/2”, rosca externa 5 fios. 

Pressão de trabalho 21 bar. 

Tampões para registos de hidrantes  

Deverão ser de corpo em latão, providos de guarnições em borracha sintética, com saída 
de engate rápido tipo "STORZ" DN 1 ½” (40mm), incluindo adaptador de ligação à 
válvula angular DN 2.1/2” (2.1/2” x 1.1/2”, rosca fêmea x macho). 

Pressão de trabalho 16 bar. 

Ref.: Bucka Spiero/ Kiddle ou similar. 

Esguichos 

Esguicho de jato regulável tipo “ELKHART”, modelo EBK da Kidde ou similar, 
construído em latão fundido, calibre ø1 ½”, com engate rápido "STORZ", incluindo anel 
protetor de borracha. Fator K de descarga 14.21 para um débito de 200l/min à pressão 
mínima de 200Kpa à entrada do esguicho. 
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Figura 0.1 – Esquema de Instalação Genérico 

Mangueira para combate a incêndio  

Mangueira para combate a incêndio para hidrantes 1.1/2” do TIPO 2 conforme a NBR 
11861, Modelo Sintex N de 40mm da Kidde ou similar. Tecido em fibra de poliéster, 
com tecimento horizontal, na cor branca e tubo interior de borracha sintética, na cor 
preta. Lances de 15m empatada com uniões tipo engate rápido tipo 40-B, em latão, 
conforme NBR 14349. 

Pressão de trabalho 14 bar. Pressão de prova 28bar. Pressão de ruptura mínima de 55bar. 

Certificação de marca de conformidade ABNT,nº 40.001/07. 



 

 

302 

 

Abrigos metálicos para hidrantes  

Os abrigos são providos de guarnição em toda a volta em chapa de 1.5mm de espessura 
incluindo estrutura de suporte do abrigo e do equipamento interno, constituída por perfis 
tubulares 40x40x3mm em todo o perímetro, totalmente construídos em aço inox 316 
com acabamento escovado, dotados de suportes e visor de (20 x 20) cm com vidro 
protetor pintado com o dístico "INCÊNDIO" e fechadura de proteção em acrílico. 

Recalque  

O recalque é um dispositivo para uso pelo corpo de bombeiros que permite o recalque da 
água para o sistema. Serão instalados tantos dispositivos de requalque quanto os sistemas 
presentes, conforme NBR13714. O dispositivo de recalque será colocado em caixa de 
alvenaria com acesso por tampa amovível de 0.40x0.60m.  

Cada válvula de recalque será equipada com conexões storz, de corpo em latão, providos 
de guarnições em borracha sintética, com saída de engate rápido tipo "STORZ" DN 2 ½” 
(65mm). 

Pressão de operação 21 Bar. 
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Sistema de extinção automática por água (Sprinklers)  

Válvula de Governo e Alarme Modelo 

O sistema de chuveiros automáticos será do tipo fechado e pressurizado a seco com ar 
comprimido a jusante da válvula de controle da instalação, solução que tecnicamente se 
denomina por sistema de pré-ação.  

O sistema de pré-ação de Inter bloqueio Simples Supervisionado do tipo TYCO modelo 
DV-5, ou similar, utiliza sprinklers automáticos e um sistema de detecção suplementar. 
A atuação deste sistema de detecção liberta imediatamente a Válvula de Dilúvio 
permitindo a entrada de água no sistema de tubulação de sprinklers para ser descarregada 
nos sprinklers que estiverem abertos. 

Os sistemas de pré-ação de Inter bloqueio simples supervisionado são normalmente 
utilizados para proteger áreas onde exista risco de graves danos causados pela água, 
resultantes de sprinklers automáticos ou tubulação danificada. Habitualmente, essas 
áreas englobam salas de informática, áreas de armazenamento de artefatos valiosos, 
bibliotecas e arquivos. 

No caso de um sistema de pré-ação de Inter bloqueio simples supervisionado, uma 
válvula de retenção para coluna fornece uma regulação do ar para que o sistema possa 
ser pressurizado automaticamente com uma pressão nominal de ar ou de nitrogénio de 
supervisão de 0.69 bar. Um pressostato de alarme de baixa pressão de supervisão 
regulado para transferir os contatos nominalmente a 0.34 bar ao diminuir a pressão, é 
utilizado para indicar se existem fugas anómalas na tubulação do sistema de sprinklers. 
A perda de pressão de ar do sistema resultante de um sprinkler danificado ou tubulação 
partida não causa a abertura da Válvula DV-5 – a pressão do ar destina-se apenas ao 
alarme de supervisão. 

A válvula de Dilúvio Modelo DV-5 é uma válvula tipo diafragma que depende da 
pressão da água na câmara do diafragma para manter o diafragma fechado em relação à 
pressão de fornecimento de água. A operação do dispositivo de detecção avisa o painel 
de atuação da válvula de dilúvio para energizar a válvula solenóide. Por sua vez, a 
válvula de solenóide energizada abre-se para libertar água da Câmara de diafragma, 
originando o abaixamento de pressão que força a abertura do diafragma, permitindo que 
a água entre na tubulação do sistema, bem como pela passagem para alarme para atuar os 
alarmes do sistema. 

Para o correto funcionamento da válvula DV-5 são necessários os seguintes 
componentes: 

 Válvula de retenção para coluna – modelo CV-1FR; 

 Manómetro do fornecimento de água; 

 Manómetro da câmara do diafragma; 
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 Ligações da câmara do diafragma; 

 Posto de controle manual; 

 Válvula de drenagem principal; 

 Válvula de drenagem do sistema; 

 Válvula de teste de alarme; 

 Válvula de drenagem automática; 

 Manómetro de ar do sistema; 

 Ligações de fornecimento de ar; 

 Pressostato de baixa pressão de ar de supervisão; 

 Pressostato de alarme de débito. 

A instalação do sistema de pré-ação de Inter bloqueio simples supervisionado deverá ser 
em conformidade com as normas aplicáveis da NFPA, para além de quaisquer outras 
normas de autoridades competentes. 

Pressão máxima de trabalho 

 20.7 Bar; 

Normas a observar / aprovações 

 UL e FM; 

Sprinklers 

As cabeças de sprinklers a instalar serão de resposta standard e de três tipos distintos:  

a) do tipo pendente para atuação abaixo do forro falso; 

b) do tipo upright para atuação no interior do teto; 

c) do tipo sidewall para instalação em shafts. 

Um sprinkler pendente produz uma descarga para baixo, sendo usualmente adequado 
para instalação imediatamente abaixo de um teto falso. Um sprinkler ereto produz uma 
descarga para baixo quando está colocado na posição ascendente. Os sprinklers de 
parede (Sidewall sprinklers) existem em dois modelos: de colocação horizontal e de 
colocação vertical. Os primeiros serão instalados numa parede e os segundos no teto, na 
proximidade da parede).  
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Figura 0.2 – Tipos de sprinklers usados 

Os sprinklers a aplicar no estacionamento devem observar as seguintes características: 

 Pressão máxima de trabalho = 12.0 Bar; 

 K=80; 

 T (temperatura de disparo) = 68ºC; 

 Ampola térmica de mercúrio na cor vermelha; 

 Ligação roscada ½”; 

 Acabamento bronze; 

 Aprovações FM. Listado UL e cUL; 

Os sprinklers a aplicar nos escritórios devem observar as seguintes características: 

 Pressão máxima de trabalho = 12.0 Bar; 

 K=70.6; 

 T (temperatura de disparo) = 68ºC; 

 Ampola térmica de mercúrio na cor vermelha; 

 Ligação roscada ½”; 

 Acabamento bronze; 

 Aprovações FM. Listado UL e cUL; 
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Numa instalação de sprinklers não serão aceites: pintura ou alteração do aspecto visual 
de um sprinkler; instalação de sprinklers de marcas diversas; a instalação de sprinklers 
usados. 

 

 

Figura 0.3 – Dimensão e instalação típica dos sprinklers 

 

Equipamento elevatório – abastecimento de água  

Pressurização de água fria  

Se prevê a instalação de um sistema de recalque para abastecimento de depósito superior, 
da Grundfos ou similar, modelo HYDRO DSBR,  

Este sistema é equipado com Eletrobombas horizontais multiestágio CME da Grundfos, 
ou similar com as características abaixo indicadas: 
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Características Técnicas do sistema DSBR CME3-3: 

 

 

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO REQUERIDAS/SELECIONADAS 

 Água fria  

Vazão (Q) 0.4 l/s 

Altura manométrica 25 m.c.a 

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 

Tensão de alimentação  127 – 3x220 / 60 Hz - 

Potência instalada por bomba 2 x 0.6 kW 

Velocidade nominal 360-4000 rpm 

Classe de proteção  IP55 - 

Classe de isolamento  F - 

MATERIAIS 

Corpo da bomba Ferro Fundido 

Impulsor Aço inoxidável AISI304 

DIMENSÕES E PESOS 

Peso  informar 

Aspiração / Compressão por bomba informar 

Instrumentação/ Controle e acessórios compostos por 

 Coletor (manifold) de recalque e sucção comum em Aço Inoxidável; 

 Registro de retenção da Grundfos ou equivalente, na compressão de cada 
bomba; 

 Registro de seccionamento por bomba na aspiração, na compressão e no 
corte geral; 

 Manômetro; 

 Acessórios de interligação; 

 Base comum em aço galvanizado; 

 Quadro elétrico; 

Quadro Elétrico 

Painel de controle GRUNDFOS, permite o controle automático de cada bomba em 
função dos níveis nos reservatórios. Inclui possibilidade de revezamento das bombas a 
cada ciclo, função automático e manual e alarme indicativo de falha. Em caso de falha de 
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uma bomba alterna para o outro automaticamente. Dispõe de entrada para sinal da chave 
de nível. 

Base de assentamento 

A base de assentamento em aço galvanizado preparada para colocar sobre ela as 
eletrobombas e o quadro elétrico. 

Cabos elétricos 

Os cabos elétricos de ligação das eletrobombas ao quadro elétrico e o cabo do transdutor 
de pressão/manômetro. Os cabos elétricos deverão permitir a instalação do painel 
elétrico à distância máxima de 2,5 metros da base de assentamento. 

Pressurização de água de reuso e rega 

Se prevê a instalação de um sistema de pressurização para abastecimento de depósito 
superior, da Grundfos ou similar, modelo HYDRO DSB E. 

Este sistema é equipado com Eletrobombas horizontais multiestágio CME da Grundfos, 
ou similar com motores eletrônicos (inversores de frequência incorporados nos motores), 
com as características abaixo indicadas: 

Características Técnicas do sistema DSB E CME3-3: 

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO REQUERIDAS/SELECIONADAS 

 Água fria  

Vazão (Q) 0.65 l/s 

Altura manométrica 25.3 m.c.a 

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 

Tensão de alimentação  127 – 3x220 / 60 Hz - 

Potência instalada por bomba 2 x 0.6 kW 

Velocidade nominal 360-4000 rpm 

Classe de proteção  IP55 - 

Classe de isolamento  F - 

MATERIAIS 

Corpo da bomba Aço inoxidável AISI316 

Impulsor Aço inoxidável AISI316 

DIMENSÕES E PESOS 

Peso  informar 

Aspiração / Compressão por bomba informar 

Instrumentação/ Controle e acessórios compostos por 

 Coletor (manifold) de recalque e sucção comum em Aço inoxidável; 
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 Registro de retenção da Grundfos ou equivalente, na compressão de cada 
bomba; 

 Registro de seccionamento por bomba na aspiração, na compressão e no 
corte geral; 

 Transmissor de pressão; 

 Acessórios de interligação; 

 Base comum em aço galvanizado; 

 Tanque de pressurização de 12L 

 Quadro elétrico; 

Quadro Elétrico 

Painel de controle GRUNDFOS, permite o controle automático de cada bomba em 
função dos níveis nos reservatórios. Inclui possibilidade de revezamento das bombas a 
cada ciclo, função automático e manual e alarme indicativo de falha. Em caso de falha de 
uma bomba alterna para o outro automaticamente. Dispõe de entrada para sinal da chave 
de nível. 

Base de assentamento 

A base de assentamento em aço galvanizado preparada para colocar sobre ela as 
eletrobombas e o quadro elétrico. 

Cabos elétricos 

Os cabos elétricos de ligação das eletrobombas ao quadro elétrico e o cabo do transdutor 
de pressão/manômetro. Os cabos elétricos deverão permitir a instalação do painel 
elétrico, à distância máxima de 2,5 metros da base de assentamento. 

Equipamento elevatório da rede de incêndio 

O grupo de bombeamento para rede de incêndio é constituído por conjunto de duas 
Bombas eléctricas principais e uma bomba auxiliar (Jockey).  

As bombas elétricas principais serão ambas do tipo bomba centrifuga de voluta, 
horizontal, em conformidade com a norma NBR 10897. 

Características principais: 

 Cada bomba, principal e de reserva deve garantir, isoladamente, o caudal e a 
altura manométrica definidos; 

 Bomba jockey com caudal de 1.2 m3/h a uma altura equivalente à pressão 
nominal da bomba principal somada de 10m.c.a; 
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 A pressão máxima da bomba não deve ultrapassar 20% acima da sua pressão 
nominal; 

 A curva característica da bomba deve cumprir 150% da vazão nominal da 
bomba, mantendo uma pressão mínima de 65% da sua pressão nominal; 

 Quadro elétrico separado para bomba principal, bomba de reserva e bomba 
jockey; 

 Partida automática por ordem de pressostatos e paragem manual para bombas 
principais; 

Características construtivas das bombas: 

 Corpo de recalque em ferro fundido; 

 Rotor em ferro fundido; 

 Painel de comando com partida estrela triângulo; 

 Vedação com cordão de gaxetas; 

 Sentido horário de rotação do motor; 

 Base retangular em aço carbono; 

 Placa de identificação em alumínio; 

 Pintura padrão na cor vermelho segurança; 

Características complementares da central de incêndio 

 Quadros eléctricos da Grundfos ou similar, em caixa metálica, proteção 
IP54, de cor vermelha segurança, com todos os seus componentes 
devidamente calibrados, de acordo com as normas, sinalização e comando a 
24V para comando e controle de uma eletrobomba principal e da 
eletrobomba auxiliar, com partida automática e paragem manual para a 
eletrobomba principal e secundária, de acordo com a norma. A cabelagem 
entre o quadro eléctrico e as eletrobombas estará incluída no fornecimento. 

Os quadros possuem a seguinte sinalização: 

Sinalização/ Informação: 
QEP-1EAC QEP-1MDC 

Painel frontal À distancia Painel frontal À distancia 

Bomba principal 1 e 2 – Marcha X X   

Bomba principal 1 e 2 – Avaria X X   

Bomba principal 1 e 2 – Pedida X X   

Bomba auxiliar – Marcha X X   

Bomba auxiliar – Avaria X X   

Falha de tensão no comando  X X X X 

Avaria no sistema X X X X 
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Sinalização/ Informação: 
QEP-1EAC QEP-1MDC 

Painel frontal À distancia Painel frontal À distancia 

Alarme acústico X X X X 

Presença de fases X - X - 

Falta de água X - X - 

Teste de sinalização X - X - 

Stop de alarme X - X - 

Características Técnicas das eletrobombas: 

 Eletrobomba 
Principal e secundária 

Eletrobomba Auxiliar 
 

Modelo da bomba  Meganorm 65-200/ KSB Hydroblock M A 403/ 
KSB 

 

Quantidade 1 + 1 1  

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO SELECIONADAS 

 Nominal 150%   

Caudal   95 142.5 1.2 m3/h  

Altura manométrica correspondente  65 >46 75 m.c.a 

Rendimento da bomba  informar - - % 

NPSH  informar informar - m.c.a. 

Pressão máxima ao caudal zero  <100 - m.c.a. 

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 

Potência nominal do motor  31 31 2 HP 

Velocidade nominal. informar informar informar Rpm 

Tensão/ Nº fases/ Frequência  3x220 / 60 Hz 127 – 3x220 / 60 Hz  

Tipo de Arranque  SD DOL  

Classe de isolamento  F F  

Classe de proteção  IP55 IP55  

MATERIAIS 

Corpo da bomba  F. Fundido ASTM A48-40B Ferro fundido  

Impulsor  Bronze  Aço inoxidável AISI304  

Veio  A informar  

Base da bomba  F. Fundido  F. Fundido  

Tirantes  - Aço inoxidável AISI304  

DIMENSÕES 

Diâmetro de Asp./ Compressão  informar 1” mm/ " 

Diâmetro do Coletor de compressão  200 mm 

Peso da bomba 565 informar kg 

O FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DEVERÁ INCLUIR AINDA OS 
SEGUINTES COMPONENTES (NÃO NECESSARIAMENTE DO FABRICANTE 
DAS BOMBAS)  
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 Componentes mecânicos e hidráulicos, especificamente, coletor de 
compressão comum, flangeado; válvula de retenção, válvula de 
seccionamento tipo cunha flangeada com haste exterior e junta de 
compensação a instalar no lado de compressão de cada eletrobomba 
principal; e do tipo macho esférico roscado no lado de compressão da 
eletrobomba auxiliar, acessórios de interligação. 

 Coletor de provas, para o conjunto das três bombas, em derivação ao coletor 
de compressão, constituído por um caudalímetro tipo diafragma e fotómetro, 
válvula de seccionamento tipo cunha flangeada com haste exterior, tê de 
derivação e duas pontas de tubo flangeadas para descarga na cisterna. 

 Conjunto de instrumentação e controle, incluindo dois pressostatos por 
cada eletrobomba principal, um para a eletrobomba auxiliar e um para 
informação da condição de aspiração, um manómetro em banho de glicerina, 
depósito de membrana metálico com pés. Válvula de segurança em bronze 
para alívio da cada eletrobomba principal. 

 Documentação: manual de instalação e funcionamento, desenho tipo de 
montagem da central, curva característica das eletrobombas. 

Equipamento elevatório de águas pluviais 

A estação elevatória de esgoto será constituída por duas bombas submersíveis instaladas 
em paralelo no interior de poço em concreto armado, da Grundfos ou equivalente, com 
as seguintes características, não se limitando a: 

a) Bomba submersível monocelular vertical em aço inoxidável com orifício de 
descarga vertical e motor de 1 fases submersível integrado, totalmente 
blindado, com classe de isolamento F e proteção térmica contra sobrecarga; 

b) A bomba equipada com um filtro de aspiração e interruptor de nível para o 
arranque e paragem automáticos; 

c) Impulsor do tipo SEMIABERTO com passagem livre de 12 mm, adequado 
para o bombeamento de águas de superfície, águas subterrâneas, águas 
pluviais e semelhantes; 

d) A bomba possui um empanque duplo e uma câmara de óleo intermédia pré-
abastecida com óleo especial não tóxico; 

e) A bomba tem um tubo de elevação, uma camisa de arrefecimento para o 
arrefecimento contínuo do motor pelo líquido bombeado e rolamentos de 
esferas de longa duração, profundamente estriados, com massa permanente; 

f) A bomba está preparada para a utilização, equipada com uma pega de 
transporte e é fornecida com um cabo de alimentação 3 m. Este cabo é do 
tipo tomada com massa vedante com fibra de vidro para prevenir que entre 
humidade nos enrolamentos do estator; 

g) Equipada com registros de seccionamento de corpo em ferro fundido 
revestido a epóxi e gaveta elástica; 
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h) Registros de retenção em ferro fundido revestido a epoxi do tipo bola; 

i) tubulações de descarga com calibre interno idêntico à descarga da bomba; 

j) Painel de comando Grundfos ou similar. 

Características do grupo AP12.50: 

CARACTERÍSTICAS 

Passagem de sólidos  12 mm 

Tipo de Impulsor Semi aberto 

Vazão (Q – requerido)  6 l/s 

Altura manométrica (requerido) 5 m.c.a 

Gama de Temperaturas de operação  0-55 C 

Diâmetro de descarga  2” / rosca NPT DN 

MOTOR ELÉTRICO 

Tensão de alimentação  127 – 3x220 / 60 Hz - 

Tipo de arranque  Direto  - 

Potência instalada por bomba 2x2 kW 

Corrente de arranque 35 A 

Velocidade nominal 3350 rpm 

Classe de proteção  IP68 - 

Classe de isolamento (IEC 85) F - 

Cabo elétrico (comprimento)  10 metros 

Eficiência do motor a ½ carga 35%  

MATERIAIS 

Corpo da bomba: Aço inox 304 

Impulsor: Aço inox 304 

Empanque principal: - 

Empanque secundário - 

PESOS 

Peso liquido 36.4 kg 

O painel de comando deverá fornecer em bornes as seguintes ligações: 

Descrição de pontos SD ED SA EA 

Partida 2 2   

Paragem 2 2   

Caudal   2  

Alarme de avaria 2    

Pressão   2  

Falha de alimentação 1    
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Nível do reservatório   1  

 

 

Figura 0.4 – dimensões da bomba 

 

 

8.1.6.  Cortina corta fumaça 

 

Descrição: Cortina corta fumaça que, em caso de incêndio, se desenrola 
automaticamente de forma a manter o fumo e os gases de combustão contidos, evitando 
assim a sua disseminação pelas restantes áreas do edifício.  

A cortina é fabricada em tela de fibra de vidro com revestimento de poliuretano, tendo 
aproximadamente 0.40mm de espessura e pesando 490g/m2. O motor para controle da 
cortina encontra-se integrado no rolo, um tubo circular em aço inoxidável com 70mm de 
diâmetro. 

Deverá ser testada em conformidade com a normas, respeitando todos os requisitos 
relativos à relação temperatura/tempo tendo a classificação DA 120/600oC > 120 
minutos.  

O preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessária à execução dos serviços, 
incluindo eventuais estruturas de suporte, fixação, ferragens, arremates e demais serviços 
auxiliares. 

O serviço de instalação da cortina corta fumaça é executado por distribuidores 
autorizados e deve ser orientado pelo fabricante. 

 

Levantamento de quantidades: O levantamento foi efetuado por serviço e preço global. 
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8.2.  SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

 

8.2.1. SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI) – 
ENDEREÇÁVEL  

 

Este preço deverá compreender todas as despesas do fornecimento dos materiais, 
ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação do equipamento 
completo, conforme projeto, incluindo acessórios, ligações e demais serviços auxiliares 
de construção civil necessários. 

A instalação das caixas de passagem e acessórios pertinentes para cada local de 
instalação deverão estar finalizados e fixados na posição correta, conforme o projeto para 
que o ponto seja instalado. Incluem-se ainda nos preços unitários, materiais de consumo, 
perdas quaisquer, reparos ou repetição dos serviços quando danificados ou resultados 
insatisfatórios. 

 

8.2.1.1. Central de comando e sinalização - Sistema Analógico Endereçável – 
Ampliação da existente 

 

O sistema de detecção de incêndio será uma ampliação do sistema de detecção existente 
no Museu. Estão projetadas cartas de ampliação, com capacidade para 2 loop de 
detecção, endereçável. 

O executante da instalação de detecção de incêndio deverá confirmar, no local, se a 
central instalada possui capacidade para expansão de cartas para dois loop. 

Este sistema deverá respeitar a norma de segurança máxima, com inovações de produtos 
e da mais moderna tecnologia. 

As cartas de linhas devem assegurar o seu fecho em anel ou loop de acordo com a norma 
UL classe A, permitindo o seu funcionamento nos dois sentidos. 

Cada linha de detecção, analógica/endereçável, deverá admitir a ligação de um máximo 
de 126 elementos activos, individualmente endereçados e, como tal, reconhecidos pela 
central. 

A criação de locais ou grupos lógicos, derivados da conjugação de um ou mais 
elementos ativos e individualmente endereçados, deverá ser livre e apenas limitada pelo 
número máximo de elementos ativos. 

Está projetada bateria selada para o painel central. 

Todos os equipamentos a instalar terão de ser, obrigatoriamente, compatíveis com o 
sistema atualmente existente no Museu. 

Localização 
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De acordo com informação recebida, a Central de Alarme e Comando encontra-se 
instalada no pavimento 4 do Edifício sede da FCRB (Museu). As cartas de ampliação 
deverão ser instaladas na caixa existente no pavimento 4 do museu. 

Capacidade 

No sistema de Detecção e alarme de Incêndio, a definição dos seus traçados deve ser 
baseada num Sistema Analógico Endereçável no qual se incluem os detectores, 
acionadores de alarme e sirenes de alarme de incêndio, além de todos os componentes 
indispensáveis ao normal funcionamento do sistema. Os componentes do sistema serão 
instalados em circuitos de detecção em anel (Loops), cada um dos quais permitirá um 
número máximo de 128 dispositivos. 

Organização do Alarme 

Pretende-se que o modo de funcionamento no local da Fundação Rui Barbosa, agora em 
estudo, seja do tipo diurno ou noturno, sendo que qualquer detector ou botoneira 
acionará o alarme local na central e, só após uma temporização previamente 
estabelecida, serão desencadeados o alarme e o alerta (para o Responsável de Segurança 
ou o Corpo de Bombeiros), se, entretanto, não for cancelado, manualmente, o alarme na 
central. 

O alarme (geral ou setorial) e o alerta (comunicação com o Responsável de Segurança ou 
o Corpo de Bombeiros) poderão sempre ser ativados por comando manual na central, 
inclusivamente durante as situações de temporização em curso. 

A comunicação com o Responsável de Segurança, ou o Corpo de Bombeiros, para 
veicular o alerta será Automática, do tipo telefônico, devendo, para o efeito, ser instalado 
junto à central do SDAI um transmissor de alarme ligado a uma linha telefônica. 

Marca de referência: Simplex Grinnel 4100 (para ampliação de 2 loop da central 
existente). 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços será contabilizada por unidade 
de central instalada. 

 

8.2.12. Painel Repetidor 

O objectivo do painel repetidor, a instalar no pavimento térreo do edifício de acervo, 
agora em estudo, será permitir a visualização dos acontecimentos em situação de 
incêndio neste local do edifício. 

Deverá possuir um display alfanumérico em cristal líquido onde será possível inscrever 
as informações e fonte alimentação com baterias. 

O painel repetidor será interligado à central de detecção de incêndio. 

Marca de referência: Simplex Grinnel – Painel Repetidor, compatível com o sistema 
existente no edifício do museu. 

NOTA IMPORTANTE: Todos os equipamentos a interligar no sistema de detecção de 
incêndio terão de ser compatíveis com o sistema atualmente existente no Museu. 
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Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços será contabilizada por unidade 
de painel instalada. 

 

8.2.1.3 Fonte de Alimentação com bateria – 12V x 20A/h 

Fonte de alimentação com bateria, versão de 12V x 20A/h, para instalar no painel 
Central. 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços será contabilizada por unidade 
de fonte instalada. 

 

8.2.1.4. Botões de alarme manual 

Para ativação manual imediata de alarme de incêndio ou do processo de extinção. A 
ativação será do tipo direta, através de pressão sobre a placa de vidro. 

Depois de atuado, substituindo as placas de vidro utilizadas, o botão de alarme manual 
estará novamente pronto a atuar. 

As caixas para instalação dos botões deverão ser consideradas. 

Marca de referência: Simplex Grinnel – Botão de alarme manual compatível com o 
sistema existente no edifício do museu. 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços será contabilizada por unidade 
de botão de alarme instalada. 

 

8.2.1.6. Sirenes para alarme de fogo endereçável 

Serão instalados os difusores de alarme sonoro e visual - sirenes de alarme de incêndio, 
nas localizações representadas nas peças desenhadas anexas, indispensáveis à garantia de 
que, quando acionado, o alarme seja audível em todo o edifício, permitindo alertar em 
tempo útil todos os utentes, independentemente da sua localização. 

Para tal prevê-se a instalação dos dispositivos de alarme sonoro representados, ligados à 
central do SADI e compatíveis com o sistema de detecção atualmente instalado no 
museu. 

Deverão ser contempladas as respectivas bases para as sirenes. 

Marca de referência: Simplex Grinnel – Botão de alarme manual compatível com o 
sistema existente no edifício do museu. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços será contabilizada por unidade 
de sirene instalada. 

 

8.2.1.8. Base Analógico - Endereçável para detectores 
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Para aplicação, montagem e ligação de detectores da marca Simplex Grinnel analógico – 
endereçáveis – compatíveis com o sistema existente. 

São construídas em conformidade com a norma EN54. 

Serão de tipo intermutáveis e universais compatível com qualquer um dos tipos de 
detectores (fumaça, calor e neural (dupla tecnologia)). 

São construídas em material plástico ABS, cor branca (RAL9010), design discreto e para 
montagem sobreposta. 

Todas as ligações a realizar serão no interior da base, efetuadas por intermédio de bloco 
de terminais com ligadores por encaixe DIN. 

Não serão admitidas ligações por aperto ou por qualquer outro processo que não 
assegure a fiabilidade desejada particularmente que possa dar origem a maus contatos e 
logo avarias intermitentes. 

Marca de referência: Simplex Grinnel, compatíveis com o sistema existente no edifício 
adjacente – museu. 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços será contabilizada por unidade 
de base instalada. 

 

8.2.1.9. Detector multicritério (dupla tecnologia) 

Para detecção e alarme precoce de qualquer foco de incêndio cuja primeira manifestação 
seja a fumaça, calor ou temperatura ou uma associação múltipla. Construído em 
conformidade com a norma EN54-7. Detector de fumaça de multicritério, para a 
detecção precoce de incêndios devido à combustão de líquidos e sólidos, bem como 
incêndios de combustão lenta ou que ardem sem chama. 

Deverá ser resistente a fatores ambientais e de interferência como o pó, fibras, insetos, 
umidade, temperaturas extremas, interferência eletromagnética, vapores corrosivos e 
vibrações. Não deverá ser afetado por impactos – proteção contra sabotagem. Deverá 
possuir componentes electrónicos de alta qualidade com proteção e isolador de curto-
circuito integrado, que localize a peça danificada no bus de detecção da central e a isole 
entre 2 detectores. Indicador de alarme (AI) integrado, visível a 360°. 

Este tipo de detectores deverão: 

 - Funcionar de acordo com o princípio de luz difusa com um sensor óptico de 
difusão para a frente; 

 - Ter a câmara de amostragem optoeletrônica que resiste à luz estranha e 
perturbante, mas detecta de forma ideal as partículas de fumaça 

 - Ter um sensor térmico adicional que aumenta a imunidade do detector de 
incêndios relativamente a indícios ilusórios 

 - Ter comportamento de detecção selecionável através de diferentes conjuntos 
de parâmetros  
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 - Ter imunidade contra as causas de alarme transitórias e erradas 

Marca de referência: Simplex Grinnel, Detector multicritério compatível com o sistema 
existente no edifício do museu. 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços será contabilizada por unidade 
de detector instalada. 

 

8.2.1.10. Detector de fumaça 

Para detecção e alarme precoce de qualquer foco de incêndio cuja primeira manifestação 
seja a fumaça. 

Se aplica para a detecção de incêndios gerando fumo e incêndios latentes. 

Deverá ser resistente a fatores ambientais e de interferência como o pó, fibras, insetos, 
umidade, temperaturas extremas, interferência eletromagnética, vapores corrosivos e 
vibrações. Não deverá ser afetado por impactos - proteção contra sabotagem. Deverá 
possuir componentes electrónicos de alta qualidade com proteção e isolador de curto-
circuito integrado, que localize a peça danificada no bus de detecção da central e a isole 
entre 2 detectores. Indicador de alarme (AI) integrado, visível a 360°. 

Os detectores de fumo são compostos por detector com tampa antipó para a proteção do 
detector da acumulação de pó durante os trabalhos de construção. 

Este tipo de detectores deverão:  

 - Funcionar de acordo com o princípio de luz difusa com um sensor óptico de 
difusão para a frente; 

 - Ter a câmara de amostragem optoeletrônica resiste à luz estranha e 
perturbante, mas detecta de forma ideal as partículas de fumo; 

 - Ter comportamento de detecção selecionável através de diferentes conjuntos 
de parâmetros. Marca de referência: Simplex Grinnel – Detector de fumaça compatível 
com o sistema existente no edifício do museu. 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços será contabilizada por unidade 
de detector instalada. 

 

8.2.1.11. Detector de temperatura 

Para detecção e alarme precoce de qualquer foco de incêndio cuja manifestação seja o 
aumento de temperatura. 

Deverá ser resistente a fatores ambientais e de interferência como o pó, fibras, insetos, 
umidade, temperaturas extremas, interferência eletromagnética, vapores corrosivos e 
vibrações. Não deverá ser afetado por impactos - proteção contra sabotagem. Deverá 
possuir componentes electrónicos de alta qualidade com proteção e isolador de curto-
circuito integrado, que localize a peça danificada no bus de detecção da central e a isole 
entre 2 detectores. Indicador de alarme (AI) integrado, visível a 360°. 
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Funcionalidade: 

 - Equipado com um sensor térmico; 

 - Para requisitos rigorosos; 

 - Comportamento de resposta ajustado com aumentos lentos e rápidos da 
temperatura como também da temperatura fixa; 

 - Comportamento de detecção selecionável através de diferentes conjuntos de 
parâmetros.  

Aplicações: 

 - Adequado para áreas sujeitas a diferentes temperaturas ambiente;  

 - Locais onde ocorram elevadas acumulações de pó ou sujidade ou sujeitos a 
uma percentagem de umidade elevada que possam provocar danos nas unidades de 
alarme convencionais. 

Marca de referência: Simplex Grinnel – Detector de temperatura compatível com o 
sistema existente no edifício do museu. 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços será contabilizada por unidade 
de detector instalada. 

 

8.2.1.12.  Módulo de monitorização e comando – 1 entrada e 1 saída 

Para ligação de contatos de abertura ou fecho, independentes e livres de potencial, para 
confirmação de estados técnicos (ex: controle de portas ou ventilação) e para atuação de 
alarmes (ex: alarme de sprinkler). 

 

Este módulo deverá ser instalado dentro de uma caixa de proteção, para aplicação em 
partes desprotegidas. 

Deverá disponibilizar 1 entrada para contatos livres de potencial e 1 saída de relé livres 
de potencial. 

Deverá possuir Led’s para indicação de estado das entradas e saídas. 
Marca de referência: Simplex Grinnel – Módulo de monitorização e comando, 
compatível com o sistema existente no edifício do museu. 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços será contabilizada por unidade 
de modulo de monitarização e comando instalada. 

 

Ensaios e programação do SDAI 

A nova programação da central de detecção de incêndio será realizada de acordo com o 
princípio dia/noite, de acordo com indicações do Responsável de segurança do edifício. 

Deverão ser realizados ensaios funcionais com fumaça e atuação dos botões de alarme 
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manual de forma a apurar o seu bom funcionamento. 

O adjudicatário fornecerá ao Dono da obra a documentação técnica, manuais de 
operação dos equipamentos instalados e promoverá uma ação de formação ao pessoal de 
segurança a designar pelo Dono de Obra. 

 

8.2.1.14 a 8.2.1.16. Eletrodutos Rígidos (instalações sobrepostas e embutidas) 

Eletroduto rígido, de montagem roscada (tubo e acessórios), em PVC antichama (não 
propagam chama), resistência à deformação, atendendo aos requisitos da norma NBR 
15465. Preparados para ser instalados com fita veda em locais úmidos. 

Marca de referência: TIGRE, ou similar a aprovar pelo Gerenciamento. 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços foi contabilizada por metro de 
eletroduto instalado, conforme projeto. 

 

8.2.1.17 e 8.2.1.18. Cabos e condutores 

Os cabos a utilizar no cabeamento do sistema de detecção e alarme de incêndio são 
resistentes ao fogo, isolados, do tipo LIHCH-TP FE180 PH90, com as secções 
assinaladas nas plantas anexas, da marca FireKab ou similar a aprovar pelo 
Gerenciamento. 

Junto aos pontos de ligação dos diferentes equipamentos e dispositivos deverão ser 
deixadas pontas de cabo com comprimento suficiente para efetuar as ligações respectivas 
e nunca inferiores a 0,20m. 

Marca de referência: FireKab ou similar a aprovar pelo Gerenciamento. 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços foi contabilizada por metro de 
condutor instalado, conforme projeto. 

 

 

8.2.2. REDE DE EXTINTORES e MANTA DE PROTEÇÃO ANTI-FOGO 

 

8.2.2.1 a 8.2.2.4. Extintores Portáteis 

Os extintores de incêndio a instalar deverão dar cumprimento às normas técnicas da 
ABNT relacionadas com extintores. 

O edifício será protegido por uma rede de extintores, atendendo às exigências 
regulamentares Brasileiras (NBR 12693 - Sistema de proteção por extintores de 
incêndio), distribuídos de forma a realizar uma cobertura total por todos os espaços. 

Os extintores deverão estar corretamente sinalizados. A sinalização ajuda a identificar o 
extintor, a classe e tipo de fogo ao qual ele é destinado. Quando os extintores forem 
instalados em paredes ou divisórias, a altura de fixação do suporte deve variar, no 
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máximo, entre 1,6 m do pavimento e de forma que a parte inferior do extintor 
permaneça, no mínimo, a 0,10 m do pavimento acabado. 

 

Tipos de Extintores 

Os extintores selecionados para o edifício em estudo são os seguintes: 

1. Extintor de incêndio portátil, com carga de Pó Químico Seco ABC, capacidade 
extintora 3A-20B - C, capacidade 6kg, marca Kidde - refa KB-P6ABC55; 

2. Extintor de incêndio portátil, com carga de CO2, capacidade extintora 5B - C, 
capacidade 6kg, marca Kidde - refa KB-CO2-6; 

3. Extintor de incêndio portátil, com carga de água, capacidade extintora 10A, 
capacidade 10l, marca Kidde - refa KB-AP-10; 

Estão previstos suportes em aço inox para fixação dos extintores à parede. 

 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços será contabilizada por unidade 
de extintor e suporte instalados (un). 

 

8.2.3 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

 

Estamos projetando dísticos do tipo fotoluminescente auto-extinguível (M1) de diversos 
tipos e nos diversos locais, conforme assinalados nos desenhos anexos. 

Os códigos e dimensões das placas de sinalização estão detalhados no desenho de 
simbologia – desenho 01. 

Para além do estabelecido do parágrafo anterior, nos locais assinalados nos desenhos, em 
local bem visível, serão afixadas as placas das rotas de fuga com instruções em 
português relativas à conduta a seguir, em caso de incêndio, pelo pessoal, bem como 
uma planta do piso devidamente orientada relativamente à posição do observador, 
destinada a informar os ocupantes da localização dos seguintes aspectos: 

 - Escadas e Rotas de Fuga;  

 - Meios de intervenção disponíveis;  

 - Dispositivos de corte das instalações de energia elétrica; 

Marca de referência: SINARTLUX, C3-Criação Visual, SETON ou similar a aprovar 
pelo Gerenciamento. 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços será contabilizada por unidade 
de placa instalada (un). 

 

8.2.3. SISTEMAS FIXOS DE EXTINÇÃO –GASES INERTES 
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8.2.3.1. Sistema Automático de Extinção de Incêndio  

Estamos projetando a instalação de um sistema de extinção por Proinerte (IG55), 
destinado aos acervos do pavimento 0, pavimento 2, pavimento 3 e pavimento 4. 

O Proinerte (IG-55) é um agente de extinção assim designado e aprovado pela norma 
NFPA 2001 (Clean Agent Fire Extinguishing systems) para locais com ocupação 
humana e listado na edição de 2000 na tabela 1-5.1.2. 

O Proinerte é uma mistura de gases inertes:  

 - 50 % de Argon 

 - 50 % de Nitrogénio 

A localização de todos os equipamentos visíveis deste sistema será confirmada em obra e 
previamente aprovada pelo Arquiteto responsável. 

Os sinais de aviso do “sistema de extinção em defeito” serão enviados ao quadro de 
comando de extinção, que por sua vez os enviará ao quadro de comando e sinalização do 
SDAI. 

O sistema deverá possuir aprovações LPCB. 

O sistema será constituído por 13 cilindros, cálculo realizado para a sala de maiores 
dimensões, considerando que não haverá simultaneidade de incêndio em mais do que 
uma sala. 

Os cilindros com capacidade de 80 litros a 300 Bar serão carregados cada um com 
32,1Kg de Proinerte e, fabricados de acordo com as normas internacionais aplicáveis 
(EN 1964-2). 

Todos os cilindros deverão possuir um rótulo em Português onde conste 
obrigatoriamente: 

 - O nome do fabricante, o conteúdo do cilindro e a pressão.  

 - Instruções de operação manutenção e recarga  

 - Precauções. 

Cada cilindro deverá ser equipado com uma válvula de descarga por pressão controlada, 
de modo a que o total de agente extintor do sistema seja descarregado de forma uniforme 
durante os 60 segundos da descarga, evitando assim grandes sobrepressões no 
compartimento protegido. 

Cada uma das válvulas de descarga dos cilindros será equipada com manómetro e 
pressostato. O pressostato fechará o contato de alarme quando a pressão do cilindro 
descer abaixo dos 270 Bar. 

A abertura das válvulas de descarga dos cilindros se faz por intermédio de um disparador 
pneumático instalado para o efeito e, com um funcionamento a 22 Bar. 

A atuação do sistema será feita por intermédio de um conjunto de atuação elétrica 
composto essencialmente por uma válvula de solenoide de funcionamento a 24 Volt DC 
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e um cilindro de nitrogénio recarregável. 

A válvula deste cilindro possuirá um manómetro e pressostato e um disparador manual. 

Os cilindros serão interligados por intermédio de mangueiras flexíveis de descarga a um 
coletor de descarga. Este coletor de descarga será equipado com uma válvula de descarga 
de segurança calibrada para 55 Bar. 

A fixação dos cilindros à parede deverá obrigatoriamente ser feita em dois níveis. 

Os difusores a utilizar deverão ser equipados com orifício calibrado e permitir uma 
descarga num ângulo de 360o. 

Os difusores deverão estar de acordo com os requisitos expressos nas normas brasileiras 
ou, na falta destas, normas internacionais (ISO 14520 e EN 12094-7). 

Os sistemas serão localizados e implantados conforme desenhos anexos. 

NOTA IMPORTANTE – Apesar da ferramenta que possuímos para o cálculo do SAEI 
(Software fornecido pelo fabricante), que foi usada para o cálculo da rede, o sistema de 
extinção de incêndio é um sistema com bastantes particularidades que poderão 
influenciar os valores finais, pelo que, o construtor deverá, em fase de proposta, 
confirmar com o fornecedor todo o dimensionamento do sistema, de forma a não originar 
trabalhos a mais em fase de obra. 

Marca de referência: FIKE (Ecosafety)ou similar a aprovar pelo Gerenciamento 

 

Levantamento de Quantidade: A quantificação será efetuada por critérios 
estabelecidos pela contratante. 

 

Tubulação de distribuição 

A tubulação a utilizar na rede de distribuição do agente de extinção será do tipo schedule 
40 com acessórios 3000 lbs. A tubulação será firmemente suportada de modo a evitar as 
solicitações mecânicas durante o período de descarga, bem como as dilatações devidas 
ao calor do incêndio e as contrações do arrefecimento durante a descarga. 

O nosso projeto prevê os diâmetros de tubulação que consideramos adequados. Estes 
diâmetros deverão, contudo, ser confirmados por cálculo computorizado a apresentar 
pelo construtor antes de proceder à instalação. 

Marca de referência: FIKE (Ecosafety)ou similar a aprovar pelo Gerenciamento 

 

8.2.3.1. Redes de distribuição de IG55 (PROINERTE) 

O construtor deverá apresentar cálculo hidráulico dos SAEI após confirmação em obra 
dos traçados das redes de extinção. O cálculo a apresentar deverá ser efetuado com 
software homologado pela “VDS” para este tipo de redes e os critérios de cálculo 
referidos no caderno de encargos. 

Fica desde já estabelecido que não será permitida a execução de qualquer trabalho nestas 
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redes sem a apresentação destes cálculos aos projetistas e a aprovação dos mesmos. 

Após a aprovação dos cálculos deverão ser fornecidas ao Dono de Obra duas cópias dos 
mesmos, assim como os desenhos finais do sistema (telas finais). 

Estas redes, a estabelecer nos locais representados nas peças desenhadas, serão 
constituídas por tubos de aço sem costura, “T’s”, dispositivos de fixação e difusores do 
gás extintor. 

As normas a que devem obedecer os materiais a empregar nestas redes encontram-se 
especificadas no desenho junto com o traçado e pré-dimensionamento das redes de 
tubulação. 

Após a conclusão dos trabalhos de instalação as redes serão ensaiadas à pressão de 100 
bar. 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços foi contabilizada por metro de 
tubo instalado, conforme projeto. Inclusive acessórios. 

 

8.2.3.2. Equipamentos de comando e sinalização 

Os equipamentos de comando e sinalização deverão ser integralmente compatíveis com 
os do SDAI, uma vez que o seu funcionamento é interdependente e o quadro de comando 
de extinção deverá comunicar com aquele sistema diretamente através de 2 "Loop" de 
comunicação. 

Seguem-se as especificações destes equipamentos: 

 

8.2.3.2.1. Quadro de comando de extinção 

O quadro de comando de extinção de incêndios fará o interface entre a central de 
detecção de incêndios e o sistema automático de extinção de incêndios. 

Deverá ter funcionamento totalmente analógico e ser instalados no "loop" de detecção do 
SADI ocupando um endereço naquele sistema. 

A central de detecção de incêndios deverá dispor de controle e sinalizações conforme as 
normas brasileiras aplicáveis, especificações estas para centrais de detecção, sinalização 
e comando de extinção de incêndios. 

A central deverá ser interligada com a loop analógica da detecção de incêndios, pelo que 
deverá ser equipada com 2 interfaces. 

A central deverá possuir aprovações para o efeito passadas pela LPCB. 

A central funciona a partir do carregador e baterias de 24 volt, alimentando os locais, 
controle, comandos e sinalizações. 

O controle e sinalizações funcionam mesmo em falha de corrente ou das baterias.  

A central possui basicamente as seguintes indicações: 

 - Indicação de avaria (falta) de local  
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 - Indicação de avaria (falta) comum  

 - Operação contínua do sistema quando da falha de corrente ou baterias  

 - Monitorização das linhas de detecção e de disparo de extinção  

 - Monitorização da alimentação (127V e baterias)  

 - Monitorização dos fusíveis 

  - Aceitação dos alarmes de todas os locais  

 - Operação de controle, besouro interno e sirenes externas durante um alarme 

Especificações: 

 - Dispõe de 1 circuito  

 - Dispõe de 20V estabilizados para a saída dos detectores  

 - Monitorização 5 mA  

 - Limite 60 mA por linha  

 - Dupla sinalização de fogo  

 - Repetição de fogo 250 mA por local  

 - Desativação local a local  

 - Desativação do primeiro nível de alarme  

 - Desativação do relé de primeiro nível de extinção  

 - Desativação do relé de segundo nível de extinção  

 - Desativação do relé de comando de ventilação  

 - Desativação do disparo de extinção  

 - Temporização do alarme de detectores e botões  

 - Temporização do disparo da extinção até 60 segundos em 5 intervalos de 
tempo programáveis.  

 - Detecção de falha de carregador e baterias  

 - Deverá dispor de 3 relés inversores programáveis para sirenes  

 - Deverá dispor de modo de teste “por uma pessoa”.  
 - Deverá dispor no borne de ligações de saída a 24 Vdc para comandos 
auxiliares  

 - Consumo em repouso – 2,4 watt 

Especificações elétricas 

 -        Alimentação - 127 Vac 60 Hz 

 - Baterias - 24V 7Ah  

 - Carregador - 24V /0,7 A 
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Especificações mecânicas 

 - Caixa em ferro pintado com fechadura.  

 - Painel frontal com sinalização e comandos.  

 - Bloco de terminais com capacidade para cabos até 1,5 mm 

Sinalização acústica/luminosa 

 - Fogo por local  

 - Avaria por local  

 - Falta de alimentação  

 - Avaria geral  

 - Acústicos descativados  

 - Extinção descativada  

 - Disparo manual descativado  

 - Comandos descativados (1o Nível; 2o Nível e ventilação).  

 - Indicação de extinção ativada  

 - Indicação de avaria nos circuitos de alarme  

 - Indicação de disparo iminente  

 - Indicação de bloqueio de extinção  

 - Indicação de avaria do local de extinção e de pressão baixa 

Comandos 

 - Isolamento local a local  

 - Sirenes de evacuação geral  

 - Silenciamento dos alarmes acústicos  

 - Reiniciar sistema  

 - Testes de lâmpadas do display  

 - Saída de relé para corte ao ar condicionado/quadros elétricos  

 - Saída para ligação do emissor de alarmes aos bombeiros  

 - Saída para painéis repetidores e sinópticos  

 - Ativar/Desativar a temporização 

 - Bloqueio de acesso aos controlos a pessoas não autorizadas  

Autonomia 

 - 40 horas, para funcionamento em repouso  

Marca de referência: Siemens – compatível com o sistema SDAI, ou similar a aprovar 
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pelo Gerenciamento. 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços será contabilizada por unidade 
de quadro de comando instalada (un). 

 

8.2.3.2.2. Sirenes para primeiro alarme de extinção 

Estas sirenes serão próprias para montagem sobreposta, com cor branca, funcionarão a 
24Vcc e emitirão um som distinto do utilizado para os restantes alarmes (sejam estes de 
fogo ou de intrusão). 

Marca de referência: Ecosafety / Legrand ou ou similar a aprovar pelo Gerenciamento. 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços será contabilizada por unidade 
de sirene instalada (un). 

 

8.2.3.2.3. Sinalizadores ótico e acústicos de aviso de descarga de gás de extinção 

Estes sinalizadores serão para montagem sobreposta, na cor branco e adesivo com a 
inscrição “Descarga de Gás de Extinção”. Funcionarão a 24Vcc e para além de pelo 
menos 2 lâmpadas incorporarão, no seu interior, uma sirene idêntica à referida no ponto 
anterior embora com um toque distinto da mesma. 

Marca de referência: Ecosafety / Legrand ou similar a aprovar pelo Gerenciamento. 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços será contabilizada por unidade 
de sinalizador instalada (un). 

 

8.2.3.2.4 e 8.2.3.2.5.  Grelha de Despressurização 

Está projetada uma grelha de despressurização, para cada compartimento a proteger, que 
permite retirar o excesso de pressão no interior do compartimento. Assim, quando a 
pressão excede os 5mBar as grelhas abrem. 

A grelha será instalada na parede, conforme desenhos de projeto. 

Marca de referência: PR-VENT500L HIGH-X e PR-VENT400L HIGH-X ou similar a 
aprovar pelo Gerenciamento. 

Levantamento de Quantidade: A execução dos serviços será contabilizada por unidade 
de grelha instalada (un). 

 

8.2.3.3. Colmatagens Corta-Fogo 

Todos os espaços livres nos atravessamentos de fronteira de compartimentos corta-fogo, 
resultantes de trabalhos de furação para atravessamentos de tubulação, serão colmatados 
com materiais intumescentes, com o grau de resistência ao fogo adequado a cada caso. 

O sistema poderá ser constituído por painéis de lã mineral de alta densidade, 120 a 140 
Kg/m3, revestido em ambas as faces com DMA coating (BST tipo A) resina 
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termoplástica intumescente e interligados com DMK mastic (BST tipo K). Em caso de 
incêndio, desenvolve um isolamento térmico ativo que a partir dos 190oC (± 15%) 
expande criando uma barreira termo-isolante com uma espessura até 50 vezes a 
espessura inicial, permitindo o preenchimento de vazios. 

Deverá igualmente proteger-se a tubulação 150mm para ambos os lados das faces da 
selagem, com DMA coating ou DMK mastic (1100g/m2) ou similar a aprovar pelo 
Gerenciamento. 

Os dutos técnicos a selar deverão ser preenchidos com painéis FIREPANEL ou 
equivalente, cortados à medida, tendo em conta os atravessamentos existentes. Deverá 
ser aplicado DMK mastic ou DMA coatig ou equivalente, nos topos dos painéis a 
utilizar, contornar todos os atravessamentos e preencher as juntas e ocos com DMK 
mastic ou equivalente. O conjunto deverá ser revestido em ambas as faces com DMA 
coating, ou similar a aprovar pelo Gerenciamento. 

 

Levantamento de Quantidade: A quantificação será efetuada por critérios 
estabelecidos pela contratante. 

 

 

9 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

9.1 - LIMPEZA FINAL DA OBRA 

 

Descrição: Aplica-se a limpeza final da obra e desmobilização das construções 
provisórias. 

O preço compreende a execução de limpezas gerais de todos os edifícios que fazem parte 
integrante da empreitada, incluindo todos os equipamentos, materiais, ferramentas e 
mão-de-obra necessários à perfeita limpeza das superfícies, de acordo com a indicação 
dos fabricantes. 

Os revestimentos que porventura fiquem danificados, riscados, ou deteriorados de uma 
forma geral, pelo uso indevido de um produto de limpeza, serão imediatamente 
substituídos pela Contratada sem quaisquer encargos para o Dono de Obra. 

A Contratada deverá apresentar à Fiscalização, com a antecedência necessária, os 
processos e produtos com que tenciona levar a efeito a limpeza final da obra, com as 
respectivas homologações e certificados.  

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidade foi feito por valor global 
do serviço. 
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9.2 – MATERIAIS 

Descrição: Aplica-se a locação, montagem e desmontagem de andaimes. 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento do 
equipamento para serviços complementares, incluindo a respectiva mão-de-obra, 
combustível, materiais, acessórios, peças, operação e manutenção, taxas, licenças, 
seguros e administração. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidade foi feito por de alguel 
mensal por metro quadrado do equipamento. 

 

10 - SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 

 

10.1 – PESSOAL 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de mão-
de-obra necessária, incluindo respectivos equipamentos e ferramentas inerentes ao ofício 
desta categoria, bem como todos os encargos sociais e administrativos. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidades foi efetuado por mês 
efetivamente trabalhado. 

 

10.2 - ASSISTENCIA Á EXECUÇÃO DE OBRA 

ASSESSORIA TÉCNICA DE OBRA 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de mão-
de-obra necessária à execução de perícias e vistorias, inclusive relatórios de visita. O 
serviço de assessoria técnica de obra desenvolve-se em visitas à obra por equipe de 
consultores, entendida como os autores e demais projetistas e consultores por 
especialidade. A cada visita corresponde a emissão de relatório descritivo, gráfico e 
fotográfico das questões abordadas para registro e também para orientação de 
providencias a serem tomadas. Estão previstas 1 visita mensal com até 3 especialista NA 
MESMA OPORTUNIDADE. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento de quantidade foi feito por visita 
realizada a obra nos termos supracitados. 

 

 

11. INTERIORES 

11.1. MOBILIÁRIO 
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11.1.1.  SISTEMAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES MECÂNICOS  

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de sistema de arquivos deslizantes 
mecânicos, para armazenamento do material do acervo da Fundação Casa de Rui 
Barbosa. 

Especificados para serem instalados no 2º, 3º e 4º pavimentos da edificação SETOR B. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões de acordo com projeto de 
arquitetura. 

 

DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

Sistema de arquivamento e armazenamento confeccionado em aço, com modularidade 
básica pré-definida e configurável mediante projeto. Bases com deslocamento lateral 
sobre trilhos e movimentação através de volante acoplado a sistemas de engrenagens. 
Composto por módulos/faces fixos e/ou deslizantes com 1,00m de largura interna útil. 
Quadros com furações a cada 25 mm para ajuste de componentes internos (prateleiras, 
gavetas para pastas, dentre outros), com sistemas de encaixes que dispensem o uso de 
ferramentas. Painéis frontais tripartidos. Sistema construtivo com total flexibilidade de 
modificações, permitindo alterações relativas a altura e comprimento, além da 
mecanização de módulos fixos e da implementação de recursos tecnológicos para a 
automação do equipamento. 

Estrutura: 

Módulos e Colunas deverão ser confeccionados em chapa de aço dobrado. As colunas 
deverão ter medidas aproximadas de 30 mm de largura e espessura variando entre 0,9 e 
2,0 mm, devendo possuir vedações laterais, traseira e entre as faces para contenção de 
materiais arquivados. 

Movimentação: 

Eixos de Transmissão - Produzidos em aço e com diâmetro aproximado de 20 mm, 
fixados aos mancais da roda em formato meia cana ou similar. 

Rodas - Maciças e usinadas em aço ou ferro com medidas aproximadas de 
110(diâmetro) X 30(largura)mm, providas de canal para encaixe nos trilhos. Fixadas ao 
eixo por meio de buchas e chavetas, sustentadas por mancais. 

Rolamentos - Deverão ser rígidos, de esferas, blindados, de modo a não requerer 
lubrificação extra. 

Bases deslizantes - Conjunto composto por: rodas, travessas, eixos, mancais e 
rolamentos. Produzido em aço, estruturado em perfis laterais e frontais com 
aproximadamente 2,0 mm de espessura. Travessas de sustentação das rodas com 
aproximadamente 2,0 mm de espessura, soldadas aos perfis laterais.  
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Volante - Dispositivo para movimentação dos arquivos dotado de manípulos e travas 
individuais de segurança. 

Trilhos – Deverão ser confeccionados em chapa de aço com aproximadamente 2,0 mm 
de espessura e largura aproximada de 130 mm, constituído de perfil de curso em aço 
trefilado com formato meia-cana com diâmetro aproximado de 25 mm. Deverão possuir 
garras de segurança em toda sua extensão, para evitar acidentes com tombamento e 
descarrilamento dos corpos. 

Componentes: 

Suporte universal – Confeccionado em aço, que possibilite o encaixe de prateleiras ou 
varões para pasta pendular, com espessura aproximada de 1,2 mm.  

Tampo Inferior – Com altura externa aproximada de 20 mm e espessura variando entre 
0,75 e 1,2 mm, com resistência para cargas iguais ou superiores a 150 kg. 

Prateleira - Com altura externa aproximada de 20 mm e espessura variando entre 0,75 e 
1,2 mm, com reforço longitudinal estampado ou soldado, apresentando larguras e 
profundidades variadas, com capacidade para suportar cargas iguais ou superiores a 150 
Kg. 

Quadros Corrediços para pastas suspensas - Confeccionadas em chapa de aço, 
possibilitando o acondicionamento de pastas na posição lateral ou frontal, montadas em 
corrediças telescópicas, com resistência para cargas aproximadas de 50 Kg.  

Corrediças - Produzidas em aço com características de resistência e durabilidade para 
cargas aproximadas de 50 Kg. 

Porta Etiquetas - Confeccionado em PVC ou acrílico com visor translúcido, fixado nos 
painéis frontais para identificação do conteúdo dos mesmos. 

Tratamento Anti-ferruginoso e Pintura:  

A estrutura do arquivo e seus componentes confeccionados em chapa de aço deverão ser 
protegidos por tratamento antiferruginoso através de processo contínuo passando por um 
tratamento decapante e fosfatizante por imersão através de 08 banhos e após sua 
secagem deve seguir para uma cabine de pintura a base de resina epóxi-pó, por processo 
eletrostático na cor a ser definida. A licitante vencedora deverá apresentar certificação 
junto à ABNT, ou outra entidade acreditada pelo INMETRO, do processo de preparação 
(fosfatização) e pintura das superfícies metálicas por processo eletrostático, 
comprovando o atendimento dos critérios estabelecidos pelas normas NBR 5770, 8094, 
9209 e 14951, atestando os requisitos de qualidade esperados por esta Administração. 

Segurança: 

Trava Geral - Trava Geral Mecânica, acompanhada de 01 (um) par de chaves, 
permitindo o seu bloqueio diretamente nos trilhos do sistema, evitando furar o piso 
existente. 

Garras de segurança - Sistema antitombamento. Localizadas na parte inferior das bases 
deslizante dos corpos mecânicos. Devem ser engatadas às garras dos trilhos do sistema, 
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evitando acidentes com tombamento e descarrilamento dos corpos, garantindo uma 
sistemática de segurança ao usuário.  

Kit de Vedação – Composto por 01 (um) par de perfis de borracha medindo 
aproximadamente 2050 mm de comprimento, instalados através de perfil metálico tipo 
“canaleta” parafusado na estrutura ou sistema similar e localizados na frente e no fundo 
dos vão de consulta dos módulos de arquivo. Proteção anti-impacto, oferecendo maior 
segurança para as mãos dos usuários e evitando o choque físico entre os módulos. 

Adaptabilidade estrutural, funcional e ergonômica 

O Sistema de arquivamento e armazenamento deverá permitir total flexibilização 
estrutural, objetivando o atendimento às adequações futuras de layout e deverá dispor de 
sistemática construtiva e de montagem que garanta excelente relação funcional e 
ergonômica em face de possíveis readequações do layout dos sistemas de arquivos, 
garantindo assim um melhor investimento do erário público, comprovando as 
características construtivas desejadas por esta Administração, através da apresentação de 
laudos técnicos emitidos por laboratórios referendados pelo INMETRO, considerando os 
parâmetros descritos a seguir: possibilidade transformação do comprimento dos 
módulos; possibilidade de transformação da altura dos módulos; possibilidade de 
mecanização dos módulos fixos; possibilidade de transformação dos módulos mecânicos 
em eletrônicos/upgrade.  Como respaldo às possíveis transformações estruturais e 
funcionais e as consequentes alterações da relação torque e peso dos sistemas de 
arquivamento importa que a transmissão seja realizada através de, no mínimo, um 
sistema de dupla redução, constituído de engrenagens e correntes de aço devidamente 
dimensionados para exigir o menor esforço para os usuários. Toda a manutenção do 
sistema de tração deverá ser realizada pelo painel frontal sem a necessidade de esvaziar 
por completo os arquivos. O sistema de dupla redução deverá possibilitar transformações 
futuras para múltipla redução, com o objetivo de manter adequadas características 
ergonômicas para a fácil movimentação dos arquivos pelos usuários, observada a 
seguinte proporção - 0,60 N.m de força para movimentar o arquivo carregado com 
850Kg de carga, características e recursos estes comprovados através de laudos técnicos 
emitidos por laboratórios referendados pelo INMETRO. O Sistema de Arquivo 
Deslizante Mecânico deverá estar em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-
17 do Ministério do Trabalho, comprovado através da apresentação de parecer técnico 
emitido por empresa especializada e devidamente assinado por engenheiro de segurança 
do trabalho e por médico do trabalho ou profissional fisioterapeuta. 

Sustentabilidade 

Licença de Operação comprovando atendimento à legislação estadual para tratamento de 
efluentes e poluição atmosférica, expedida pela Secretaria do Meio Ambiente da 
localidade do fabricante dos sistemas de arquivamento; 

Certificado de aprovação de destinação de resíduos industriais, emitido pela Secretaria 
de Meio Ambiente da localidade do fabricante dos sistemas de arquivamento; 

Certificado de regularidade e de registro no cadastro de atividades potencialmente 
poluidoras emitido em nome do fabricante dos sistemas de arquivamento.  
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Exigências Adicionais: 

Manutenção e Assistência Técnica: Deverá a proponente apresentar declaração de que 
o produto ofertado conta com serviços de manutenção e assistência técnica própria ou 
autorizada, com disponibilidade do atendimento dos serviços de manutenção corretiva 
prestada por empresas credenciadas pelo fabricante do equipamento. 

Garantia: Será exigida garantia de no mínimo 60 (sessenta) meses. O prazo de garantia 
só será contado a partir do primeiro dia útil sucessivo à entrega do produto devidamente 
instalado. 

Fabricante: A empresa proponente deverá comprovar que é fabricante dos produtos e 
que possui registro no órgão regulador responsável (CREA - Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura).  

Desempenho: Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto desta licitação, mediante apresentação de atestado(s) de 
capacidade técnica, expedido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em 
papel timbrado do emissor declarando ter fornecido arquivos deslizantes mecânicos (com 
qualquer tipo de componente interno) em quantidade de, no mínimo, 50% da ora 
solicitada, em que conste o endereço de instalação, nome do funcionário e telefone, para 
diligência a qualquer tempo a cargo da comissão de licitação. 

Catálogos: A empresa proponente deverá apresentar, junto com a proposta, catálogos 
técnicos ilustrativos. 

Treinamento: Será exigido treinamento para pelo menos dois funcionários, com vista ao 
manuseio adequado dos arquivos deslizantes. 

Prazo de Entrega e Instalação: Deverá ser de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados a 
partir da data da emissão da respectiva nota de empenho. 

Variações Permitidas: Todas as medidas de espessura de chapa de aço, largura, altura e 
profundidade especificadas poderão sofrer uma variação de até 5% desde que não 
interfira na capacidade de armazenamento sugerida. Esta variação não se aplica às 
resistências, forças, cargas de peso e durabilidade especificadas. 

Condições Adicionais: Não serão admitidas empresas em consórcio. Somente será 
admitida empresa do ramo, de atuação compatível com o objeto desta licitação. 

 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação do 
mobiliário, conforme projeto, incluindo acessórios, limpeza e demais serviços 
complementares.  

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento foi efetuado por preço global. 

 

11.1.2.  CADEIRAS E POLTRONAS 
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Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de cadeiras giratórias em tecido na 
cor preta, cadeira com estrutura de ferro trefilado, cor preta, assento e encosto em 
compensado moldado anatomicamente e revestidos em lâmina de madeira natural, e 
poltrona sem braços estofada com espuma de poliuretano, revestida em tecido, base em 
ferro trefilado. 

Especificados para serem instaladas na edificação SETOR B. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões de acordo com projeto de 
arquitetura. 

 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação do 
mobiliário, conforme projeto, incluindo acessórios, limpeza e demais serviços 
complementares.  

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento foi efetuado por unidade de poltrona 
instalada. 

 

11.1.3.  MESAS 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de todas as mesas de trabalho 
especificadas em projeto de arquitetura, com calha eletrificável, estrutura de alumínio e 
aço e tampo em madeira aglomerada de alta densidade revestido em laminado melamínio 
na cor branca. 

Especificados para serem instaladas na edificação SETOR B. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões de acordo com projeto de 
arquitetura. 

 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação do 
mobiliário, conforme projeto, incluindo acessórios, limpeza e demais serviços 
complementares.  

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento foi efetuado por unidade de cadeira e 
poltrona instalada. 

 

11.1.4.  ARMÁRIOS EM AÇO 
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Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de armários em aço, corpo e base em 
aço, tampo e portas em laminado liso com abertura de 170º, contendo prateleiras internas 
em aço. Puxadores embutidos e niveladores internos. 

Especificados para serem instaladas na edificação SETOR B. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões de acordo com projeto de 
arquitetura. 

 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação do 
mobiliário, conforme projeto, incluindo acessórios, limpeza e demais serviços 
complementares.  

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento foi efetuado por unidade de poltrona 
instalada. 

 

11.1.5.  ARMÁRIOS EM MADEIRA 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de armários em compensado 
laminado revestido em laminado melamínico na cor branca, a serem executados por 
marceneiros especializados. 

Especificados para serem instaladas na edificação SETOR B. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões de acordo com projeto de 
arquitetura. 

 

O preço deverá compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, mão-de-obra e 
encargos, acessórios de fixação, ferragens, cortes, recortes, demais acessórios pertinentes 
para a montagem, perdas, alinhamento, nivelamento, prumo e execução dos arremates, 
de acordo com os desenhos de projeto e as especificações pertinentes e tudo o mais 
necessário para a perfeita execução dos serviços. Incluindo acessórios, limpeza e demais 
serviços complementares. 

O Contratado deve respeitar as dimensões definidas no projeto, sendo responsável pelas 
correções a efetuar e todas as consequências por erros de cotas e deficiente implantação. 
As bordas, espessura e detalhes de fixação devem seguir o Projeto de Arquitetura. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento foi efetuado por unidade de armário 
instalada. 
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11.1.6.  BANCADAS 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de bancadas em compensado 
laminado revestido em laminado melamínico na cor preta, base em tubo de aço com 
acabamento em pintura epóxi pó cor preta, a serem executados por marceneiros 
especializados; e bancadas em aço inox, base em tubo de aço com acabamento em 
pintura epóxi pó cor preta, incluindo cubas, à serem executadas por empresas 
especializadas em mobiliário em aço inox, de acordo com detalhamento de mobiliário no 
projeto de arquitetura. 

Especificados para serem instaladas na edificação SETOR B. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões de acordo com projeto de 
arquitetura. 

 

O preço deverá compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, mão-de-obra e 
encargos, acessórios de fixação, ferragens, cortes, recortes, demais acessórios pertinentes 
para a montagem, perdas, alinhamento, nivelamento, prumo e execução dos arremates, 
de acordo com os desenhos de projeto e as especificações pertinentes e tudo o mais 
necessário para a perfeita execução dos serviços. Incluindo acessórios, limpeza e demais 
serviços complementares. 

O Contratado deve respeitar as dimensões definidas no projeto, sendo responsável pelas 
correções a efetuar e todas as consequências por erros de cotas e deficiente implantação. 
As bordas, espessura e detalhes de fixação devem seguir o Projeto de Arquitetura. 

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento foi efetuado por unidade de bancada 
instalada. 

 

11.1.7. PRATELEIRAS 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de prateleiras em aço inox, à serem 
executadas por empresas especializadas em mobiliário em aço inox. 

Especificados para serem instaladas na edificação SETOR B. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões de acordo com projeto de 
arquitetura. 

 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação do 
mobiliário, conforme projeto, incluindo acessórios, limpeza e demais serviços 
complementares.  
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Levantamento de Quantidade: O levantamento foi efetuado por unidade de prateleira 
instalada. 

 

11.1.8. MOBILIÁRIO LABORATÓRIO 

 

Descrição: Aplica-se ao fornecimento e instalação de mesas, bancadas e equipamentos 
específicos para laboratório.  

Especificados para serem instaladas na edificação SETOR B. 

Devem ser consideradas as especificações e dimensões de acordo com projeto de 
arquitetura. 

 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à instalação do 
mobiliário, conforme projeto, incluindo acessórios, limpeza e demais serviços 
complementares.  

 

Levantamento de Quantidade: O levantamento foi efetuado por unidade instalada. 
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1.  Introdução 
 
 
Este relatório conclui as discussões realizadas no âmbito do gerenciamento de riscos para orientar a 
tomada de decisões pertinentes ao projeto do edifício do novo Centro de Preservação de Bens 
Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB). O projeto executivo entregue à FCRB é 
avaliado à luz das diretrizes e requisitos básicos para eliminação/mitigação de riscos aos acervos 
culturais da instituição apresentados no início do processo1, assim como das recomendações 
adicionais incorporadas ao longo do desenvolvimento dos distintos componentes do projeto2. 
 
A avaliação do projeto executivo está estruturada conforme as referidas diretrizes, requisitos e 
recomendações de gerenciamento de riscos para os acervos apresentadas aos arquitetos e 
engenheiros responsáveis no decorrer de sua elaboração. Estas orientações são reproduzidas nas 
próximas páginas, a partir dos respectivos relatórios/pareceres, e sua observância é avaliada. Um 
padrão de cores é utilizado para indicar o grau de conformidade do projeto executivo com as 
distintas diretrizes, requisitos e recomendações, conforme indicado no quadro abaixo:       
 
 
 

Grau de conformidade do projeto executivo com as distintas diretrizes, 
requisitos e recomendações apresentadas 

O projeto observa plenamente a diretriz/requisito/recomendação. 

O projeto observa majoritariamente a diretriz/requisito/recomendação. 

O projeto observa parcialmente a diretriz/requisito/recomendação 

O projeto observa moderada ou minimamente a diretriz/requisito/recomendação. 

O projeto não observa a diretriz/requisito/recomendação. 

 
 
 
As diretrizes, requisitos e/ou recomendações cuja observação deva ser feita apenas no momento da 
execução das obras de construção, que possam ser observadas independentemente da elaboração do 
projeto executivo ou que porventura não (mais) se apliquem à situação específica deste projeto 
estão identificadas com a cor cinza.    
 
 
 
                                                           
1 “Diretrizes e requisitos básicos para a eliminação/mitigação de riscos aos acervos culturais da FCRB associados ao projeto 
arquitetônico do edifício de seu novo Centro de Preservação de Bens Culturais”, J. L. Pedersoli Jr., Scientia Pro Cultura,  março de 
2014. 
 
2 "Considerações e recomendações complementares ao relatório de “Diretrizes e requisitos básicos para a eliminação/mitigação de 
riscos aos acervos culturais da FCRB associados ao projeto arquitetônico do edifício de seu novo Centro de Preservação de Bens 
Culturais” no tocante ao laboratório de conservação-restauração e à reserva técnica do acervo museológico", J. L. Pedersoli Jr., 
Scientia Pro Cultura,  março de 2014. 
 
"Avaliação do “Relatório das Engenharias” para o novo Centro de Preservação de Bens Culturais da Fundação Casa de Rui 
Barbosa", J. L. Pedersoli Jr., Scientia Pro Cultura,  junho de 2014. 
 
"Considerações sobre as alterações finais realizadas no âmbito do projeto arquitetônico do edifício do novo Centro de Preservação 
de Bens Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa", J. L. Pedersoli Jr., Scientia Pro Cultura,  novembro de 2015. 
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2. Avaliação da observância das diretrizes, requisitos e recomendações de 
 gerenciamento de riscos aos acervos culturais da FCRB 
 
2.1. Diretrizes 
 

O projeto do edifício deve priorizar as funções de guarda, preservação e acessibilidade segura aos 
acervos da FCRB. 

A diretriz foi observada no projeto. 

O projeto do edifício deve evitar ou minimizar a exposição do mesmo a perigos inerentes ao local de sua 
construção. 

A diretriz foi observada no projeto. Em termos da segurança estrutural da edificação3, as fundações e 
elementos estruturais foram projetados tendo-se em consideração as características locais de incidência de 
ventos, atividade sísmica, amplitude térmica, propriedades geológicas e hidrológicas do terreno. A 
localização do edifício não se superpõe à da adutora de tubulação dupla que perpassa o terreno da FCRB, a 
qual se desenha frontalmente ao edifício, mais especificamente no limite da calçada com o meio fio da rua. 
O projeto de fundações leva em consideração esta preexistência, buscando afastar-se ao máximo de seu 
limite e mitigando o impacto sobre a mesma. A solução de estacas (apoios pontuais ) permite que a 
localização das mesmas seja escolhida de modo a não impactar a infraestrutura hidráulica existente. A 
presença de edificações vizinhas e sua segurança estrutural foi um elemento condicionante para a seleção da 
estratégia de execução das obras de fundação do novo edifício (reduzindo o risco de colapso sobre as 
instalações da FCRB).  

O edifício deve apresentar a melhor funcionalidade possível no tocante aos fluxos e processos previstos 
em seu interior envolvendo itens dos acervos: recepção, transporte, consulta, tratamentos de 
conservação, etc. 

A diretriz foi observada no projeto, conforme as orientações fornecidas pelos profissionais da FCRB. 

O edifício deve ser inócuo aos acervos, devendo-se evitar sistematicamente a existência de fontes dos 
agentes de deterioração em seu interior além daquelas imprescindíveis ao correto funcionamento da 
edificação para as finalidades que está sendo projetada. Atenção redobrada deve ser dedicada às áreas de 
guarda de acervos no cumprimento desta diretriz. 
 

A diretriz foi majoritariamente observada no projeto. Os materiais selecionados para o edifício são 
apropriados e compatíveis com a guarda dos acervos. A localização do grupo gerador foi alterada de forma 
a evitar a instalação destes equipamentos (passíveis de explosão e incêndio) no interior do edifício que 
abriga os acervos. A eliminação da copa, originalmente prevista, e o posicionamento da área de depósito de 
lixo de forma bem segregada das áreas de acervos foram decididos com a finalidade de reduzir 
fontes/atratores de pragas potencialmente nocivas (roedores, insetos). Os sistemas elétrico, hidrossanitário e 
mecânico da edificação foram projetados, na medida do possível, de forma a minimizar a exposição dos 
acervos a fontes de ignição, água, forças físicas e contaminação. O depósito de água fria do sistema de 
climatização, originalmente previsto no projeto e cuja localização seria no pavimento técnico do edifício, foi 
suprimido a partir do redimensionamento dos equipamentos do sistema de forma a dispensar sua utilização. 

                                                           
3 "Memorial Descritivo (e respectivas peças desenhadas) de Fundações e Estrutura para o Projeto Executivo do Centro de 
Preservação de Bens Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa", Afaconsult, 4013-00-02-00-001-PE, 30-11-2015.  
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Os reservatórios de água potável (2x1500L) a água de reuso (2x755L), localizados no pavimento técnico, 
encontram-se posicionados sobre a área do hall dos elevadores, evitando, portanto, os depósitos de acervo4. 
Segundo a empresa de engenharia responsável pelo projeto, a laje do local onde se situam estes 
reservatórios será ligeiramente rebaixada (5-10cm), formando uma bacia de contenção ligada diretamente ao 
exterior por extravasadores. Estes dispositivos permitem encaminhar diretamente para o exterior toda a água 
que por acidente escoe para a bacia.  
 
Não obstante, a presença das unidades resfriadoras de líquido (chillers), da bomba de calor para a produção 
de água aquecida e dos equipamentos de tratamento de ar (fan coils) do sistema de climatização da 
edificação, que utilizará água resfriada e aquecida para o condicionamento do ar, assim como das tubulações 
condutoras desta água entre os referidos componentes do sistema, posicionadas no pavimento técnico5 sobre 
os depósitos do Acervo Bibliográfico e da Reserva Técnica do Museu localizados no pavimento subjacente, 
aumenta o risco de danos ao acervo por molhamento na eventualidade de vazamentos, ruptura de tubulações 
ou falhas operacionais. Presumindo inviável a remoção destas instalações, de grande porte, para outro local 
da edificação (à exceção da cobertura), medidas de mitigação eficazes devem ser previstas para a redução 
deste risco, mantendo-o em nível aceitável. Estas medidas incluem: o posicionamento dos 
equipamentos/tubulações e a instalação de anteparos (calhas, muretas, etc.) de forma a minimizar as chances 
de molhamento do acervo em caso de vazamentos ou falhas, evitar rigorosamente a perfuração da laje na 
instalação dos equipamentos (o que criaria possíveis rotas de acesso à entrada de água no pavimento 
subjacente), a instalação de impermeabilização e sistema de drenagem adequados no piso do pavimento 
técnico, a execução sistemática de um programa documentado de inspeção e manutenção preventiva do 
sistema de climatização, a elaboração de um plano de emergência para resposta eficaz e minimização de 
perdas e danos ao acervo por molhamento no caso de um sinistro decorrente de falhas nas instalações do 
sistema de climatização no pavimento técnico. Segundo a empresa de engenharia responsável pelo projeto, 
o pavimento técnico terá uma caixa de ar ventilada, realizada com módulos do tipo IGLU', proporcionando 
uma segunda barreira à entrada de água nos pavimentos inferiores em caso de acidente de ruptura de 
tubulações ou vazamentos. Todos os equipamentos do sistema de climatização terão apoios próprios anti-
vibratórios, nunca interrompendo o sistema de impermeabilização previsto, que é protegido pelo isolamento 
térmico e por uma camada adicional de proteção mecânica. Sugere-se que a impermeabilização e a 
drenagem do pavimento técnico sejam testados previamente à instalação dos acervos no edifício, através de 
simulação de alagamento. 
 
Outro aspecto a considerar diz respeito à presença de unidades evaporadoras de precisão (do tipo "armário", 
posicionadas sobre o piso) no interior da Reserva Técnica do Museu (lâmina menor do 3 pavimento) e do 
depósito de Acervo Fílmico, Digital, Magnético e de Vídeo (lâmina menor do 4 pavimento), para o 
condicionamento de ar nestes espaços5. Visto que estas unidades requerem o uso de água resfriada e 
aquecida para sua operação, haverá tubulações condutoras de água conectadas às mesmas, o que aumenta o 
risco de danos ao acervo por molhamento na eventualidade de vazamentos, ruptura de tubulações ou falhas 
operacionais. Conforme mencionado acima, medidas de mitigação devem ser previstas para a redução deste 
risco, mantendo-o num nível aceitável. A presença de tubulação condutora de água do sistema de 
climatização para os fancoletes localizados sobre áreas de trabalho com acervo, tais como as salas de 
preparo, higienização, identificação, conservação e outras, ainda que em menor escala, também requer 
atenção no sentido de minimizar os riscos por molhamento.  
 
Ainda que não seja diretamente pertinente ao projeto do novo edifício, cabe mencionar que, ao adquirir o 
novo transformador previsto para a rede de distribuição de energia em baixa tensão, a ser instalado na 
subestação de energia já existente no edifício sede da FCRB, seria oportuno dar preferência ao modelo de 
transformador a seco, cujo risco de explosão e incêndio é extremamente inferior em relação ao modelo de 
transformador que opera utilizando óleo mineral como líquido isolante (como aqueles já existentes na 
instituição, cuja substituição por modelos a seco também deveria ser contemplada).    
 

                                                           
4 "Memorial Descritivo (e respectivas peças desenhadas) de Instalações Hidrossanitárias para o Projeto Executivo do Centro de 
Preservação de Bens Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa", Afaconsult, 4013-00-03-00-001-EX, 30-11-2015. 
 
5 "Memorial Descritivo (e respectivas peças desenhadas) de Instalações Mecânicas para o Projeto Executivo do Centro de 
Preservação de Bens Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa", Afaconsult, 4013-00-05-00-001-EX, 30-11-2015.  
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O invólucro do edifício (fachadas, cobertura, fundações) deve funcionar como barreira protetora eficaz 
contra os diferentes agentes de deterioração provenientes de fontes externas à edificação. 

A diretriz foi observada no projeto. A concepção do envoltório do edifício e os materiais selecionados são 
adequados para proporcionar uma barreira eficaz contra agentes externos. Em particular, cabe destacar a 
importância da estanqueidade da edificação contra a infiltração de águas pluviais e o correto 
dimensionamento do sistema de esgoto pluvial para atender a eventos de chuvas extremas. Outros aspectos 
relevantes incluem: a eliminação das aberturas originalmente previstas na fachada para permitir uma 
iluminação natural controlada no interior do edifício, inclusive nos depósitos de acervo, o que poderia 
comprometer a capacidade de barreira protetora do envoltório da edificação no longo prazo, introduzindo 
vulnerabilidades no tocante à infiltração de águas pluviais, contaminantes atmosféricos, pragas e possíveis 
atos vandálicos (a partir do exterior da edificação); a estanqueidade da laje térrea para resistir a impactos 
hidrostáticos e impedir a entrada de água por subida do lençol freático; a utilização de vidros blindados e 
janelas fixas em áreas vulneráveis a atos vandálicos e tentativas de intrusão; portões e portas externas 
robustas, resistentes ao arrombamento; a filtragem de poluentes atmosféricos gasosos e particulados; o 
sistema de proteção contra descargas atmosféricas, etc. O isolamento higrotérmico do edifício também foi 
concebido no sentido de contribuir para a manutenção de condições térmicas e higrométricas adequadas aos 
acervos, minimizando a influência do clima exterior e evitando perdas térmicas e infiltrações de ar não 
controladas nas áreas de acervo5.      
 
É importante assegurar que o dimensionamento do sistema de esgoto pluvial da edificação leve em 
consideração o aumento previsto de eventos de chuvas extremas para a cidade do Rio de Janeiro devido às 
mudanças climáticas. 

O interior do edifício, em particular as áreas de guarda de acervos, deve proporcionar barreiras 
protetoras eficazes para impedir que os agentes de deterioração (provenientes de fontes externas ou 
internas à edificação) entrem em contato com os itens dos acervos. 

A diretriz foi majoritariamente observada no projeto. Em particular, destaca-se a compartimentação corta 
fogo dos depósitos de acervos e os dispositivos previstos de controle de acesso ao interior dos mesmos.  
 
Por outro lado, merece atenção o fato de que haverá portas de acesso a shafts da edificação localizadas no 
interior dos depósitos de acervo. Isto tende a aumentar os riscos de danos por pragas, material particulado, 
água proveniente de tubulações dos sistemas de climatização e hidrossanitário e fogo/fumaça (na medida em 
que oferecem uma rota e pontos de entrada adicionais a estes agentes de deterioração para o interior dos 
depósitos). Caso não seja possível evitar esta configuração, medidas de mitigação eficazes devem ser 
previstas para minimizar tais riscos, mantendo-os a níveis aceitáveis para a instituição. Estas medidas 
incluem: a vedação eficaz das portas para bloquear a entrada de pragas, material particulado, fumaça e água; 
assegurar que as paredes e portas dos shafts possuam suficiente capacidade de resistência ao fogo.  

O edifício deve ser dotado de mecanismos e sistemas eficazes para detectar e responder à presença dos 
agentes de deterioração. 
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A diretriz foi majoritariamente observada no projeto. O edifício conta com sistemas de climatização e 
monitoramento de parâmetros ambientais (T, U.R.)5, detecção, combate e supressão automática de 
incêndio6, CFTV, sensores e alarmes anti-intrusão, controle de acesso a áreas sensíveis7. A presença de um 
Sistema de Automação Predial8, com capacidade de monitoramento dos demais sistemas do edifício 
(elétrico, hidrossanitário, mecânico) para detecção de eventuais falhas nos mesmos, também contribui para a 
observância desta diretriz. A única ressalva seria quanto à instalação de sensores e alarme de alagamento 
nos depósitos de acervos e outras áreas sensíveis, tais como o pavimento técnico, não prevista no projeto. 
Esta medida, apesar de desejável, não é considerada imprescindível tendo em vista o conjunto de medidas 
previsto para minimizar o risco de danos ao acervo por molhamento.     

O atendimento às diretrizes acima deve sempre buscar maximizar a eficiência energética e a 
sustentabilidade ambiental do edifício. 

A diretriz foi observada no projeto. Os conceitos arquitetônico e funcional, inclusive a escolha dos materiais 
construtivos, buscaram sistematicamente otimizar a performance energética da edificação. A seleção de 
equipamentos de elevada eficiência energética, a utilização de soluções com recuperação térmica e a 
integração inteligente de equipamentos para as instalações mecânicas do edifício também contribuem para a 
observância desta diretriz. O edifício conta ainda com um sistema de reuso de água e um Sistema de 
Automação Predial8 que permite automatizar e programar determinadas rotinas para aumentar sua eficiência 
energética, tais como a compensação automática de setpoints em função da temperatura exterior, a gestão 
dos ventiladores de exaustão segundo o grau de ocupação, etc. 

A execução das obras de construção do edifício não deve afetar negativamente os acervos. 

Esta diretriz deve ser observada ao longo de todo o processo de preparação e execução das obras do edifício.   

 
 
2.2. Requisitos básicos 
 
2.2.1. Local e entorno da construção 
 

Verificar, através de prospecção geotécnica, se o terreno apresenta risco de subsidência ou de afetação 
do edifício e seus conteúdos por umidade (ascendente) devido à proximidade com o lençol freático.  

As condições geológicas e hidrológicas do terreno onde se pretende construir o novo edifício foram 
definidas com base na informação obtida em três furos de sondagem realizados em 19693. 

Verificar junto à Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE) se a adutora que 
passa sob o terreno da FCRB apresenta risco de inundação e/ou afundamento do terreno no local em 
que será construído o edifício em caso de ruptura. 

                                                           
6 "Memorial Descritivo (e respectivas peças desenhadas) de Segurança Contra Incêndio para o Projeto Executivo do Centro de 
Preservação de Bens Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa", Afaconsult, 4013-00-11-01-001-EX, 30-11-2015. 
 
7 "Memorial Descritivo (e respectivas peças desenhadas) de Segurança Predial para o Projeto Executivo do Centro de Preservação 
de Bens Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa", Afaconsult, 4013-00-06-03-001-EX, 30-11-2015. 
 
8 "Memorial Descritivo (e respectivas peças desenhadas) de Instalações Elétricas e Telefonia para o Projeto Executivo do Centro de 
Preservação de Bens Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa", Afaconsult, 4013-00-06-00-001-EX, 30-11-2015. 
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A FCRB está em contato com a CEDAE para tratar do assunto da adutora. Este aspecto específico, contudo, 
aparentemente ainda não foi verificado.  

Prever um sistema de drenagem adequado e suficientemente dimensionado no entorno do edifício para 
evitar o acúmulo de águas pluviais junto à edificação e possíveis inundações do terreno, levando em 
consideração a capacidade instalada de drenagem pluvial superficial da rede pública e a previsão do 
aumento de eventos climáticos extremos. 

Segundo a empresa responsável pelo projeto das instalações hidrossanitárias: "Tratando-se de um subsolo 
simplesmente técnico e sem ocupação permanente de pessoas, não está considerada nenhuma rede de 
drenagem específica em torno das paredes exteriores de concreto. Será considerada nessas paredes 
impermeabilização também pelo exterior (salvo na área com paredes diafragma), assim como na laje de 
piso". Cabe verificar junto à prefeitura e especialistas em hidrologia urbana o grau de susceptibilidade de 
alagamento na área do entorno do novo edifício na Rua Assunção, levando em consideração o desnível 
(aclive) de 0.66 m entre a rua e o pavimento térreo do edifício. Se a probabilidade de alagamento for 
significativa, medidas visando o aumento da capacidade de drenagem ou a instalação de barreiras para 
bloquear a entrada de água na edificação devem ser adotadas. Adicionalmente, deve-se evitar rigorosamente 
que itens dos acervos sejam armazenados diretamente sobre o piso nas áreas de acervo do pavimento térreo, 
mantendo-se uma distância mínima de segurança de 10-15 cm. 

Verificar se a quantidade e localização dos hidrantes da rede pública no entorno do local onde será 
construído o edifício são suficientes para garantir uma ação de combate eficaz pelo Corpo de Bombeiros 
na eventualidade de um incêndio afetando a edificação. Se necessário, solicitar à Prefeitura a instalação 
de novos hidrantes. 

Este requisito independe da elaboração do projeto executivo e deve ser observado pela FCRB.   

Evitar a presença de estruturas e obstáculos físicos no entorno do edifício que possam impedir ou 
dificultar a ação do Corpo de Bombeiros na eventualidade de um incêndio afetando a edificação. 

O projeto executivo menciona que: "O acesso de viaturas dos bombeiros até à edificação terá de ser 
pensado de forma a que este veículo consiga penetrar na Praça Rui Barbosa. Será necessário validar se a 
viatura dos bombeiros, no espaço que existe, consegue manobrar o veículo. Caso não seja possível, pelo 
menos deverá haver possibilidade da sua aproximação ao edifício6." 

Prever a instalação de hidrante de recalque no passeio em frente ao edifício, instalado e conectado às 
instalações hidráulicas de combate a incêndio da edificação segundo as normas vigentes, para uso pelo 
Corpo de Bombeiros na eventualidade de um incêndio. 

O dispositivo de recalque está previsto na Planta de Implantação das Instalações Hidráulicas - Extinção de 
Incêndio (HID G-03) do projeto executivo, situado no passeio próximo à área de carga e descarga do 
edifício. 

Evitar a presença de nichos que facilitem a ocultação de criminosos no entorno do edifício, 
proporcionando iluminação perimetral de qualidade e otimizando a visibilidade na área circundante para 
fins de monitoramento de segurança. 
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Ainda que de forma limitada, é possível que haja nichos nas áreas externas de circulação, pátios e jardins no 
entorno do edifício que possam servir como esconderijo para criminosos (ver planta de Implantação 
Paisagismo, AR-A08). Esta possível vulnerabilidade pode ser reduzida com iluminação perimetral de 
qualidade cobrindo todas estas áreas externas. Segundo a Planta de Implantação - Iluminação Exterior 
(ELE A01) das Instalações Elétricas do projeto executivo, observa-se que a parte anterior do edifício (Praça 
Rui Barbosa, Rua Assunção) se encontra relativamente bem iluminada, enquanto que as áreas posterior e 
laterais da edificação não parecem devidamente contempladas. Cabe ressaltar que a seleção (da intensidade) 
das lâmpadas deve levar em conta o impacto da iluminação perimetral sobre a segurança da edificação e, 
consequentemente, dos acervos. Esta iluminação deve contribuir de forma significativa para dissuadir 
criminosos de tentarem se esconder no entrono do edifício.  

As barreiras perimetrais do terreno do edifício (muros, cercas, portões, etc.) devem ser eficazes para 
impedir a invasão do mesmo. 

Não estão previstas no projeto barreiras perimetrais além daquelas já existentes no terreno da FCRB, as 
quais devem ser reavaliadas e otimizadas conforme oportuno no momento da execução das obras.  

A iluminação da área externa do edifício deve utilizar preferencialmente lâmpadas de vapor de sódio de 
alta pressão, cuja luz emitida é menos atraente aos insetos. 

Ao adquirir as lâmpadas previstas no projeto executivo para a iluminação externa do edifício, optar 
preferencialmente pelos modelos que emitam luz de tonalidade branca-morna (temperatura de cor ≤ 3000 
K), evitando aquelas com elevado output de luz branca-fria, azul e radiação UV, que tendem a ser mais 
atraentes para os insetos em geral. 

O perímetro externo do edifício deve ser devidamente coberto por câmeras de vigilância do sistema de 
CFTV da instituição. 

O requisito foi observado no projeto.7 

Realizar uma análise de insolação para avaliar a orientação mais adequada do edifício, em especial das 
salas de guarda dos acervos, no sentido de minimizar a intensidade da incidência direta de radiação solar 
nas superfícies externas correspondentes (caso haja) e otimizar a eficiência energética da edificação 
como um todo. 

No Relatório das Engenharias - Estudo preliminar (abril de 2014) consta o Estudo Solar - Insolação, 
realizado com a finalidade de otimizar o desempenho ambiental e energético da edificação. 

O projeto paisagístico deve evitar a presença de espécies vegetais e materiais que possam funcionar como 
atratores de pragas, em particular aquelas nocivas aos acervos: insetos xilófagos, roedores, etc. Árvores 
de grande porte que possam apresentar risco de danos ao edifício em caso de queda também devem ser 
evitadas no entorno imediato do mesmo.  
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O projeto paisagístico (ver planta de Implantação Paisagismo, AR-A08) não prevê árvores que grande porte 
no entorno imediato do edifício que possam ameaçar sua integridade estrutural ou comprometer sua 
capacidade de envoltório protetor dos acervos em caso de queda. A cobertura vegetal não é excessiva e 
aparentemente não há elementos decorativos ou estruturais em madeira ou derivados. Não obstante, dada a 
comprovada presença de insetos xilófagos (cupins) e roedores no jardim histórico da FCRB, a introdução de 
mais plantas no entorno imediato do novo edifício, ainda que em quantidade limitada, pode contribuir para a 
entrada destas pragas nocivas em seu interior. Sugere-se confirmar com os paisagistas o possível impacto 
das espécies selecionadas no tocante a este aspecto específico e, conforme oportuno, selecionar alternativas 
que sejam mais apropriadas (por exemplo, espécies vegetais que sejam menos atrativas ou mais resistentes 
ao ataque destas pragas, etc.).     

Verificar a periodicidade da coleta de lixo na área em que será construído o edifício e, caso seja 
necessário armazenar temporariamente os resíduos gerados na instituição, prever a instalação de um 
contêiner de lixo adequado ao volume e tipos de resíduos gerados, com localização externa e 
preferencialmente distante do edifício, de fácil limpeza e dotado de mecanismo de fechamento que 
garanta completa vedação. 

O depósito de lixo, apesar de bem segregado das áreas de acervo, situa-se no interior da edificação. Esta 
potencial vulnerabilidade pode ser reduzida através da seleção de contêineres de boa qualidade e da rigorosa 
observação de uma rotina bem definida de coleta, armazenagem e disposição do lixo, além da adequada 
renovação do ar e do controle climático já previstos para este local no projeto de instalações mecânicas5. 
Conforme informado pelos arquitetos responsáveis pelo projeto, "o depósito de lixo foi uma imposição da 
prefeitura, segundo sua norma edilícia". 

Avaliar junto aos engenheiros do projeto a necessidade e as possibilidades de instalação de partes ou 
componentes de sistemas essenciais ao funcionamento do edifício (como geradores de energia, 
subestação9, componentes do sistema de ar condicionado, etc.) na área externa ao redor do mesmo. Se 
necessário e factível, estas instalações devem ser previstas no projeto, observando todas as medidas de 
segurança cabíveis. 

As possibilidades foram avaliadas pelos engenheiros e o grupo gerador que atenderá o novo edifício foi 
posicionado em edícula segregada do mesmo; o transformador previsto será instalado na subestação já 
existente no prédio sede da FCRB. Por outro lado, as unidades resfriadoras de líquido (chillers), a bomba de 
calor para a produção de água aquecida e os equipamentos de tratamento de ar (fan coils) do sistema de 
climatização da edificação, que utilizará água resfriada e aquecida para o condicionamento do ar, assim 
como as tubulações condutoras desta água entre os referidos componentes do sistema, foram posicionadas 
no pavimento técnico, sobre os depósitos do Acervo Bibliográfico e da Reserva Técnica do Museu 
localizados no quarto pavimento. Sugere-se consultar com os engenheiros a respeito da viabilidade (técnica, 
operacional, econômica, etc.) de realocação destas unidades (ou parte delas) para a área externa da 
edificação. Se inviável, medidas devem ser adotadas para a redução do risco de danos aos acervos por 
molhamento, conforme discutido acima na diretriz que trata da inocuidade do edifício aos acervos.      

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
9 Por razões de segurança contra incêndio e explosões, recomenda-se que subestações e geradores sejam devidamente instalados em 
área de acesso restringido adequada fora da edificação sempre que possível. 
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2.2.2. Invólucro do edifício 
 

Em linhas gerais, todos os materiais utilizados na obra devem ser de qualidade comprovada, boa 
durabilidade e fácil manutenção. 

O requisito foi observado no projeto. 

Os materiais utilizados na construção do edifício, inclusive seu invólucro, devem ser incombustíveis. O 
invólucro do edifício deve minimizar as chances de propagação de incêndios originados fora da 
edificação para o interior da mesma. As paredes externas da edificação devem apresentar um tempo de 
resistência ao fogo mínimo de 2 horas. 

Os materiais construtivos são incombustíveis e as paredes externas da edificação são de concreto. Os vidros 
nas fachadas, em especial aquele da fachada anterior do pavimento térreo, apesar de duplo e blindado, 
constituem uma potencial vulnerabilidade à propagação de incêndios a partir do exterior do edifício. Sugere-
se que a resistência ao fogo destes vidros seja verificada junto aos fabricantes e, caso haja opções, que 
aqueles mais resistentes sejam selecionados para o edifício.    

O edifício deve ser equipado com sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) adequado e 
devidamente dimensionado, segundo as normas vigentes. 

O requisito foi observado no projeto6.  

As fachadas e a cobertura do edifício devem maximizar o isolamento térmico de seu interior, impedindo 
ou minimizando a transferência de calor a partir do ambiente externo. Isto é especialmente importante 
em relação às áreas de guarda dos acervos. 

O requisito foi observado no projeto5. 

As fachadas e a cobertura do edifício devem ser completamente estanques à infiltração de águas pluviais, 
notadamente nas áreas de guarda dos acervos. Isto envolve a impermeabilização de lajes da cobertura, a 
inexistência de aberturas, frestas e perfurações além daquelas estritamente necessárias, a adequada 
vedação das aberturas existentes, a correta instalação e manutenção de drenos e calhas externos, o uso e 
correta instalação de janelas e portas apropriadas, a eliminação de elementos ou configurações que 
favoreçam o acúmulo de água. A cobertura deve ser inclinada de forma a direcionar a água para fora do 
edifício, conduzindo-a para as calhas e drenos de escoamento instalados preferencialmente na parte 
exterior da edificação, evitando o acúmulo de água e o risco de infiltrações nos espaços internos em caso 
de vazamentos ou ruptura nas tubulações. Os drenos e calhas devem ser dimensionados com uma boa 
margem de segurança, inclusive tendo-se em vista a previsão do aumento de eventos climáticos extremos. 

O requisito foi observado no projeto à exceção da localização da tubulação do sistema de drenagem de 
águas pluviais, que prevê a instalação de condutores verticais em dutos internos à edificação, acessíveis mas 
enclausurados em relação aos espaços de acervo, conectados ao reservatório de água de reuso no subsolo e 
(uma vez cheio o reservatório) à rede externa, fazendo uso da gravidade4. Sugere-se que a 
impermeabilização da cobertura seja testada, se possível, através de simulação de alagamento antes da 
instalação dos acervos no edifício. 



 

12 

 

Reservatórios superiores de água (inclusive reserva técnica de incêndio) instalados na cobertura do 
edifício devem receber especial atenção quanto à qualidade dos materiais, construção/ instalação, 
impermeabilização/ vedação e drenagem no sentido de evitar infiltrações em caso de vazamentos ou 
ruptura. Esses reservatórios não devem ser posicionados sobre as áreas de guarda dos acervos. 

O requisito foi observado no projeto. A reserva de incêndio será instalada no subsolo e os reservatórios de 
água potável (2x1500L) a água de reuso (2x755L), localizados no pavimento técnico, encontram-se 
posicionados sobre a área do hall dos elevadores, evitando, portanto, os depósitos de acervo4. Segundo a 
empresa de engenharia responsável pelo projeto, a laje do local onde se situam os reservatórios superiores 
será ligeiramente rebaixada (5-10cm), formando uma bacia de contenção ligada diretamente ao exterior por 
extravasadores. Estes dispositivos permitem encaminhar diretamente para o exterior toda a água que por 
acidente escoe para a bacia.  

A cobertura do edifício deve ser dotada de vias de acesso e circulação apropriadas para a realização de 
procedimentos de manutenção preventiva programada e eventuais reparos. 

O requisito foi observado no projeto. Há espaço para passagem e manutenção preventiva na cobertura. 

Evitar a instalação de torneiras ou pontos de água nas fachadas do edifício, exceto se estritamente 
necessários para o combate a incêndios. 

O requisito foi observado no projeto. Os pontos de rega dos jardins no entorno do novo edifício são 
limitados e não serão instalados diretamente nas fachadas (ver planta de Instalações Hidráulicas - 
Abastecimento de Água , HID-A01). 

Avaliar detalhadamente o risco de inundações na área em que será construído o edifício (levando em 
consideração o atual cenário de mudanças climáticas e a presença de adutora sob o terreno da FCRB) e, 
se necessário, instalar um sistema (passivo) de defesa contra inundações dotado de barreira(s) de 
fechamento automático junto às entradas vulneráveis da edificação. Essas barreiras elevatórias (tipo 
comporta) são acionadas hidraulicamente pela própria água da inundação, não possuem custos 
operacionais (além da manutenção do sistema) e podem ser instaladas com baixo ou nenhum impacto 
estético. 

Cabe verificar junto à prefeitura e especialistas em hidrologia urbana o grau de susceptibilidade de 
alagamento (seja por chuvas ou rompimento da adutora) na área do entorno do novo edifício na Rua 
Assunção, levando em consideração o desnível (aclive) de 0,66 m entre a rua e o pavimento térreo do 
edifício. Se a probabilidade de alagamento for significativa, medidas visando o aumento da capacidade de 
drenagem ou a instalação de barreiras para bloquear a entrada de água na edificação devem ser adotadas. 
Adicionalmente, deve-se evitar rigorosamente que itens dos acervos sejam armazenados diretamente sobre o 
piso nas áreas de acervo do pavimento térreo, mantendo-se uma altura mínima de segurança de 10-15 cm. 
Segundo a equipe do projeto: "Pensamos ser importante o registro de cheias que tenham ocorrido no local 
da construção do novo edifício. Uma vez que o proprietário é o mesmo, e não parece haver registro de 
cheias recentes na área da implantação, apenas se procedeu ao melhoramento do sistema de drenagem da 
Praça Rui Barbosa, face ao que existe atualmente. A única alternativa, cara e complexa para o Projeto, é a 
instalação de comportas Pára-cheias na frente do prédio". 

As fundações do edifício devem ser corretamente impermeabilizadas conforme as características do 
terreno para impedir a transmissão de umidade do solo à edificação por capilaridade - “umidade 
ascendente”. 
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O requisito foi observado no projeto. A laje térrea da edificação será estanque para resistir a impactos 
hidrostáticos e impedir a entrada de água por subida do lençol freático3.  

Os pontos de acesso ao interior do edifício devem minimizar as chances de entrada não autorizada de 
pessoas em áreas restritas ou fora dos horários previstos de atendimento e funcionamento da instituição, 
facilitando também o monitoramento e o controle de segurança. A entrada/saída de acervos deve ser 
realizada exclusivamente através de ponto(s) de acesso externo(s) completamente independente(s) e 
segregado(s) daqueles destinados ao público e aos funcionários da instituição, cujo número deve ser o 
menor possível. Preferencialmente, deve haver uma única entrada para o público na edificação, sendo as 
saídas de emergência (em número e localização adequados) abertas exclusivamente a partir do interior 
do edifício. As portas, portões, trincos, fechaduras e demais dispositivos de fechamento das vias de acesso 
ao interior do edifício devem ser reforçados e suficientemente resistentes a arrombamentos. Janelas 
vulneráveis ao arrombamento e invasão devem ser evitadas (preferencialmente) ou equipadas com 
barreiras físicas adequadas. Todos os pontos de acesso ao interior do edifício devem ser monitorados por 
câmeras de vigilância. 

O requisito foi observado no projeto. 

O invólucro do edifício deve prevenir a entrada de pragas (insetos, roedores, aves, etc.), notadamente nas 
áreas de guarda de acervos. Isto envolve evitar quaisquer aberturas além daquelas imprescindíveis ao 
funcionamento da edificação, como vãos, frestas, fendas e rachaduras desnecessárias nas fundações, 
fachadas e cobertura, ao redor de dutos e tubulações, em ralos, etc. As aberturas existentes no invólucro 
do edifício para serviços de água, eletricidade, entrada de ar dos sistemas de ventilação (renovação de ar) 
e refrigeração, devem ser devidamente vedadas ou protegidas com o uso de telas (metálicas e/ou 
plásticas) ou filtros de qualidade comprovada, conforme apropriado. Todas as janelas e postas externas 
também devem ser dotadas de mecanismos que inibam a entrada de pragas, tais como guarnições, 
varredores, etc. É importante lembrar que aberturas da ordem de 1 mm (0,3 mm para o caso de térmitas) 
já são suficientemente grandes para permitir o acesso de insetos. No caso de roedores, orifícios de 6 mm 
são suficientes para a passagem de um camundongo. 

O requisito foi majoritariamente observado no projeto. Merece atenção, contudo, a presença de shafts cujas 
portas de acesso (visitação) estão localizadas no interior dos depósitos de acervo, o que pode constituir uma 
via de acesso para pragas a estas áreas. Caso esta configuração não possa ser evitada, é importante assegurar 
a adequada vedação para bloquear a possível entrada de insetos e roedores nos depósitos a partir dos shafts. 
No momento da execução das obras e instalação dos sistemas da edificação, deve-se atentar para que as 
possíveis rotas e pontos de entrada de pragas sejam devidamente bloqueados. 

Beirais e bordas devem ser evitados ou eliminados no invólucro do edifício, objetivando excluir pontos de 
apoio ou construção de ninhos de aves, especialmente pombos. Caso sejam imprescindíveis, deverão 
contar com telas ou elementos (espículas, etc.) que impeçam o pouso dessas aves. 

O requisito foi observado no projeto. 

Evitar o uso de materiais construtivos ou de acabamento no invólucro do edifício que sejam susceptíveis 
ao ataque de pragas, em particular aquelas nocivas ao acervo (por exemplo, madeira e outros materiais 
celulósicos).   

O requisito foi observado no projeto. 
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Caso os depósitos de acervos possuam paredes “externas”, comuns com o invólucro do edifício (o que, 
em princípio, deve ser evitado - ver “Interior do edifício - considerações gerais” abaixo), não deve haver 
janelas ou nenhum outro tipo de abertura nessas paredes, devendo ser estes depósitos estanques a 
infiltração de ar, trocas térmicas, transporte de poluentes atmosféricos e à entrada de qualquer outro 
agente de deterioração. 

O requisito foi observado no projeto. 

Muitas das recomendações acima servem também para reduzir a taxa de infiltração de contaminantes 
atmosféricos no interior do edifício. Isto é especialmente importante para as áreas de guarda de acervos. 

O requisito foi observado no projeto. 

 
 
2.2.3. Interior do edifício - considerações gerais 
 
 

Em termos do planejamento dos espaços internos do edifício, três grandes áreas com níveis de acesso 
distintos devem ser contempladas: Nível 1 - áreas vedadas a visitantes e com acesso controlado de 
funcionários: incluem os depósitos de acervos e os espaços de trabalho com itens dos acervos (áreas de 
recepção/ triagem, laboratórios de conservação e restauração, áreas de reformatação, documentação e 
processamento técnico de acervos, etc.); Nível 2 - áreas com acesso restringido de visitantes e prestadores 
de serviços: incluem a administração, escritórios, almoxarifado, áreas de instalações e sistemas prediais 
(casa de máquinas, central de segurança, manutenção, transporte, etc.) e outras dependências de serviço 
para funcionários (copa, refeitório, vestiários, sanitários); Nível 3 - área pública com acesso controlado 
de visitantes: espaços de exposição, consulta de acervos, recepção de visitantes, sanitários públicos, etc. A 
distribuição dos espaços e suas circulações devem refletir a independência, funcionalidade e hierarquia 
de acesso/segurança entre os 3 níveis. Em particular, os depósitos de acervos deverão ser 
convenientemente segregados das demais áreas do edifício. Uma vez que concentram o patrimônio 
cultural móvel da FCRB, estes depósitos devem ser concebidos como “bunkers” para proteger os acervos 
culturais da instituição contra os diferentes agentes de deterioração. O conceito de “box-in-box”, ou seja, 
de se considerar cada depósito de acervo como uma “caixa” protetora adicional e independente no 
interior da “caixa” protetora (invólucro) da edificação, deve ser explorado ao projetar as áreas de guarda 
dos acervos. Os circuitos de itens dos acervos no interior da edificação deverão ser independentes 
daqueles de visitantes e usuários. Acessos, corredores e portas interiores deverão ser dimensionados com 
suficiente espaço para permitir o trânsito de máquinas, equipamentos e mobiliário necessários à guarda, 
transporte e conservação dos acervos. O transporte de itens dos acervos no interior da instituição deverá 
ser efetuado de maneira que não apresente risco de danos aos mesmos e da forma mais eficiente possível. 
A distribuição dos espaços deve levar em consideração a correlação entre as distintas dependências e o 
estabelecimento de circuitos preferenciais, tais como: entre áreas de guarda e diferentes zonas de 
trabalho e vice versa; entre áreas de guarda e salas de consulta e vice versa, etc. Um diagrama de fluxos 
e processos envolvendo os acervos deve ser elaborado para orientar a distribuição dos espaços com 
maximização de segurança e eficiência. 
 

Este requisito foi majoritariamente observado na concepção do projeto. Não obstante, a presença de pontos 
de visitação de shafts no interior dos depósitos de acervo não atende ao requisito para as áreas de Nível 1 de 
controle de acesso. Verificar a possibilidade de retirar ou segregar a área de visitação dos shafts do interior 
dos depósitos (por exemplo, através da construção de um corredor ou instalação de divisórias, etc.).  
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Recomenda-se centralizar todos os equipamentos de segurança do edifício (CFTV, centrais de detecção e 
alarmes de incêndio, intrusão, etc., sistemas de comunicação, etc.) em uma única “sala de controle” 
estrategicamente localizada, devidamente protegida e permanentemente ocupada por pessoal treinado da 
equipe de segurança. 

Segundo a equipe do projeto, "as instalações de Segurança Predial, Segurança contra Incêndios e 
Automação passarão a estar todas elas ligadas à Sala de Controle ("sala de CFTV") já existente no 4º 
andar do Edif. Américo Jacobina, integrando os novos sistemas com os atuais. Por exigência da 
Regulamentação de Segurança contra Incêndios e tratando-se de uma construção nova e não de uma 
ampliação, a Central de Detecção de Incêndio (CDI) deve ficar no novo prédio (para acesso dos Bombeiros 
ou dos utilizadores em caso de emergência), a qual será também interligada com a existente (Sala de 
Controle). No caso do Sistema de Automação Predial, ele disponibilizará licenças de acesso, o qual pode 
ser feito a partir de qualquer ponto, mesmo à distancia, por intermédio exclusivamente de um Login e 
Password". Sugere-se avaliar mais detalhadamente se a referida "Sala de Controle" atende aos requisitos de 
ser estrategicamente localizada, devidamente protegida e permanentemente ocupada por pessoal treinado da 
equipe de segurança. Nesta avaliação, considerar também as implicações para o tempo de resposta da 
instituição (em caso de detecção de ação criminosa ou suspeita, incêndio ou intrusão no novo prédio) 
decorrentes do fato da "sala de controle" estar localizada em outro edifício. 

A ocupação do edifício deve ser exclusivamente voltada às atividades primárias de preservação e acesso 
aos acervos culturais da FCRB, devendo ser rigorosamente evitada a ocupação mista com qualquer outro 
tipo de atividade, inclusive a exploração de serviços de alimentação para o público (cantina, café, 
restaurante) no interior da edificação. 

O requisito foi observado no projeto. 

A resistência estrutural do edifício deve ser compatível com sua ocupação, notadamente com a carga 
estática representada pelos acervos e a forma de seu armazenamento (compacto) concentrada nos 
respectivos depósitos, cujo dimensionamento deve também levar em consideração a taxa de crescimento 
dos acervos projetada para os próximos 30-50 anos. 

O requisito foi observado no projeto. 

A seleção dos materiais estruturais e de acabamento de pisos, paredes e tetos deverá seguir as 
recomendações e exigências de proteção contra acidentes/sinistros (fogo, explosões, vazamentos, 
inundações), degradação por agentes atmosféricos (umidade relativa, poluentes gasosos e particulados) 
ou biológicos (mofo, insetos, roedores), assim como os requisitos ambientais (características térmicas, 
luminotécnicas, acústicas, etc.), devendo ser também consideradas suas qualidades de durabilidade e 
economia. Os materiais devem também evitar a geração de poluentes internos através da emissão de 
partículas durante sua vida útil. Em particular, os pisos nas áreas de guarda e circulação de acervos 
devem ser resistentes ao desgaste mecânico e facilitar a rolagem dos veículos de transporte interno de 
itens dos acervos. 

O requisito foi observado no projeto. 
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2.2.4. Interior do edifício - medidas e sistemas para a prevenção e combate a incêndios  
 

O edifício deve conter todas as medidas e sistemas necessários à aprovação do “Projeto de Segurança 
contra Incêndio e Pânico” junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. 

O requisito foi observado no projeto. 

As estruturas (internas) da edificação devem apresentar resistência ao fogo conforme a legislação e 
normas vigentes e os demais materiais construtivos e de acabamento da parte interna do edifício devem 
contribuir para que a carga de incêndio seja a mínima possível. 

O requisito foi observado no projeto. 

As instalações elétricas do edifício devem atender adequadamente à demanda prevista de uso (inclusive 
considerando eventuais projeções de crescimento), tomando todas as medidas necessárias à prevenção de 
incêndios por sobrecarga ou falhas nas mesmas. As instalações elétricas deverão ser feitas de forma a 
facilitar sua inspeção periódica integral para fins de manutenção preventiva, prevista para cada 10 anos, 
ou sempre que houver obras na edificação. 

O requisito foi observado no projeto. 

Proporcionar compartimentação corta fogo adequada para as áreas de guarda e exibição de acervos, 
assegurando seu correto funcionamento em caso de incêndio. Os depósitos de acervos devem oferecer 
compartimentação (vertical e horizontal) com resistência ao fogo de 120 minutos (o que requer paredes, 
pisos, teto, portas, dutos, etc. resistentes ao fogo conforme tal especificação). As salas de exposição de 
acervos deverão estar protegidas das demais áreas da edificação através de compartimentação que 
ofereça um mínimo de 60 minutos de resistência ao fogo. Os depósitos deverão ser totalmente 
desvinculados das áreas públicas e independentes das áreas de trabalho da instituição. O acesso aos 
mesmos (e entre eles) deverá ser feito de forma independente, utilizando-se corredores e antecâmaras. 
Elevadores e monta-cargas, caso haja, deverão ser localizados fora dos depósitos. Todos os dutos que 
possibilitem a propagação de fogo na vertical deverão contar com proteção corta fogo. Todos os materiais 
construtivos e revestimentos nessas áreas deverão ser incombustíveis e, se necessário, receber proteção 
especial retardadora de calor e de chamas. Os depósitos não deverão possuir janelas ou aberturas afins, 
devendo ser equipados com portas corta fogo (adequadamente dimensionadas para atender às 
necessidades de circulação do acervo) apresentando dispositivo de fechamento automático em caso de 
incêndio. O sistema de ar condicionado deverá ser equipado com dispositivo de desligamento automático 
em caso de incêndio e seus dutos de insuflação de ar, em especial nas áreas de acervo, também deverão 
ser dotados de dispositivo bloqueador (“damper” corta fogo/ fumaça). A área máxima recomendada para 
os depósitos de acervo é de 200 m2. A proteção dos acessos aos depósitos e às áreas de circulação, 
inclusive escadas, também deverá ser feita com portas corta fogo capazes de resistência mínima de 60 
minutos. A compartimentação requererá, ainda, cuidados com as tubulações do sistema elétrico, para 
evitar a propagação do fogo através das mesmas, além do armazenamento de todo e qualquer tipo de 
líquido inflamável em armários corta fogo certificados. 
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O requisito foi majoritariamente observado no projeto6. As únicas ressalvas seriam a presença de elementos 
corta fogo nos compartimentos que contêm acervos com tempo de resistência de 90 minutos (em vez de 120 
minutos) e a ausência de antecâmaras na entrada dos depósitos. Considerando a totalidade das medidas de 
prevenção, contenção e combate a incêndio, contudo, a situação pode ser considerada aceitável mesmo sem 
a observância destes requisitos, que seriam desejáveis mas não imprescindíveis. Deve-se atentar para que 
todos os dutos e aberturas que possam permitir a propagação do fogo e da fumaça (especialmente para o 
interior dos depósitos) na eventualidade de um incêndio sejam devidamente equipados com as barreiras e 
dispositivos corta fogo previstos no momento da construção do edifício. Caso os pontos de visitação dos 
shafts permaneçam no interior dos depósitos de acervo, é essencial assegurar que estes constituam uma 
barreira eficaz contra a propagação vertical de fogo e fumaça. 

Equipar o edifício com escada de emergência enclausurada para garantir sua evacuação do em caso de 
incêndio. As saídas de emergência deverão atender aos requisitos das normas vigentes. 

O requisito foi observado no projeto6. 

Equipar o edifício com sistema de detecção automática e alarme de incêndio, tomando todas as medidas 
necessárias para assegurar seu correto funcionamento, manutenção e uso. É essencial que este sistema 
cubra adequadamente todo o edifício. O sistema de detecção e alarme de incêndio deve ser 
permanentemente monitorado e submetido a inspeções e testes periódicos. Deverá haver zonas separadas 
de detecção e alarme de incêndio para as diferentes áreas de acervos, assim como uma linha telefônica 
dedicada e supervisionada para o sistema de alarme de incêndio. Apesar de servirem para alertar os 
ocupantes da edificação na área de perigo (foco de incêndio), as unidades detectoras de fumaça do tipo 
“stand alone” - que operam individualmente emitindo um alarme sonoro e visual ao detectar o princípio 
de incêndio -, não são consideradas suficientes para a proteção de acervos e instituições patrimoniais. 
Isso se deve ao fato de que muitas das áreas dessas instituições (inclusive depósitos de acervos) 
permanecem desocupadas durante períodos de tempo relativamente longos. Assim, recomenda-se que os 
detectores de fumaça estejam interligados a uma central de detecção continuamente monitorada, que 
receba e processe o sinal proveniente de todos eles e indique o local exato do foco de incêndio, acionando 
alarmes sonoros e visuais pré-programados e ativando outros sistemas de proteção em caso de incêndio 
(por exemplo, fechamento automático de portas e “dampers” corta fogo/ fumaça, desligamento de 
sistemas de circulação de ar, etc.), possibilitando a supervisão automática dos ambientes da edificação. 
Os detectores deverão ser projetados em número suficiente e estar estrategicamente distribuídos no 
interior do edifício. Dentre os dois tipos básicos de detectores de fumaça convencionais, fotoelétricos e 
por ionização, especialistas informam que os fotoelétricos têm se tornado mais populares recentemente 
por oferecer uma resposta substancialmente mais rápida na detecção de incêndios de baixa energia (sem 
chamas), além de igualar ou superar a resposta dos detectores por ionização no caso de fogo flamejante 
de alta energia, quando o foco do incêndio não está muito próximo. Há também os detectores a laser com 
aspiração, de alta sensibilidade, que detectam o princípio de incêndio em seu estado precoce, oferecendo 
maior precisão e eficiência que os sistemas convencionais. Uma avaliação mais elaborada, juntamente a 
fornecedores e especialistas em sistema de detecção de incêndio, deverá ser realizada oportunamente 
para se definir as combinações de detectores, central de detecção e sistemas periféricos a serem 
instalados no edifício. Dentre esses últimos, incluem-se os acionadores manuais de alarme de incêndio, 
sirenes audiovisuais, etc. A central de incêndio endereçável para os detectores e zonas supervisionadas da 
edificação deverá ser instalada na “sala de controle” proposta para o edifício (ver “considerações 
gerais”), juntamente com a linha telefônica exclusiva (com backup) para uso em caso de sinistro e um 
sistema de áudio para comunicação com ocupantes do edifício através de alto-falantes estrategicamente 
posicionados. O projeto e a instalação do sistema de detecção e alarme de incêndio deverão ser 
realizados/ coordenados por profissionais qualificados, especializados nesse tipo de sistemas e 
dispositivos de segurança contra incêndio. 
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O requisito foi majoritariamente observado no projeto6. A única ressalva seria quanto à localização da 
Central de Detecção de Incêndio (CDI), conforme já discutido anteriormente no item 2.2.3. 

Projetar e instalar devidamente um sistema de chuveiros automáticos (sprinklers) para supressão de 
incêndio cobrindo todo o edifício. Segundo peritos, um sistema automático de sprinklers bem projetado, 
instalado e mantido constitui o método mais eficaz para combater a propagação de incêndios em seus 
estágios iniciais (antes que causem danos e perdas significativas a pessoas e bens). Alguns especialistas 
consideram tal sistema a medida de segurança contra incêndio mais importante para instituições 
patrimoniais. Com a finalidade de mitigar o risco colateral de danos por molhamento acidental em caso 
de possíveis falhas ou problemas afetando a rede de sprinklers nas áreas contendo acervos, pode-se 
utilizar um sistema de “pré-ação” ou “ação prévia”. Neste sistema, a rede de tubulação dos chuveiros 
automáticos permanece preenchida apenas com ar ou gás nitrogênio. O mecanismo de “ação prévia” 
possui um sistema adicional de detecção de incêndio cobrindo a área de operação e conectado a uma 
válvula especial, cuja ativação abre a referida válvula permitindo a admissão de água na tubulação e sua 
descarga através dos chuveiros ativados pelo fogo. Segundo especialistas, várias instituições patrimoniais 
têm adotado esse tipo de sistema visando à redução do risco de molhamento acidental de seus acervos. 
Desde que seja devidamente instalado e que esteja assegurada a sua manutenção continuada conforme 
as recomendações do fabricante, um sistema de “pré-ação” de qualidade comprovada atenderia bem às 
necessidades da instituição nas áreas de acervos em geral (ver o tópico seguinte sobre sistema de gases 
limpos para supressão de incêndio). Nas demais dependências do edifício, pode-se contemplar a 
instalação do sistema mais convencional de chuveiros automáticos, de tubo molhado, conforme seja 
oportuno. Independentemente do sistema de sprinklers instalado, deve-se atentar para a possibilidade de 
incidentes envolvendo colisões acidentais e danos aos chuveiros (bicos aspersores), especialmente nas 
áreas de acervo. Este risco pode ser reduzido através da instalação adequada e uso de grades protetoras 
para os chuveiros. Outros aspectos específicos a serem considerados incluem a necessidade de se avaliar 
o aumento da carga estática de estantes com livros molhados para fins de cálculos e projetos estruturais e 
a observância de uma distância vertical mínima de 50 cm entre os bicos aspersores e os materiais 
armazenados sob os mesmo para garantir a dispersão efetiva da água em caso de incêndio. O projeto 
deve ser executado por profissionais qualificados, empregando peças e materiais de qualidade e 
obedecendo às normas técnicas pertinentes, devendo o sistema instalado ser testado e mantido por 
pessoal especializado com a periodicidade recomendada.  

O requisito foi observado no projeto6. 
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Para o(s) depósito(s) onde se fará o armazenamento de itens dos acervos especialmente valiosos e 
vulneráveis a danos irreparáveis por molhamento, considerar a instalação de um sistema de gases limpos 
para supressão automática de incêndio. Este tipo de sistema, cuja utilização está restrita a espaços 
fechados (que são inundados pelo gás em caso de incêndio), é recomendado pelo Corpo de Bombeiros do 
Estado de São Paulo para acervos compartimentados de grande importância histórica, onde não seja 
admissível a utilização de água como meio de combate a incêndio. Dentre os principais agentes gasosos 
limpos atualmente utilizados em instituições patrimoniais internacionais e também disponíveis no Brasil 
encontram-se: hidrocarbonetos fluorados como o heptafluorpropano (nomes comerciais: FM 200 ou FE 
227), cetonas fluoradas (nome comercial: NOVEC 1230) e misturas de gases inertes compostas de 
nitrogênio, argônio e CO2 (nome comercial: Inergen). Não existe um consenso quanto ao melhor sistema 
e a escolha deve ser feita caso a caso, baseada numa análise mais aprofundada dos custos, requerimentos 
de espaço para instalação, pressão de descarga e suas implicações para o espaço protegido (possibilidade 
de impacto sobre itens do acervo e sobre a estrutura do ambiente de armazenamento), disponibilidade de 
serviços de manutenção e recarga, impacto ambiental e efeitos colaterais sobre o acervo decorrentes da 
geração de subprodutos de decomposição em caso de incêndio. Por permitirem projetos modulares com 
instalações de armazenamento significativamente menos volumosas e tubulações relativamente mais 
simples, pelo fato de os agentes extintores serem armazenados sob pressões menos elevadas e por 
exibirem um rápido tempo de extinção (da ordem de 10s), os sistemas à base de hidrocarbonetos 
fluorados e cetonas fluoradas (FM 200/ FE 227 e NOVEC 1230) parecem ser uma opção mais atraente 
para este projeto específico. O sistema FM 200/ FE 227 é hoje mais amplamente utilizado a nível 
nacional e internacional, por exemplo, para a proteção de coleções especialmente valiosas na própria 
FCRB e na Biblioteca do Congresso Americano. Os custos de implantação, manutenção e recarga, 
juntamente com a disponibilidade de fornecedores e profissionais especializados para garantir o correto 
funcionamento do equipamento no longo prazo, são fatores determinantes que a instituição deve analisar 
para a seleção do sistema a ser implantado. A instalação e operação do sistema selecionado devem 
obedecer às normas técnicas pertinentes. É também recomendável incluir um mecanismo de backup com 
cilindro(s) adicional(is) do agente extintor para evitar que o acervo fique desprotegido em caso de 
descarga. 

O requisito foi observado no projeto. O sistema utilizado será o IG 55, cujo agente extintor é uma mistura 
dos gases inertes nitrogênio e argônio (similar ao agente Inergen mencionado no requisito)6. Assegurar que 
a distância entre as aberturas dos difusores do gás de extinção no interior dos depósitos e a parte superior 
das estantes deslizantes seja compatível e não acarrete um comprometimento do desempenho do sistema de 
combate a incêndio, por exemplo, afetando a dispersão do gás no interior do depósito.  

Equipar o edifício com sistema de hidrantes internos devidamente projetado e instalado, tomando todas 
as medidas necessárias para assegurar seu correto funcionamento, manutenção e uso. Isso inclui, dentre 
outros, os seguintes componentes: reservatório(s) de água, bombas de incêndio, casa de máquinas de 
incêndio, tubulações e peças hidráulicas (registros, válvulas, conexões, etc.), abrigos de mangueiras e 
acessórios (mangueiras, esguichos, etc.), registro/tomada de recalque. É importante que o sistema seja 
corretamente dimensionado para atender todo o edifício. 

O requisito foi observado no projeto4,6. 
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2.2.5. Interior do edifício - gerenciamento climático para fins de preservação dos acervos  
 

Projetar e instalar um sistema de ar condicionado adequado para atender prioritariamente e de forma 
sustentável às necessidades e objetivos de preservação dos acervos. É importante que os equipamentos/ 
componentes do sistema de condicionamento de ar que atenderão à climatização dos depósitos 
funcionem de forma independente daqueles que servirão o restante da edificação, por questões 
econômicas e técnicas. Em geral, acervos culturais como os da FCRB, vulneráveis à deterioração 
química, à biodeterioração e a danos mecânicos devido à absorção e dessorção de umidade do ar, 
requerem ambientes mais frios e secos para sua preservação, onde não haja flutuações excessivas de 
umidade relativa e temperatura. Para o armazenamento deste tipo de coleções em climas quentes e 
úmidos como o da cidade do Rio de Janeiro, tipicamente se recomenda uma temperatura da ordem de 
20°C (com tolerância da ordem de ± 2°C para flutuações diárias e ± 5°C para variações sazonais) e uma 
umidade relativa entre 50% e 55% (tolerância da ordem de ± 5% para flutuações diárias ou de curta 
duração e de até ± 10% para flutuações sazonais)10, com limites máximos (temporariamente) admissíveis 
respectivamente iguais a T  25°C e UR  65%, além de boa circulação de ar. Essas condições, apesar de 
não “ideais” do ponto de vista da degradação química (o que requereria temperaturas ainda mais 
baixas), corresponderiam a um compromisso consciente da instituição para impedir o crescimento e ação 
de micro-organismos sobre o acervo, evitar danos mecânicos significativos por dilatação e contração de 
materiais higroscópicos e assegurar uma vida útil da ordem de 100-300 anos àqueles itens de estabilidade 
química moderada. O projeto e instalação do sistema deverão ser realizados/ coordenados por 
profissionais qualificados especializados nesse tipo de equipamento e aplicação. O sistema de ar 
condicionado deve ser dotado de unidades sobressalentes (backup) para assegurar a continuidade de seu 
funcionamento em caso de defeito ou falha de partes ou equipamentos essenciais. 

O requisito foi observado no projeto5. Assegurar que a distância entre as aberturas de insuflamento do ar 
tratado no interior dos depósitos e a parte superior das estantes deslizantes seja compatível e não acarrete 
um comprometimento do desempenho do sistema de climatização, por exemplo, afetando a 
homogeneização do ar no interior do depósito ou causando o resfriamento excessivo da parte superior das 
estantes e seus conteúdos (o que pode resultar em elevações localizadas da umidade relativa). 

Verificar junto à FCRB a necessidade de proporcionar condições climáticas especiais para o 
armazenamento de itens de instabilidade química especialmente elevada e valor excepcionalmente alto 
para a instituição. Os itens de alta instabilidade química incluem: filmes de nitrato e acetato de celulose, 
mídias magnéticas (fitas de vídeo, áudio, disquetes floppy, etc.) e fotografias coloridas. Para estes tipos de 
materiais mais vulneráveis, níveis de temperatura e umidade relativa de armazenamento inferiores 
àqueles mencionados no tópico anterior são tipicamente empregados (por exemplo, temperaturas de  
15°C e umidades relativas de  50%). Estas áreas de guarda especiais devem conter um espaço adequado 
de preparação de itens para consulta, devendo ser segregadas e possuir bom isolamento higrotérmico e 
controle climático independente em relação aos outros depósitos e entre si (caso haja mais de uma). Isto 
permitirá a realização de ajustes futuros nas condições de temperatura e umidade relativa para grupos 
distintos de itens dos acervos ali armazenados, conforme necessidade. 

O requisito foi observado no projeto5. 

                                                           
10 Estes limites permissíveis de flutuações de temperatura e umidade relativa correspondem à “Classe A” de controle 
climático designada pela ASHRAE (Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar 
Condicionado) para museus, galerias, arquivos e bibliotecas, considerada suficiente/ adequada para a preservação e uso 
sustentável da maioria dos acervos culturais tipicamente mantidos nessas instituições. Fonte: 2011 ASHRAE handbook: 
Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Applications, SI edition - American Society of Heating, Refrigerating and 
Air-Conditioning Engineers, Inc., Atlanta, Chapter 23, pp. 23.12-23.14. 
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Prever a necessidade de controle ambiental independente para os espaços expositivos do edifício, visando 
assegurar as condições necessárias à prevenção de danos a itens dos acervos ali expostos, assim como no 
atendimento às exigências específicas associadas a exposições de itens/ coleções de outras instituições. 

Visto que o Pavilhão de Exposições foi excluído do projeto original por solicitação da FCRB, não há mais 
espaços expositivos na edificação.  

Buscar sempre maximizar a eficiência energética e a performance do controle climático nas áreas de 
acervo, em especial nos depósitos, otimizando o isolamento higrotérmico dos mesmos. 

O requisito foi observado no projeto5. 

 
 
2.2.6. Interior do edifício - prevenção e contenção de danos por água 
 

Evitar que os depósitos de acervos sejam localizados em áreas da edificação tipicamente mais susceptíveis 
a alagamentos e infiltrações a partir de fontes externas ou internas. Isso inclui, por exemplo, evitar níveis 
inferiores ou iguais ao da rua, espaços insuficientemente protegidos diretamente sob o telhado, espaços 
adjacentes ou subjacentes a elementos do sistema hidrossanitário mais propensos a vazamentos, rupturas 
ou transbordamentos (tais como sanitários, pias, etc.). 

O requisito foi parcialmente observado no projeto. O depósito de objetos museológicos está localizado no 
pavimento térreo, os shafts contendo tubulação dos sistemas hidrossanitário e de climatização estão 
posicionados em área adjacente aos depósitos de acervo (sendo visitáveis através do interior dos depósitos) 
e há unidades resfriadoras de líquido (chillers), uma bomba de calor para a produção de água aquecida e 
equipamentos de tratamento de ar (fan coils) do sistema de climatização, que utilizará água resfriada e 
aquecida para o condicionamento do ar, além das tubulações condutoras desta água entre os referidos 
componentes do sistema, posicionadas no pavimento técnico sobre os depósitos do Acervo Bibliográfico e 
da Reserva Técnica do Museu. Dependendo do grau de susceptibilidade de alagamento - seja por chuvas ou 
rompimento da adutora - na área do entorno do novo edifício na Rua Assunção (levando-se em consideração 
o aclive de 0,66 m entre a rua e o pavimento térreo do edifício), o que deve ser verificado junto à prefeitura 
e especialistas em hidrologia urbana, o risco pode ser aceito. Quanto à localização dos depósitos em relação 
aos shafts, assim como das instalações do sistema de climatização no pavimento técnico em relação aos 
depósitos subjacentes, caso seja inviável sua alteração, é importante assegurar que haja uma barreira 
estanque eficaz e devidamente mantida separando estas áreas, assim como um plano de emergência para 
proteção do acervo em caso de acidente. O fato de os shafts não serem compartimentados entre os 
pavimentos reduz a probabilidade de molhamento excessivo do acervo em caso de rompimento ou 
vazamento das tubulações, permitindo que a água drene diretamente para a cave. 

Projetar e construir devidamente as instalações do sistema hidrossanitário do edifício de forma a 
minimizar os riscos de danos por molhamento aos acervos. Isso inclui o uso de materiais e peças de 
qualidade e elevada durabilidade; o posicionamento adequado das prumadas e tubulações condutoras de 
água e esgoto sanitário, visando evitar rigorosamente as áreas de acervos e minimizar os riscos de 
molhamento; otimização de acessibilidade para a realização de inspeções, manutenção preventiva e 
reparos; a instalação de válvulas e/ou bombas antirrefluxo para bloquear o alagamento de espaços de 
guarda em caso de sobrecarga ou mau funcionamento da rede esgoto/ drenagem, etc. 

O requisito foi majoritariamente observado no projeto4. Ver comentários acima referentes à localização de 
tubulações do sistema hidrossanitário nos shafts visitáveis a partir do interior dos depósitos de acervo. 
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Nenhuma tubulação condutora de água deverá percorrer o interior dos depósitos de acervos, com 
exceção daquelas destinadas a alimentar os sprinklers do sistema automático para a extinção de 
incêndios. Na medida do possível, a mesma recomendação vale para os espaços de exposição e áreas de 
trabalho com itens dos acervos. 

O requisito foi parcialmente observado no projeto4. Optou-se por um sistema automático de combate a 
incêndios que utiliza gás limpo no interior dos depósitos em vez do sistema convencional de sprinklers (que 
cobre as demais áreas da edificação)6. Por outro lado, a presença de tubulações condutoras de água 
conectadas às unidades evaporadoras de precisão (do tipo "armário", posicionadas sobre o piso) no interior 
da Reserva Técnica do Museu (lâmina menor do 3 pavimento) e do depósito de Acervo Fílmico, Digital, 
Magnético e de Vídeo (lâmina menor do 4 pavimento), para o condicionamento de ar nestes espaços5, 
aumenta o risco de danos ao acervo por molhamento na eventualidade de vazamentos, ruptura ou falhas 
operacionais. 

Otimizar a estanqueidade dos pisos em áreas vulneráveis ao alagamento para prevenir a propagação 
vertical da água e o consequente molhamento de itens dos acervos em espaços subjacentes. Além de 
impermeável, o piso dos depósitos de acervos deve ser dotado de dreno de segurança devidamente 
projetado e instalado para permitir uma rápida drenagem desses espaços em caso de alagamento 
acidental ou devido ao acionamento do sistema de chuveiros automáticos. Os ralos e tubulações de 
drenagem deverão ser preferencialmente instalados de forma que a água drenada não perpasse nenhum 
outro espaço contendo acervo, até seu esgotamento completo do interior da edificação. Os ralos deverão 
ser dotados de dispositivos antirrefluxo e de fechamento (manual), devendo permanecer fechados para 
reduzir o risco de entrada de pragas nos depósitos (somente sendo abertos em caso de necessidade). 

Os pisos dos depósitos são impermeáveis e, no edifício como um todo, suficientemente estanques para 
prevenir ou minimizar uma propagação vertical excessiva da água para áreas de depósito subjacentes em 
caso de sinistro. Não está prevista a presença de drenos no interior dos depósitos. Visto que se optou por um 
sistema de supressão de incêndio à base de gás no interior dos depósitos (em vez do sistema convencional 
de sprinklers, que cobrirá as demais áreas da edificação)6 e dadas as demais medidas adotadas no projeto 
para a redução do risco de molhamento do acervo nos depósitos, a ausência de ralos no interior dos mesmos 
seria aceitável (além de evitar uma possível rota de entrada de pragas nos depósitos).  

Avaliar a viabilidade de se instalar um sistema de sensores e alarme de alagamento nos depósitos e 
demais áreas de acervo susceptíveis a danos por molhamento. Os sensores seriam estrategicamente 
posicionados para responder aos primeiros sinais de alagamento, acionando o alarme correspondente, 
que deverá ser continuamente monitorado a partir da “sala de controle” proposta para o edifício (ver 
“considerações gerais”), no sentido de assegurar uma reação rápida e eficaz. A instalação desse sistema 
deverá ser realizada por profissionais qualificados especializados nesse tipo de equipamento e serviço. 

O projeto não contempla a possibilidade de instalação de tal sistema, que seria desejável mas não 
imprescindível para minimizar a probabilidade e a extensão de danos ao acervo por molhamento em caso de 
(princípio de) alagamento nos depósitos e demais áreas de acervo. Segundo a equipe do projeto, "como a 
presença de água nesses espaços é muito reduzida, achamos não fazer sentido, uma vez que o alarme só é 
acionado após algum tempo de molhagem". 
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2.2.7. Interior do edifício - segurança contra furto, roubo e vandalismo 
 

Prever a instalação de um sistema adequado de videovigilância (CFTV) e detecção/ alarme de intrusão 
cobrindo todas as áreas (internas e externas) relevantes do edifício. O sistema deve ser monitorado 
continuamente em tempo real a partir da “sala de controle” proposta para a edificação (ver 
“considerações gerais”), no sentido de assegurar uma resposta rápida e eficaz em caso de ação criminosa 
contra os acervos (e/ou ocupantes). É importante também a gravação contínua das imagens das câmeras 
de segurança e o armazenamento seguro de cópias destas gravações para facilitar ações de investigação 
por parte das autoridades policiais e a recuperação de itens eventualmente furtados/roubados. A seleção 
dos equipamentos e sua correta instalação deverão ser realizadas/ coordenadas por profissionais 
qualificados especializados nesse tipo de sistemas/dispositivos de segurança. 

O requisito foi majoritariamente observado no projeto7. A única ressalva seria quanto à ausência da referida 
"sala de controle" na edificação: o monitoramento das câmeras de CFTV está previsto para a sala de 
monitoramento já existente no 4º Andar do Edifício Américo Jacobina e a instalação da Central de Detecção 
de Intrusão (CDIR) está prevista no pavimento térreo do novo edifício, mais especificamente no hall de 
elevadores, próximo à área de carga e descarga. Verificar com a equipe da FCRB se o número e a 
localização das câmeras de segurança na sala de consulta são suficientes.  

Prever a instalação de um sistema apropriado de controle de acesso (por exemplo, biométrico ou através 
de cartões magnéticos) para controlar e monitorar o acesso de funcionários e prestadores de serviço às 
áreas de acervos e demais áreas “sensíveis” do edifício. Esse tipo de sistema permite atribuir níveis de 
acesso distintos para funcionários e prestadores de serviços e evitar, de forma mais eficiente, o acesso 
não autorizado às áreas de acervos. Ele também permite o monitoramento mais preciso e eficaz de locais 
e horários de acesso por parte das pessoas cadastradas. Dessa forma, o risco de furto interno pode ser 
significativamente reduzido. O projeto e instalação do sistema deverão ser realizados por profissionais 
especializados qualificados e utilizar equipamentos de qualidade assegurada.  

O requisito foi observado no projeto7. 

Prever a instalação de “botões de pânico” estrategicamente posicionados para acionamento da equipe de 
segurança da FCRB e da polícia em situações emergenciais envolvendo, dentre outras, tentativas de 
furto, assalto ou vandalismo contra o acervo. Esses botões, que podem ser posicionados nas áreas de 
recepção de usuários, consulta e outras consideradas estratégicas, permanecendo invisíveis ao público, 
quando acionados por funcionários numa situação de emergência, enviam um sinal “silencioso” (sem 
qualquer alarme sonoro local) à central de vigilância e à polícia, permitindo uma resposta mais rápida e 
diminuindo as chances de perdas e danos ao acervo. Obviamente, o pessoal da equipe de segurança 
deverá estar devidamente capacitado e equipado para lidar com esse tipo de situação, inclusive para 
coordenação da ação de resposta com a polícia. O alarme de pânico deverá ser continuamente 
monitorado pela equipe de segurança, por exemplo, na “sala de controle” proposta para o edifício (ver 
“considerações gerais”), no sentido de assegurar uma resposta rápida e eficaz. 

O projeto executivo menciona que: "Em caso de tentativo de furto, roubo (armado) ou vandalismo contra 
os acervos, poderão ser previstos “botões de pânico” estrategicamente localizados, para acionamento da 
equipe de segurança e da polícia em situações emergenciais. Estes botões serão ligados, através de um 
transmissor de alarme, à polícia ou outra entidade que o Cliente considere importante. Marcamos um 
botão de pânico junto à entrada do piso térreo, no entanto a FCRB deverá informar qual a melhor 
localização deste botão e se pretende outros botões suplementares"7. 
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As áreas de guarda dos itens mais valiosos dos acervos devem ser construídas e equipadas de forma a 
proporcionar um nível de segurança excepcionalmente mais elevado para estes itens especiais. Além dos 
materiais construtivos, dispositivos e mecanismos de segurança, a localização estratégica dessas áreas no 
interior do edifício constitui aspecto relevante ao nível de segurança desejado. 

O projeto não contempla áreas com um nível de segurança excepcionalmente mais elevado para os itens 
mais valiosos dos acervos. Esta  medida, apesar de desejável, não é imprescindível. O conjunto das medidas 
de segurança previsto no projeto, juntamente com procedimentos específicos implementados pela equipe da 
FCBR, propiciarão um nível de segurança aceitável para estes itens. Ainda, segundo a equipe do projeto: 
"No entanto, na revisão ao Projeto, foram tidos em consideração os comentários da FCRB, tendo-se 
aumentado consideravelmente o nº de câmeras de CFTV e aumentado os sensores de quebra de vidros."   

Prever um espaço para a instalação de guarda-volumes na área de recepção de visitantes e consulentes 
da entrada do edifício, no sentido de viabilizar a implementação da medida de proibição da entrada de 
usuários portando bolsas, mochilas, pastas ou outros acessórios que facilitem a ocultação de itens do 
acervo. 

O requisito foi observado no projeto. O guarda-volumes será instalado embaixo da bancada da recepção da 
sala de consultas. 

Verificar junto à FCRB se há alguma necessidade específica relacionada à utilização de sistemas de 
segurança antifurto e rastreamento interno de itens dos acervos, por exemplo, através de tecnologia de 
identificação por radiofrequência (RFID), etc. 

Este requisito pode ser observado oportunamente pela equipe da FCRB independentemente da elaboração 
do projeto executivo.   

 
 
2.2.8. Interior do edifício - manejo de pragas 
 

Restringir os locais em que se pode armazenar, manusear, transportar e consumir alimentos a espaços 
bem segregados das áreas de acervos. Na medida do possível, minimizar o número de locais de refeição e 
armazenamento de alimentos no interior da edificação (preferencialmente apenas 1), localizando-o(s) o 
mais distante possível e de forma a evitar qualquer contato com as áreas de acervos, assim como facilitar 
o transporte dos resíduos (lixo) ali gerados para o(s) ponto(s) de coleta localizados no exterior da 
edificação. Os recipientes de coleta de lixo internos e externos, por sua vez, devem ser devidamente 
vedados. 

O requisito foi observado no projeto. A copa originalmente prevista foi retirada do projeto com a finalidade 
de reduzir fontes/atratores de pragas potencialmente nocivas (roedores, insetos). Atentar para a qualidade e 
características dos recipientes de coleta de lixo ao adquiri-los. 

Criar uma área exclusiva onde serão feitos, sistematicamente, a recepção, inspeção, triagem e, quando 
necessário, segregação e tratamento de itens e coleções provenientes de fora da instituição (doações, 
aquisições, empréstimos, etc.) antes de transferi-los para outras áreas do edifício, especialmente para as 
áreas de guarda. Esta medida evitará a possível entrada de pragas caso os itens sendo recebidos estejam 
infestados. 
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O requisito foi observado no projeto. Estas rotinas serão executadas nas áreas de carga e descarga, 
identificação e higienização, localizadas no pavimento térreo do edifício e suficientemente segregadas dos 
depósitos de acervos.  

Complementando as medidas propostas para o invólucro do edifício, eliminar/ vedar aberturas e vãos 
desnecessários no interior do mesmo que facilitem a circulação de pragas, especialmente quando 
proporcionam acesso às áreas de acervos. Isso inclui frestas, fendas e rachaduras entre pisos e paredes, 
sob o telhado, ao redor de dutos e tubulações, em ralos, portas e outras aberturas internas da edificação. 
Dedicar especial atenção à vedação dos compartimentos dedicados ao depósito de acervos. Frestas nas 
paredes internas, especialmente nos rodapés devem ser eliminadas/ vedadas. É desejável, em relação ao 
pavimento, evitar o emprego de carpetes e aplicar elementos de junção arredondados (juntas em meia-
cana) entre os rodapés e as paredes de modo a manter uma superfície contínua, evitar vértices e facilitar 
a limpeza. As aberturas internas para serviços de água, eletricidade e outras devem ser calafetadas ou 
vedadas/ protegidas com o uso de telas (metálicas e/ou plásticas) de qualidade comprovada. As redes de 
tubos internos como conduítes elétricos e demais dutos devem ser calafetadas. As aberturas para entrada 
de ar do sistema de ventilação (renovação de ar) e do sistema refrigeração devem ser vedadas ou receber 
telas e filtros para impedir a circulação de insetos e outros animais. As portas das áreas de acervos 
deverão ter guarnições e varredores para minimizar a possibilidade de entrada de insetos pelas frestas. É 
importante lembrar que aberturas da ordem de 1 mm (0,3 mm para o caso de térmitas) já são 
suficientemente grandes para permitir o acesso de insetos. No caso de roedores, orifícios de 6 mm são 
suficientes para a passagem de um camundongo. 

O projeto minimiza a existência de aberturas desnecessárias no envoltório da edificação. A vedação de vãos 
e frestas indesejados resultantes das características dos materiais utilizados, de eventuais falhas técnicas ou 
fatores aleatórios durante a construção da edificação, interna e externamente, deverá ser observada no 
momento da execução da obra. O mesmo é válido para a instalação de telas em aberturas que devam ser 
protegidas contra a entrada/circulação de pragas. Não será utilizado carpete e os rodapés no interior dos 
depósitos de acervo serão conforme indicado acima. Merece especial atenção a presença de shafts na 
edificação cujo acesso será feito através de portas localizadas no interior dos depósitos de acervo. Isto tende 
a aumentar os riscos de danos por pragas, na medida em que os shafts oferecem uma rota e pontos de 
entrada adicionais para roedores e insetos. Caso não seja possível evitar esta configuração, medidas de 
mitigação eficazes devem ser previstas, tais como a devida vedação das referidas portas para bloquear a 
entrada de pragas.   

Manter uma linha de visão clara ao longo das paredes e divisórias nas áreas de guarda de acervos, 
evitando o posicionamento de estantes e outras unidades de armazenamento (como mapotecas, etc.) 
diretamente contra as mesmas. Isto facilita o monitoramento visual e a detecção de pragas nestas áreas. 

O requisito foi observado no projeto. 

 
 
2.2.9. Interior do edifício - transporte interno e unidades de armazenamento dos acervos 
 

As rotas de transporte (corredores, escadas, portas, monta-cargas, etc.) devem ser compatíveis com as 
dimensões dos itens dos acervos que serão transportados através das mesmas, permitindo o deslocamento 
seguro desses itens no interior da edificação e considerando a possível necessidade da utilização de 
máquinas e equipamentos especiais para fazê-lo. 

O requisito foi observado no projeto.. 
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Eliminar, na medida do possível, qualquer tipo de obstáculo nas rotas de transporte de itens dos acervos 
dentro da edificação que possam ocasionar acidentes e danos aos mesmos. Além de arestas e desvios 
desnecessários ao longo dos trajetos, estes obstáculos incluem também desníveis ou irregularidades 
excessivas no piso. 

O requisito foi observado no projeto.. 

As unidades de mobiliário para o armazenamento de itens dos acervos deverão atender aos requisitos de 
preservação e segurança. Estes requisitos incluem: durabilidade; estabilidade estrutural suficiente para 
suportar o peso dos itens a serem armazenados; dimensões adequadas aos tipos de itens a serem 
armazenados; ausência de arestas, cantos cortantes ou pontiagudos e protrusões nas partes adjacentes 
aos itens armazenados de forma a prevenir danos mecânicos; incombustibilidade; inocuidade ao acervo 
em termos de não liberar/ emitir substâncias potencialmente danosas (gases ácidos, peróxidos orgânicos, 
tintas, revestimentos, material particulado, ferrugem, etc.); hidrofobicidade; resistência ao ataque de 
pragas. Em geral, a preferência de bibliotecas, arquivos e museus, nacional e internacionalmente, tem 
sido por mobiliário metálico fabricado com chapas de aço-carbono fosfatizado e pintura eletrostática de 
qualidade reconhecida, que atendem aos requisitos mencionados acima. 

O requisito foi observado no projeto.. 

Verificar junto à FCRB as necessidades de espaço de guarda dos acervos, considerando a taxa de 
crescimento prevista para os mesmos, no sentido de orientar a seleção do tipo de mobiliário e o projeto 
para sua instalação. Caso a demanda por espaço de armazenamento projetada para as próximas décadas 
seja expressiva e supere a capacidade oferecida com a utilização de estantes convencionais, deve-se 
considerar a instalação de estantes deslizantes apropriadas e de qualidade reconhecida para o 
armazenamento compacto dos acervos. Obviamente, esta alternativa requer a adequação estrutural do 
edifício para suportar a carga estática correspondente. O projeto de instalação das unidades de 
mobiliário de armazenamento, independentemente do tipo selecionado, deve maximizar o uso do espaço 
disponível, atentando também para os seguintes aspectos: o layout de distribuição das unidades (em 
particular no caso de estantes) deve estar de acordo com os projetos de ventilação, iluminação e extinção 
de incêndio. As fileiras de estantes devem ser dispostas no sentido da circulação do ar, de forma a não 
bloquear seu movimento, evitando-se, assim, a formação de bolsões de ar estagnado. Os corredores entre 
estantes convencionais devem ter uma largura mínima de 1,00m nos corredores principais e 0,75m nos 
corredores secundários. É também recomendada uma passagem de 0,70m de largura entre as últimas 
fileiras e as paredes. Além da circulação de pessoas, é importante cuidar da circulação do ar e da limpeza 
dos depósitos, para se evitar a proliferação de micro-organismos e insetos. Consequentemente, as 
estantes e demais unidades de armazenamento devem ficar afastadas das paredes no mínimo em 0,30m, 
sendo que o ideal, se possível, é manter uma passagem de 0,70m para possibilitar inspeções periódicas. 
Da mesma forma, a prateleira e as gavetas mais baixas de estantes, mapotecas ou outros tipos de 
mobiliário de guarda devem ter um afastamento mínimo de 0,10m do piso e o vão livre, acima das 
estantes, deve corresponder aos requerimentos de instalação do sistema de sprinklers - ou seja, uma 
distância vertical mínima de 0,50m entre os chuveiros e os materiais combustíveis armazenados sob os 
mesmos para garantir a dispersão efetiva da água em caso de incêndio - ou do sistema de extinção à base 
de gás limpo, caso o mesmo seja instalado (caso não haja exigências neste caso, um vão livre de, no 
mínimo, 0,30m acima da estante deve ser observado). As prateleiras mais altas das estantes devem ser 
preferencialmente alcançáveis por uma pessoa de estatura média sem a necessidade de recorrer a 
escadas, o que corresponde a uma altura de aproximadamente 1,90m. 
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O requisito foi majoritariamente observado no projeto.. Os requerimentos de espaço de guarda foram 
verificados junto à FCRB e sua otimização realizada. A disposição das estantes deslizantes permite a 
circulação de pessoas ao longo do perímetro interno dos depósitos, com exceção de um lado, onde estas se 
afastam da parede oposta em 30cm. Segundo a empresa de engenharia responsável pelos projetos dos 
sistemas de climatização e extinção automática de incêndio, a altura das estantes (2,213m, tendo a prateleira 
mais alta ~ 1,80m) foi levada em consideração. Não obstante, no caso específico do sistema de combate a 
incêndio com gás limpo, foi informado que "tivemos em consideração essa altura livre entre o forro e o 
topo das estantes (cerca de 35cm’s de altura), embora o ideal fosse uma altura um pouco superior". 
Recomenda-se avaliar mais detalhadamente qual seria o impacto desta configuração "não ideal" sobre a 
performance do sistema de extinção. 

 
 
 
2.2.10. Interior do edifício - condições de iluminação nas áreas de acervos 
 

Evitar absolutamente a incidência direta de luz solar (de altíssima luminosidade e rica em radiação UV e 
IV) sobre itens dos acervos. Isso inclui a total ausência de janelas e outras aberturas que permitam a 
entrada de luz do dia nos depósitos, a correta localização das áreas de consulta e de trabalho envolvendo 
itens dos acervos, e, se necessário, o uso de anteparos e/ou películas refletivas com filtros (UV, IV e 
atenuação da radiação visível) de qualidade comprovada nestas áreas para proteger os itens dos acervos 
enquanto ali permanecerem. 

O requisito foi observado no projeto. Merece atenção, contudo, o comportamento da insolação na sala de 
consulta e nas áreas de trabalho com acervo, visto que estes espaços são dotadas de janelas, especialmente 
no verão (quando a incidência solar nas referidas fachadas será maior, conforme indica o estudo solar 
apresentado no Relatório das Engenharias - Estudo preliminar, Afaplan/Afaconsult, abril de 2014). Se 
necessário, anteparos e/ou películas apropriados devem ser instalados.  



 

28 

 

Minimizar a incidência de luz e radiação UV e IV de fontes elétricas (lâmpadas) sobre itens dos acervos 
no interior dos depósitos. As lâmpadas devem permanecer sistematicamente desligadas, apenas sendo 
acionadas quando estritamente necessário - para a retirada e recolocação de itens, inspeções, limpeza, 
visitas especiais, etc. Um mecanismo adequado de acionamento e desligamento automático com sensor de 
presença e temporizador é recomendado. A intensidade da luz deve ser aquela estritamente necessária à 
segurança e atendimento dos requisitos de qualidade para o trabalho da equipe da FCRB nos depósitos. 
Uma intensidade de iluminação de 200 lux medida ao nível do piso é sugerida pela norma ISO 
11799:2003. A iluminação no interior dos depósitos deve ser setorizada. Quanto à seleção da fonte de 
iluminação, a decisão deve ser instruída pelos requerimentos relativos ao espectro de emissão (ou seja, o 
tipo e a intensidade da radiação emitida pela lâmpada), assim como relação custo-benefício, os riscos de 
danos ao acervo decorrentes das ações de manutenção (troca de lâmpadas) e aspectos legais. Visto que a 
produção e importação de lâmpadas incandescentes convencionais (bulbos) estão sendo gradativamente 
proibidas pelo governo devido à sua baixa eficiência energética, as opções existentes se reduzem às 
lâmpadas fluorescentes e as fontes de LED, mais recentemente introduzidas no mercado. As lâmpadas 
fluorescentes (tubos e compactas) possuem boa durabilidade (tipicamente da ordem de 10.000 horas de 
uso), praticamente não emitem radiação IV e constituem uma tecnologia já bem estabelecida e utilizada 
em instituições patrimoniais. Por outro lado, dependendo de sua qualidade, estas lâmpadas podem emitir 
níveis expressivos de radiação UV, que deve ser atenuada/ filtrada a níveis aceitáveis através do uso de 
difusores/ filtros apropriados. Possíveis falhas e superaquecimento dos reatores de lâmpadas 
fluorescentes produzidas sem o devido controle de qualidade podem constituir um fator adicional de 
perigo de incêndio caso lâmpadas sem certificação sejam utilizadas. A iluminação à base de LED 
(branco) oferece, em teoria, altíssima eficiência energética e durabilidade, assim como a ausência 
radiação IV e nenhuma ou muito baixa presença de radiação UV na luz emitida. Por outro lado, trata-se 
de uma tecnologia ainda em fase de introdução no setor patrimonial, para o qual sua performance ainda 
não foi suficientemente investigada/ validada, e cuja qualidade dos produtos atualmente disponíveis no 
Brasil tende a ser altamente variável. Desta forma, seria oportuno, ao desenvolver o projeto 
luminotécnico para o edifício, avaliar mais detalhadamente as possibilidades de utilização de iluminação 
à base de LED para os depósitos, observando-se todos os critérios de preservação e sustentabilidade 
discutidos acima. Alternativamente, caso essa avaliação constate a inviabilidade do uso de LED no 
momento atual, lâmpadas fluorescentes de qualidade certificada e devidamente instaladas seriam a 
opção preferida. É importante que as instalações de iluminação nos depósitos sejam feitas de forma a 
facilitar sua manutenção preventiva/ corretiva (inclusive a troca de lâmpadas), minimizando riscos de 
danos aos acervos durante a execução desses procedimentos. O projeto luminotécnico deve ser executado 
por profissionais qualificados/ especializados. 

O requisito foi observado no projeto. Merece atenção, contudo, a localização das luminárias em relação às 
unidades de armazenamento de acervo (arquivos deslizantes) nos depósitos. É importante assegurar que sua 
manutenção preventiva/ corretiva (inclusive a troca de lâmpadas) não seja comprometida e que não sejam 
introduzidos riscos de danos aos acervos durante a execução desses procedimentos. A utilização de 
luminárias, lâmpadas e demais acessórios de qualidade certificada é igualmente importante. 

Proporcionar a iluminação necessária para atender às necessidades dos consulentes e visitantes nas 
salas de leitura/ pesquisa e exposição, evitando a incidência de níveis excessivos (desnecessários) de luz e 
minimizando a incidência da radiação UV e IV sobre os itens sendo consultados ou expostos. Isto deve 
levar em consideração o tipo, quantidade e localização/ geometria das fontes de luz utilizadas (natural 
e/ou elétricas), bem como o tempo médio de permanência dos itens nas áreas de consulta e trabalho. 

O requisito foi observado no projeto. Na sala de consultas e na maioria das áreas de trabalho com acervo, a 
iluminação será à base de LED. Se utilizadas lâmpadas e acessórios de qualidade certificada, obtém-se alta 
eficiência energética e durabilidade, assim como a ausência radiação IV e nenhuma ou muito baixa presença 
de radiação UV na luz emitida. Conforme discutido acima, é importante atentar para os níveis de incidência 
de luz solar sobre itens do acervo na sala de consulta e áreas de trabalho dotadas de janelas. 
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Caso vitrines com fontes de luz internas ou instalações de iluminação para exposições sejam integradas 
ao projeto do edifício, atentar no momento da seleção das fontes de luz e da geometria utilizada para, 
além de proporcionar as condições ideais de exposição (índice de reprodução cromática, temperatura de 
cor, luminosidade necessária à apreciação plena das obras expostas, etc.), evitar a incidência de níveis 
excessivos (desnecessários) de luminosidade (lux) e eliminar/ minimizar a incidência da radiação UV e 
IV sobre os itens expostos.   

O projeto não contempla a instalação de vitrines ou iluminação especial para exposições no interior do 
edifício. Não há previsão para a realização de exposições na edificação. 

 

2.2.11. Interior do edifício - qualidade do ar nas áreas de acervos 
 

Instalar filtros apropriados para poluentes atmosféricos particulados e, se financeiramente viável e 
sustentável, para poluentes gasosos no sistema de ar condicionado do edifício, particularmente nas áreas 
de guarda dos acervos. Apesar das evidências disponíveis indicarem um impacto relativamente baixo dos 
poluentes atmosféricos sobre a permanência de coleções à base de papel em ambientes internos, seus 
efeitos cumulativos ao longo de décadas ou séculos sobre os diferentes materiais que compõem os 
acervos da FCRB (papel, couro, pergaminho, madeira, têxteis, corantes e pigmentos, plásticos, metais, 
etc.) podem vir a ser relevantes. Assim, apesar de menos prioritária em relação às medidas de proteção 
contra incêndio e controle climático, a filtração do ar nas áreas de acervo deverá ser considerada. Por se 
tratar de uma medida cujo custo de manutenção é elevado e o ganho esperado em termos de preservação 
do acervo é relativamente baixo, a filtração de poluentes gasosos seria justificável apenas se houver 
recursos disponíveis (em longo prazo) além daqueles necessários à eliminação ou redução dos riscos 
mais prioritários para os acervos. É importante ressaltar que a filtração mecânica de alta eficiência (para 
partículas) e química (para gases) é recomendada apenas para as áreas de guarda de acervos. A filtração 
mecânica do ar nesses espaços deverá apresentar uma eficiência (final) mínima de MERV 14 (remoção 
de 75-85% de partículas entre 0,3-1 μm;  90% de partículas entre 1-3 μm e  90% de partículas entre 3-
10 μm). A filtração química para remoção de poluentes gasosos requer o uso de filtros especiais de 
carvão ativado, alumina, etc. Assumindo uma meta de preservação da ordem de 100 anos, as 
concentrações máximas dos principais poluentes atmosféricos (particulados, SO2, NO2 e O3) a que os 
acervos podem ser expostos de forma continuada com risco mínimo de deterioração seriam, segundo 
Tétreault, da ordem de 0,1μg/m3. Para o restante da edificação, apenas a filtração mecânica do ar 
admitido e recirculado através do sistema de ar condicionado objetivando a remoção de partículas a 
níveis minimamente aceitáveis (não completamente ideais para as coleções) seria recomendada. Esses 
níveis corresponderiam a uma eficiência de filtração (final) mínima de MERV 12 (remoção de 80-90% 
de partículas entre 1-3 μm e  90% de partículas entre 3-10 μm). O projeto, seleção e instalação de filtros 
no sistema de ar condicionado deverão ser feitos por profissionais/ fornecedores especializados 
qualificados. 

O requisito foi observado no projeto. Cabe lembrar que é essencial assegurar a correta manutenção e 
substituição periódica dos filtros. Segundo a empresa responsável pelo projeto: "A vida útil dos filtros 
depende diretamente da quantidade de partículas / poluentes existentes no ar exterior ou gerado nos 
espaços de guarda de acervos que são diretamente responsáveis pela sua colmatação. No entanto, e de uma 
forma puramente indicativa, a vida útil do filtro M6 estará compreendida entre 3 e 6 meses e  os filtros F9, 
HEPA e CA entre 6 e 12 meses". 
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Evitar rigorosamente o uso de materiais construtivos, acabamentos e produtos que constituam fontes 
internas de poluentes potencialmente nocivos aos acervos. Nenhuma superfície interna da edificação 
deve emitir, atrair ou reter material particulado, tampouco emitir quantidades mensuráveis de 
substâncias potencialmente danosas aos itens dos acervos (como, por exemplo, ácidos orgânicos voláteis, 
formaldeído, substâncias inflamáveis, substâncias oxidantes, etc.). A seleção de materiais e produtos deve 
ainda minimizar a emissão de fumaça, fuligem e produtos de decomposição nocivos ao acervo em caso de 
incêndio. Todas as paredes (concreto e/ou alvenaria) nas áreas de acervo devem ser devidamente 
preparadas e pintadas para prevenir a geração de material particulado. Da mesma forma, os pavimentos 
destas áreas devem receber revestimento adequado para prevenir a geração de partículas, além de 
atender aos demais requisitos de performance em termos de resistência ao fogo, impermeabilidade, 
durabilidade e outros tratados neste documento (cores mais claras tendem a ser preferidas por facilitar a 
detecção da presença de pragas). Segundo a norma estadunidense para armazenamento arquivístico, a 
pintura das paredes e teto deve ser feita utilizando-se tinta látex com base solúvel em água, enquanto o 
revestimento recomendado para o pavimento seria um piso epóxido de qualidade reconhecida e 
devidamente instalado. Carpetes, pisos vinílicos e outros tipos de revestimentos de paredes não são 
permitidos nos depósitos segundo a referida norma, que também proíbe a utilização dos seguintes 
materiais: lacas e adesivos à base de nitrocelulose; pinturas, vernizes e espumas à base de poliuretanos; 
agentes seladores e adesivos à base de silicone de cura ácida; materiais contendo enxofre que poderiam 
emitir SO2; adesivos que emitam compostos orgânicos voláteis; polímeros de baixa estabilidade contendo 
cloro em sua composição (PVCs); compostos emissores de formaldeído, como aglomerados e outros 
produtos à base de madeira que contenham resinas formaldeídicas; produtos à base de polímero 
vinílicos; pinturas e vernizes à base de óleo. 

O requisito foi observado no projeto. 

Verificar junto à FCRB a necessidade de proporcionar ambientes e/ou unidades de armazenamento 
dotados de sistema de exaustão adequado para a guarda de filmes de acetato e nitrato de celulose em 
avançado estágio de decaimento, permitindo, assim, a eliminação do ácido acético e óxidos de nitrogênio 
(poluentes gasosos) por eles emitidos. O acúmulo destes poluentes acelera a degradação dos próprios 
filmes e pode afetar outros filmes e materiais constituintes dos acervos expostos aos mesmos. Desta 
forma, filmes degradados devem ser segregados e armazenados separadamente de filmes em bom estado 
e/ou demais itens do acervo.  

Esta questão não foi verificada no momento da elaboração do projeto. Segundo informação repassada 
recentemente pela FCRB, aparentemente não há "grandes problemas de conservação" no acervo fílmico. 
Um levantamento mais detalhado está sendo aguardado.  

 
 
2.3 Recomendações 
 
As recomendações reproduzidas abaixo foram feitas adicionalmente às diretrizes e requisitos 
inicialmente apresentados para a elaboração do projeto. Elas constam da Avaliação do “Relatório 
das Engenharias” [estudo preliminar - abril de 2014] para o novo Centro de Preservação de Bens 
Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa2. Somente aquelas recomendações cujo conteúdo 
ainda não foi abordado acima são discutidas a seguir. 
 

A carga acidental vertical de 15,0 kN/m2 indicada para os arquivos deslizantes na área de guarda está 
abaixo do valor de 2.000 kg/m2 ( 20kN/m2) indicado para “estantes móveis, compactas” nas 
“Recomendações para a Construção de Arquivos” do Conselho Nacional de Arquivos - Conarq. 
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A recomendação foi observada. A carga acidental vertical nas áreas de guarda foi ajustada para 20 kN/m2 no 
projeto executivo3.   

Considera-se oportuno dotar as áreas do pavimento 1 subjacentes às partes de arquivo dos pavimentos 
superiores com capacidade estrutural semelhante para permitir uma possível futura instalação de 
arquivos deslizantes nesses espaços. Por motivo de segurança, a instalação futura de acervos no 
pavimento térreo não deveria ser considerada. 

Embora no pavimento 1 não estejam atualmente previstas áreas de guarda com arquivos deslizantes, foi 
previsto um plano de cargas equivalente ao pavimento 2, com vista a permitir uma futura instalação de 
arquivos deslizantes neste pavimento3. Não há previsão para a instalação futura de acervos no pavimento 
térreo.   

O sistema de sprinklers de pré-ação/tubo seco seria preferível para as áreas que conterão, ainda que 
temporariamente, itens dos acervos (higienização, tratamento), diminuindo o risco de molhamento desses 
itens em caso de acidente envolvendo ruptura/danos nas tubulações. 

O sistema de chuveiros automáticos será do tipo fechado e pressurizado a seco com ar comprimido a jusante 
da válvula de controle da instalação, solução que tecnicamente se denomina por sistema de pré-ação4. 

Dada a previsão do aumento de eventos extremos de precipitação (chuvas) decorrente das mudanças 
climáticas, seria prudente dimensionar a rede de drenagem utilizando uma intensidade pluviométrica 
superior, correspondente a um período de retorno de T = 25 anos (recomendado para “coberturas e áreas 
onde empoçamento ou extravasamento não possa ser tolerado” conforme a norma técnica NBR 10844 ). 
Isto aumentaria a margem de segurança da edificação contra a infiltração de águas e possíveis danos aos 
acervos. 

Atendendo às características e funções do edifício, considerando que qualquer extravasamento não pode ser 
tolerado, se fixou o período de retorno da chuva de projeto em 25 anos. A duração de precipitação por seu 
lado foi fixada em t = 5min4. 

As taxas de renovação e recirculação do volume de ar por hora (RPH) nos depósitos dos acervos, espaços 
que tipicamente permanecem desocupados (exceto quando da entrada de funcionários para 
retirada/recolocação de itens dos acervos, inspeção e/ou limpeza), poderiam, em princípio, ser inferiores 
a RPH=5 (o que implicaria uma economia energética no tocante ao condicionamento do ar a ser 
insuflado nestes espaços). Na Holanda, por exemplo, a legislação para arquivos exige para os depósitos 
de acervos uma taxa de ventilação mínima de 0,1 h-1 e uma taxa de circulação do ar mínima de 1,5 h-1 
(no caso do uso de arquivos deslizantes), com filtração para partículas e poluentes gasosos. As discussões 
técnico-científicos mais recentes no âmbito internacional incluem argumentos de alguns especialistas em 
favor da adoção da menor taxa de ventilação possível nos depósitos, desde que a circulação do ar seja 
suficiente para evitar a formação de “bolsões” de ar estagnado, promovendo uma mistura uniforme do 
mesmo. Isto melhoraria significativamente a eficiência energética da instituição e, segundo estes 
especialistas, não há evidências contundentes/suficientes de efeitos de contaminação interna significativa 
nos acervos por emissões de compostos voláteis ou por esporos. A única possível restrição seria quanto à 
qualidade do ar para os funcionários que eventualmente adentram os depósitos.  
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Segundo a empresa de engenharia responsável pelo projeto, "O valor de 5 RPH (recirculações por hora) 
referida no relatório corresponde à vazão de ar recirculado no interior de espaços. A opção por este valor 
prende-se exclusivamente com a necessidade de assegurar uma uniformidade de renovação de ar no 
interior do espaço evitando assim zonas de estagnação e estratificação. A vazão de ar de renovação 
considerada será de 0,6 l/s/m2 (que corresponde a cerca de 1 RPH) de acordo com as recomendações da 
ASHRAE (ASHRAE 62.1 - Table 6.1 - “Storage Rooms”). Existindo, nesta fase preliminar, dúvidas quanto 
à real utilização dos espaços em termos de permanência de ocupantes / frequência de utilização, sugerimos 
que se mantenha o valor de dimensionamento em 0,6 l/s/m2, sendo no entanto previsto um sistema de 
monitoramento de CO2 que permitirá a modulação do ar de renovação de acordo com a ocupação 
verificada. Este sistema conduzirá a uma redução significativa das vazões o que vai ao encontro dos 
comentários efetuados, não perdendo, no entanto flexibilidade de utilização do espaço uma vez que os 
equipamentos estarão dimensionados para uma situação mais condicionante." 

Os depósitos devem ser preferencialmente mantidos sob pressão positiva suficiente para evitar a 
infiltração de ar não condicionado nas condições especificadas para os acervos. 

A recomendação foi observada5. 

Tendo em vista o ganho estimado da ordem de 30% (~ 30 anos) ou de 15% (~ 15 anos) na vida útil dos 
acervos em papel de baixa estabilidade química (papel de pasta de madeira com colagem interna ácida) 
decorrente da redução da temperatura nos depósitos de 20°C para, respectivamente, 19°C ou 18°C, seria 
oportuno solicitar uma avaliação destes dois cenários alternativos de setpoint de temperatura nos 
depósitos em termos de sua factibilidade, sustentabilidade e custos adicionais. Se a relação custo-
benefício foi favorável, poder-se-ia adotar um destes valores alternativos. 

Segundo a equipe responsável pelo projeto, "nos depósitos os sistemas estão dimensionados para responder 
a uma temperatura de 20 ± 2 ºC. No entanto, face às potências térmicas do equipamentos previstos em 
projeto e respectivas demandas térmicas daqueles espaços, os sistemas previstos em projeto podem 
garantir os 19ºC ou até ou 18ºC na maior parte dos dias/horas do ano. Apenas para um ou outro dia mais 
crítico ou mais quente do ano, eventualmente o sistema previsto não conseguirá garantir os 18 / 19 ºC. No 
entanto, apenas nestes casos, os sistemas responderiam com uma temperatura de 20ºC." Uma avaliação 
mais detalhada destes cenários alternativos, incluindo a análise de custo-benefício, contudo, não foi 
realizada.  

Dadas as condições mais “rigorosas” de controle climático no depósito de acervo fílmico, digital, 
magnético e vídeo (T = 15°C, RH = 35%), verificar as possibilidades de otimizar o isolamento térmico e 
minimizar infiltrações de ar neste depósito e os benefícios decorrentes em termos de redução do consumo 
energético. Caso os itens deste acervo venham a ser fisicamente acessados por consulentes e 
pesquisadores, verificar junto à FCRB a necessidade de se proporcionar um espaço (por exemplo, uma 
antessala) para aclimatização dos itens retirados do depósito antes de expô-los diretamente a ambientes 
mais quentes e úmidos (o que implica risco de condensação sobre o objeto). 

Estudos de alternativas de isolamento térmico foram realizados para o envoltório da edificação a partir de 
simulações envolvendo os depósitos de acervo do quarto pavimento11. Não houve, contudo, uma avaliação 
específica para otimização do isolamento higrotérmico deste depósito em particular. Tampouco foi cogitada, 
durante a elaboração do projeto, a necessidade de uma área de transição dedicada à aclimatização de itens 
do acervo removidos do referido depósito para fins de consulta ou outros. Dependendo do volume de 
consulta neste acervo, tal aclimatização pode ser realizada com a utilização de caixas térmicas.   

                                                           
11 Informações fornecidas pelos engenheiros responsáveis pelo projeto em resposta aos comentários apresentados na 
avaliação do "Relatório das Engenharias"2. 
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A reserva de incêndio deve, preferivelmente, ser instalada no nível inferior do edifício, reduzindo o risco 
de danos por água aos acervos associado à presença de reservatórios na cobertura. 

A recomendação foi observada4. 

Está prevista a instalação de sensores/equipamento de monitoramento climático (T e UR) nas áreas de 
acervo? Caso a FCRB esteja contemplando esta opção, seria oportuno discutir desde já com as 
engenharias as necessidades/requisitos para tal instalação, objetivando integrá-las durante a construção 
do edifício. 

Está previsto um sistema de monitoramento de temperatura, umidade relativa e níveis de concentração de 
CO2 no interior das áreas de guarda de acervos5. Este sistema será constituído por sensores instalados de 
forma uniformemente distribuída no interior do espaço e que comunicarão com controladores conectados às 
respectivas fan coils. Este sistema de automação foi integrado no projeto executivo e fará parte integrante 
dos equipamentos. 

A simulação dinâmica da temperatura ambiente realizada na fase preliminar de estudos mostra uma 
média aparentemente superior a 20°C para os as áreas de guarda de acervos. Visto que a temperatura de 
armazenamento é um fator determinante do tempo de vida útil das coleções em papel (em particular do 
papel de pasta de madeira com colagem ácida, que constitui a maioria dos acervos da FCRB), é relevante 
discutir mais detalhadamente esta diferença e assegurar que os níveis de temperatura necessários 
indicados para os acervos sejam alcançados e mantidos de forma sustentável no tempo. 

Segundo a empresa responsável, tal simulação pretendeu demonstrar, na fase preliminar do projeto, a 
capacidade (potência) dos sistemas em atender à demanda térmica dos espaços de guarda de acervo. A 
automação introduzida no modelo atende às tolerâncias definidas na Classe A de controle ASHRAE10 (± 2K 
e ± 5% UR). É importante, no entanto, reforçar que as estratégias e pressupostos de automação dos sistemas 
serão definidos quando do projeto executivo em conjunto com os fabricantes dos equipamentos 
selecionados, que deverão cumprir com os requisitos estabelecidos pela Classe A de controle climático. 

A simulação dinâmica da umidade relativa ambiente realizada na fase preliminar de estudos aponta para 
um valor médio superior à faixa de 50-55% prevista para estes espaços. A escala do gráfico utilizado 
exibe um limite superior igual a 60%, apesar da aparente existência de flutuações com valores máximos 
superiores a este limite. Visto que a umidade relativa de armazenamento também afeta em alguma 
extensão o tempo de vida útil das coleções em papel, além de ser o fator ambiental determinante para o 
desenvolvimento (ou não) de micro-organismos nestas coleções, é relevante discutir mais detalhadamente 
esta diferença e assegurar que os níveis de umidade necessários indicados para os acervos sejam 
alcançados e mantidos de forma sustentável no tempo. 

Segundo a empresa responsável, tal simulação pretendeu demonstrar, na fase preliminar do projeto, a 
capacidade (potência) dos sistemas em atender à demanda térmica dos espaços de guarda de acervo. A 
automação introduzida no modelo atende às tolerâncias definidas na Classe A de controle ASHRAE10 (± 2K 
e ± 5% UR). É importante, no entanto, reforçar que as estratégias e pressupostos de automação dos sistemas 
serão definidos quando do projeto executivo em conjunto com os fabricantes dos equipamentos 
selecionados, que deverão cumprir com os requisitos estabelecidos pela Classe A de controle climático. 



 

34 

 

Além das portas, paredes, tetos e pisos resistentes ao fogo, a compartimentação das áreas de acervo 
contempla também a instalação de “dampers” corta-fogo/fumaça nos dutos do sistema de ar 
condicionado e medidas de prevenção contra a propagação do fogo através de conduítes/canalizações 
(embutidos) nessas áreas? 

Segundo a empresa responsável pelo projeto, em todas as paredes resistentes ao fogo que sejam 
atravessadas, as aberturas serão seladas. Dependendo do tipo de selagem, poderão ser usados dampers, 
golas de estrangulamento corta-fogo, obturações corta fogo, almofadas intumescentes, ou outros tipos de 
selagens. 

Haverá algum dispositivo de despressurização das áreas a serem cobertas pelo sistema de extinção à base 
de gás, no sentido de se evitar possíveis danos aos acervos devido a sobrepressões em caso de descarga? 

A recomendação foi observada. Grelhas de despressurização devidamente dimensionadas estão previstas 
para os depósitos de acervo no projeto executivo (ver plantas do sistema de extinção a gás para os 
pavimentos que contêm depósitos de acervo. Por exemplo: Planta do 3 Pavimento - Sistema de Extinção, 
SEG-D11). 

 
 
 
3. Considerações finais 
 
A integração do gerenciamento de riscos na elaboração do projeto do novo Centro de Preservação 
de Bens Culturais da FCRB foi eficaz e bem sucedida ao permitir identificar de maneira sistemática 
e, preventivamente, eliminar ou reduzir a níveis aceitáveis uma série de riscos significativos para os 
acervos culturais da fundação. Sem esta iniciativa, o tratamento destes riscos após a construção do 
edifício e a instalação dos acervos certamente seria imensamente mais complexo e oneroso para a 
FCRB.   
 
O diagrama abaixo mostra o grau de observância das 97 diretrizes, requisitos e recomendações 
apresentadas ao longo do processo de elaboração do projeto executivo do edifício. Cerca de 76% 
dos mesmos foram plena (60,8%) ou majoritariamente (15,5%) observados. Um percentual de ~ 
10% foi parcialmente observado e ~ 6% foram apenas minimamente (2,1%) ou não foram 
observados (4,1%).  
 
Uma análise mais detalhada revela que o nível global de risco para os acervos foi expressivamente 
reduzido com a adoção (ainda que não absoluta) das diretrizes, requisitos e recomendações 
propostas. Apesar de não alcançar a situação "ideal" com 100% de observância, considerando-se o 
conjunto das medidas incorporadas, o projeto executivo do edifício como um todo pode ser avaliado 
como aceitável em termos da salvaguarda dos acervos da FCRB. Obviamente, há espaço para 
melhorias conforme discutido e sugerido acima no corpo do relatório.         
 
Para que as medidas incorporadas no projeto executivo sejam efetivadas de forma bem sucedida, é 
absolutamente imprescindível garantir sua correta e integral implantação durante a execução da 
obra do novo edifício, assim como sua adequada e continuada manutenção uma vez que o prédio 
comece a ser utilizado.  
 
A comunicação e consulta contínuas com a equipe técnica da FCRB responsável pela preservação 
dos acervos, assim como com os arquitetos e engenheiros encarregados da elaboração do projeto, 
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foram essenciais para a integração e/ou otimização das medidas de gerenciamento de riscos 
propostas, as quais certamente aprimorarão o edifício e seu papel fundamental na salvaguarda deste 
importante patrimônio cultural.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2016 
 

 
 

 
 
 

José Luiz Pedersoli Júnior  
CRQ 02100760 (2ª Região-MG) 
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Considerações sobre as alterações finais realizadas no projeto 

executivo do edifício do novo Centro de Preservação de Bens Culturais 

da Fundação Casa de Rui Barbosa  
 
 
Em resposta à avaliação final do projeto executivo do edifício do novo Centro de 

Preservação de Bens Culturais da FCRB para fins de gerenciamento de riscos aos 
acervos culturais da instituição1, a equipe responsável pelo projeto realizou alterações 
no mesmo no sentido de eliminar ou reduzir riscos residuais. Este documento apresenta 
considerações específicas referentes a essas alterações, elaboradas a partir dos dados e 
informações disponibilizados pela equipe do projeto.  
 
Alterações realizadas e considerações pertinentes: 
 
1. Eliminação dos pontos de visitação de shafts no interior dos depósitos de acervo. 

 

A presença desses pontos de visitação para fins de inspeção e manutenção das 
instalações prediais presentes nos shafts implicaria um aumento dos riscos aos acervos, 
na medida em que ofereceria rotas adicionais através das quais distintos agentes de 
deterioração (pragas, material particulado, fumaça, água) poderiam adentrar os 
depósitos. Ainda, a circulação de prestadores de serviços no interior dos depósitos 
implicaria o descumprimento do requisito de segurança estabelecido para as áreas de 
Nível 1 de controle de acesso: áreas vedadas a visitantes e com acesso controlado de 

funcionários: incluem os depósitos de acervos e os espaços de trabalho com itens dos 

acervos.  
 
Conforme indicado pela equipe do projeto, não haverá mais pontos de visitação de 
shafts no interior dos depósitos, o que elimina os riscos acima mencionados. O acesso 
aos shafts centrais, onde se estima uma maior frequência de visitação (da ordem de 1 
vez/mês), será feito pelo corredor central de acesso à escada de emergência. Os shafts 
localizado na lateral dos depósitos deixarão de ter acesso. Segundo a equipe do projeto, 
a necessidade de acesso a esses shafts laterais será mínima, da ordem de "0/1/2 vezes na 
vida do edifício". Isto será necessário apenas em situações extraordinárias, tais como 
eventuais mudanças nos dutos do sistema de ar condicionado. Nestes casos, será 
necessário romper a parede no interior dos depósitos para acessar os shafts. 
Obviamente, em tais ocasiões, os acervos deverão ser devidamente protegidos para se 
evitar possíveis perdas e danos durante a execução da intervenção no edifício.   

 
2. Utilização de fluídos refrigerantes em vez de água nas unidades condicionadoras 

de ar posicionadas no interior da Reserva Técnica do Museu (lâmina menor do 3 
pavimento) e do depósito de Acervo Fílmico, Digital, Magnético e de Vídeo (lâmina 

menor do 4 pavimento). 
 

                                                            
1 "Avaliação final do projeto executivo do edifício do novo Centro de Preservação de Bens Culturais da 

FCRB à luz do gerenciamento de riscos para os acervos culturais da instituição", J. L. Pedersoli Jr., 
Scientia Pro Cultura, Janeiro de 2016. 
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A utilização de água na operação destas unidades de condicionamento do ar nos 
referidos depósitos aumentaria o risco de danos aos acervos por molhamento na 
eventualidade de vazamentos, ruptura de tubulações ou falhas operacionais. 
 
Conforme indicado pela equipe do projeto, a água será substituída por fluidos 
refrigerantes sintéticos à base de misturas de hidrofluorocarbonetos (HFCs). Por serem 
gasosos nas condições ambientais, a utilização destes fluidos elimina o risco de danos 
aos acervos por molhamento em caso de vazamentos. Obviamente, deve-se assegurar a 
correta operação e manutenção das unidades de tratamento do ar para assegurar que as 
condições climáticas desejadas no interior dos depósitos sejam mantidas.  
 
A escolha dos fluidos refrigerantes a serem utilizados estaria entre R410A (mistura de 
difluorometano e pentafluoroetano, 50%-50%) e R407C (mistura de difluorometano, 
pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano, 23%-25%-52%). Ao proceder a esta 
escolha, além dos aspectos técnicos de performance, atentar também para o potencial de 
impacto ambiental (GWP) dos fluidos2.  

 
3. Instalação de películas nos vidros das salas de leitura e das salas de trabalho 

com acervos dotadas de janelas, visando à atenuação da incidência de luz solar 

sobre itens dos acervos. 
 
Ainda que o risco de danos por incidência de luz solar sobre itens do acervo durante sua 
permanência nas salas de leitura e trabalho dotadas de janelas seja pequeno (visto que o 
período de residência dos itens nestes locais será tipicamente curto e, portanto, a dose de 
luz recebida será tipicamente pequena), a atenuação da entrada de luz através das 
janelas contribuirá para sua redução.  
 
Conforme indicado pela equipe do projeto, serão instaladas películas 3M PRESTIGE 
40, as quais, segundo os dados disponibilizados pelo fabricante, proporcionam 40% de 
transparência para a luz visível, 99,9% de exclusão da radiação ultravioleta e 50% de 
redução do calor solar (radiação infravermelha)3. É importante atentar para que a 
atenuação da radiação visível não seja excessiva a ponto de comprometer a visibilidade 
de leitores e servidores da FCRB para fins de consulta e trabalhos envolvendo itens dos 
acervos, o que poderá requerer a utilização adicional de iluminação com fontes elétricas, 
aumento o consumo de energia da edificação. 

 
4. Instalação de duas luminárias adicionais no pátio interno. 
 

Melhorias na iluminação do perímetro externo da edificação contribuem no sentido de 
eliminar nichos (mal iluminados) que possam servir como esconderijos para criminosos. 
A redução desta vulnerabilidade através da instalação de luminárias adicionais contribui 
para dissuadir criminosos de tentarem se esconder no entorno do edifício e, desta forma, 
para reduzir o risco de ações criminosas (furto, roubo, vandalismo) contra os acervos. 

                                                            
2 Ver, por exemplo:  
http://www.emersonnetworkpower.com/documentation/en-us/brands/liebert/documents/white%20papers/technical%20note%20-

comparing%20r407c%20and%20r410a%20as%20alternatives%20for%20r22.pdf (último acesso em 22-07-2016). 
 
3 Ver, por exemplo: 
http://solutions.3m.com.br/3MContentRetrievalAPI/BlobServlet?lmd=1369406027000&locale=pt_BR&assetType=MMM_Image&

assetId=1361615443266&blobAttribute=ImageFile (último acesso em 22-07-2016). 
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Cabe lembrar que a seleção (da intensidade) das lâmpadas deve levar em conta o 
impacto da iluminação perimetral sobre a segurança da edificação e, consequentemente, 
dos acervos. 

 
5. Verificação do possível impacto do projeto paisagístico enquanto fator 

magnificador do risco de danos aos acervos por pragas.  
 
Atendendo à recomendação feita na avaliação do projeto executivo, procedeu-se a uma 
consulta técnica com os responsáveis pelo projeto paisagístico no tocante ao possível 
impacto das espécies vegetais selecionadas enquanto fator magnificador do risco de 
danos aos acervos por pragas nocivas (insetos xilófagos em particular).  
 
Em resposta a esta consulta, foi informado que: "O projeto de paisagismo para a 

Fundação Casa de Rui Barbosa, especificamente nas áreas compreendidas entre 

Edifício Sede e projeto do novo prédio, Edifício Acervo, não fez uso de novos indivíduos 

arbóreos, principais abrigos e fonte de alimento para os insetos xilófagos. Já as 

palmeiras especificadas apresentam menor propensão à infestação destes insetos, uma 

vez comparadas aos indivíduos arbóreos, e também pelo fato que o número e 

diversidade de espécies indicadas fazerem parte de ação planejada e organizada 

representada através do projeto apresentado. As demais espécies vegetais especificadas 

em projeto (arbustos, trepadeiras, herbáceas e forrações) além de não oferecerem 

abrigo e alimento para os insetos xilófagos, apresentam diversidade muito rica, o que 

propicia ainda mais um ambiente equilibrado e saudável, sem desequilíbrio ecológico e 

possíveis infestações. A probabilidade de infestações é bem reduzida se o projeto for 

devidamente implantado e combinado com o plantio e manejo correto de acordo com 

instruções técnicas corretas e completas apresentadas em Memorial Descritivo de 

Paisagismo e Técnico de Plantio." [...] "Resumidamente, a resposta ao comentário da 

FCRB revela que o projeto de paisagismo está de acordo com as principais 

recomendações de ações preventivas contra a infestação de insetos xilófagos, deixando 

claro que não há garantias à eventual identificação de insetos dessa categoria no local, 

por ser antes de mais nada ambiente antropizado, em região de clima quente e úmido, 

por não apresentar as melhores condições ecológicas pontualmente e em seu entorno e 

por existir diversas árvores existentes no local, sendo a maioria já bem velhas e com 

certeza já atacadas por cupins, brocas, carunchos ou gorgulhos." 
 
Apesar de não envolver nenhuma alteração no projeto executivo, a realização desta 
consulta técnica foi importante no sentido de confirmar o baixo potencial do projeto 
paisagístico enquanto fator magnificador do risco de danos aos acervos por insetos 
xilófagos. 
 
 
 

Belo Horizonte, 22 de julho de 2016 

 
José Luiz Pedersoli Júnior  

 

CRQ 02100760 (2ª Região-MG) 

 
  



sinalização para o anexo 
fundação casa de rui barbosa 

26.julho.2016



2

Pela natureza da fundação, um espaço de pesquisa, guarda e 
manutenção de acervos literários, o projeto de sinalização 
procurou uma solução objetiva e integrada ao projeto de 
arquitetura, criando uma camada de informação consistente 
e funcional para pesquisadores, funcionários e visitantes. 

a paleta neutra de cores e materiais confere unidade a todo o 
sistema, porém, por meio da variação da escala e da localização 
dos elementos, é possível uma grande variedade de soluções.

a sinalização não consiste no projeto de peças específicas, 
mas na criação de um sistema de regras e parâmetros, que 
possibilitam o desenvolvimento de diferentes elementos a partir 
das necessidades, atuais e futuras, da fundação. Um sistema 
coerente e versátil para atender demendas em diferentes 
suportes e escalas, integradas em uma mesma linguagem.

Este caderno é uma apresentação do projeto de sinalização, 
para a correta produção das peças, seguir os arquivos digitais 
disponíveis no CD anexo.



3tipografia

Para o sistema de sinalização foi escolhida a família 

tipográfica Fakt, criada em 2010 por Thomas Thiemich.

Para a Casa de Rui Barbosa a versão serifada da Fakt 

[Fakt Slab] é apropriada pois remete às tipografias clássicas 

e, ao mesmo tempo, tem um desenho contemporâneo e 

versátil, sua ampla gama de pesos e estilos possibilita diversas 

aplicações dentro de uma mesma linguagem visual.

anexo

Fundação
Casa de  
Rui Barbosa



4

Para o uso vazado [corte] a fonte Fakt Slab Stencil foi escolhida 

por resolver a geometria dos cortes dentro da mesma família 

tipográfica e manter a coerência da identidade visual.

A fonte Fakt Stencil Slab foi concebido para complementar 

à família tipográfica da Fakt original. As duas fontes 

compartilham as mesmas proporções, pesos e larguras.

tipografia

ANEXO 
FUNDAÇÃO 
CASA DE  
RUI BARBOSA



5gabarito de alturas e dimensões

cada um dos elementos de sinalização relaciona-se com 
os demais por meio de um grid – ou gabarito de alturas e 
dimensões – que orienta a proporção e a posição das 
peças, conferindo unidade ao sistema.

40 CM

40
 C

M
40

 C
M

40
 C

M
40

 C
M

40
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M
5 

C
M

5 
C

M
5 

C
M

5 
C

M
5 

C
M

40
 C

M

220 CM

PÉ DIREITO HALL TÉRREO

PÉ DIREITO PAV. TIPO



6

tóten
125 x 40 x 40 cm
chapa de 20 mm

testeira reduzida [t2]
20 x 20 x 20 cm
chapa de 5 mm

placa colada na porta [p1]
20 x 40 cm
chapa de 0.6 mm

testeira [t1]
100 x 20 x 20 cm
chapa de 5 mm

peça de balcão
70 x 30 x 40 cm
chapa de 5 mm

display de mesa
20 x 15 x 10 cm
chapa de 2 mm

bandeira
90 x 40 x 20 cm
chapa de 10 mm

peça parede
40 x 110 x 40 cm
chapa de 10 mm

material e acabamento

Todas as peças serão produzidas com o mesmo material 
e acabamento. O padrão consiste em chapa de alumínio 
cortada a laser com cor aplicada por anodização fosca. 
O texto será serigrafado em silk branco. A espessura da 
chapa varia conforme as dimensões de cada peça, 
podendo ir de 0,6 mm até 20 mm de espessura.



7

Conjunto de ícones produzidos a partir do grid tipográfico e 

da relação com a estrutura e espessura da fonte escolhida. 

O desenho permite a execução em stencil, vazado nas placas 

de alumínio.

pictogramas
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dobra de 90o

peça fixa na parede por 4 security hangers

90 cm lineares (70 x 20 x 20 cm com a dobra)
chapa de 5 mm
texto serigrafado (branco) / ícone vazado (corte a laser)

T1 – testeira

22
0 

C
M
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5 Cm

T1 – testeira – grid tipográfico [escala 1:2]

2
0

 C
m

escala e posição do texto

texto sobre testeira

Fakt slab pro blond – 170 pt

sala de consulta



10T2 – testeira reduzida

feminino

dobra de 90o

peça fixa na parede por 4 security hangers

20 x 20 x 20 cm
chapa de 5 mm
texto serigrafado (branco) / ícone vazado (corte a laser)

22
0 

C
M
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escala e posição dos pictogramas

2.5 Cm

T2 – testeira reduzida – grid tipográfico [escala 1:2]

2
0

 C
m

pictograma sobre testeira (regular ou reduzida) 

corte a laser
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higienização

2.5 Cm

2
0

 C
m

escala e posição do texto

texto sobre testeira reduzida 

Fakt slab pro blond – 75 x 85 pt

serigrafia na cor branca

T2 – testeira reduzida – grid tipográfico [escala 1:2]



13A1 – sinalização de apoio pequena

peça plana, sem dobras
peça fixa na parede por fita vhb

20 x 20 cm
chapa de 0.6 mm
texto serigrafado (branco) 

13
0 

C
M

130 C
M
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shaft de
ventilação

2.5 Cm

2
0

 C
m

escala e posição do texto

texto sobre sinalização de apoio pequena (a1) 

Fakt slab pro blond – 75 x 85 pt

serigrafia na cor branca

A1 – sinalização de apoio pequena – grid tipográfico 
[escala 1:2]
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21 x 40 cm
chapa de 0.6 mm
texto e ícone serigrafados (branco)

observação: a placa deve ser alinhada com a 
porta fechada, ou seja, colada após a área de 
sobreposição do batente. de modo a não ser 
danificana no fechamento da porta.

P1 – placa fixada na porta

130 C
M
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masculino

2.5 Cm

P1 – placa fixada na porta – grid tipográfico [escala 1:2]

4
0

 C
m

escala e posição do texto

2.5 Cm

placa fixada nas portas

pictogramas

serigrafia na cor branca

Fakt slab pro blond – 75 x 85 pt

serigrafia na cor branca



17

21 x 40 
chapa de 0.6 mm
texto e ícone serigrafados (branco)

observação: este modelo não possui dobra,  
a chapa é plana.

P2 – placa centralizada na porta

130 C
M

centralizado horizontalmente
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saída de
emergência

2.5 Cm

P2 – placa centralizada na porta – grid tipográfico 
[escala 1:2]

4
0

 C
m

escala e posição do texto

2.5 Cm

placa fixada nas portas

pictogramas

serigrafia na cor branca

Fakt slab pro blond – 75 x 85 pt

serigrafia na cor branca
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saída de
emergência

2.5 Cm

P2 – placa centralizada na porta – grid tipográfico 
[escala 1:2]

4
0

 C
m

escala e posição do texto

2.5 Cm

placa fixada nas portas

pictogramas

serigrafia na cor branca

Fakt slab pro blond – 75 x 85 pt

serigrafia na cor branca



20E – hall elevadores

placa elevadores
85 x 40 cm
chapa de 5 mm
fixada com espaçador de 2 cm

nomes silkados em branco
andares cortados a laser

85  C
M



21E – placa elevadores – grid tipográfico [escala 1:5]

placa elevadores

andares:

Fakt slab stencil pro 40 x 65 pt

corte a laser na chapa

peso BLACK no andar aplicado

e peso THIN nos demais andares 

funções:

Fakt slab pro blond – 40 x 65 pt

serigrafia na cor branca

escala e posição do texto



22SC – sala de consulta – grid tipográfico [escala 1:5]

escala e posição do texto

130 C
M

placa sala de consulta
30 x 40 cm
chapa de 1 mm
fixada com fita vhb

texto silkados em branco



23sinalização do novo edifício – CP

Centro de preservação de bens culturais

Fundação Casa de Rui Barbosa

55
 C

M

220 CM

sinalização do novo edifício

chapa de 10 mm

fixada na parede com espaçadores de 3 cm

(alinhada com a modulação da parede)

texto vazado com corte a laser na chapa

fixada na parede de concreto que marca

a entrada do edifício e possibilita a vista a 

partir da praça (através do vidro)



24fixação e acabamento

FIXação das peças em Função da espessura da chapa

0.6 mm
cola de contato

2 mm
fita VHB

5 mm
security hanger
com as chapas soldadas no verso da placa antes da 
anodização

10 mm ou mais
espaçadores
com os pinos soldados no verso da placa antes da 
anodização

acaBamenTo

anodização
cinza chumbo, fosco
manter a mesma cor das esquadrias definidas no projeto 
de arquitetura

corte a laser
pictogramas, setas e números
realizados antes do processo de anodização

impressão
silkscreen branco fosco
obs: não substituir por vinil adesivo
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SS-01
SS-04

SS-02

SS-03

localização das peças – sub-solo
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SS-01
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “depósito de 
produtos químicos”

SS-02
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “casa de bombas”

SS-03
tipo: placa elevador [E]

SS-04
tipo: placa centralizada [P2]
texto: “saída de emergência”

descrição das peças – sub-solo



27localização das peças – térreo

T-12

T-14

T-16

T-10

T-11

T-17

T-08

T-09

T-04

T-06

T-15

T-05
T-03

T-01

T-02
T-07

T-13
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T-01
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “preparo e processamento”

T-02
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “microfilmagem”

T-03
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “ LAmIC – laboratório de 

microfilmagem”

T-04
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “CPD – centro de 
processamento de dados”

T-05
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “higienização”

T-06
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “identificação”

T-07
tipo: placa fixa na porta [P1]
ícone: mulher
texto: “feminino”

T-08
tipo: placa fixa na porta [P1]
ícone: homem
texto: “masculino”

T-09
tipo: placa de apoio pequena [A1]
texto: “depósito de lixo”

T-10
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “carga e descarga”

T-11
tipo: placa centralizada [P2]
texto: “saída de emergência”

T-12
tipo: placa elevador [E]

T-13
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “Oficina de consevação de 
objetos museológicos”

T-14
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “acervo – acesso restrito”

T-15
tipo: placa de apoio [A1]
texto: “shaft de ventilação”

T-16
tipo: novo edifício [CP]

T-17
tipo: placa centralizada [P2]
texto: “saída de emergência”

descrição das peças – térreo



29localização das peças – primeiro pavimento

1-01

1-111-12

1-13

1-04

1-02

1-08
1-09

1-05
1-10

1-03

1-06

1-07
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1-01
tipo: placa elevador [E]

1-02
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “SEP - Serviço de Preservação: 
LACRE - Lab. de Conservação e 
Restauração; Apoio e Pesquisa; 
Captura Digital”

1-03
tipo: testeira [T1]
ícone: seta
texto: “sala de consulta”

1-04
tipo: placa de apoio pequena [A1]
texto: “acesso restrito”

1-05
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “captura digital”

1-06
tipo: placa centralizada [P2]
texto: “saída de emergência”

descrição das peças – primeiro pavimento

1-07
tipo: placa de apoio [A1]
texto: “shaft de ventilação”

1-08
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “chefia”

1-09
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “LACRE - Laboratório de 
Conservação e Restauração”

1-10
tipo: placa de apoio [A1]
texto: “Apoio e Pesquisa”

1-11
tipo: sala de consulta [SC]

1-12
tipo: sala de consulta [SC]

1-13
tipo: sala de consulta [SC]



31localização das peças – segundo pavimento

2-01

2-02

2-03

2-04

2-05

2-06
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2-01
tipo: placa elevador [E]

2-02
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “acervo – acesso restrito”

2-03
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “chefia”

2-04
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “arquivo histórico 
e institucional”

2-05
tipo: placa centralizada [P2]
texto: “saída de emergência”

2-06
tipo: placa de apoio [A1]
texto: “shaft de ventilação”

descrição das peças – segundo pavimento



33localização das peças – terceiro pavimento

3-01

3-02

3-033-04

3-05

3-06



34descrição das peças – terceiro pavimento

3-01
tipo: placa elevador [E]

3-02
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “acervo – acesso restrito”

3-03
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “acervo – acesso restrito”

3-04
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “acervo – acesso restrito”

3-05
tipo: placa centralizada [P2]
texto: “saída de emergência”

3-06
tipo: placa de apoio [A1]
texto: “shaft de ventilação”



35localização das peças – quarto pavimento

4-01

4-034-04

4-02

4-05

4-06



36descrição das peças – quarto pavimento

4-01
tipo: placa elevador [E]

4-02
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “acervo – acesso restrito”

4-03
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “acervo – acesso restrito”

4-04
tipo: placa fixa na porta [P1]
texto: “acervo – acesso restrito”

4-05
tipo: placa centralizada [P2]
texto: “saída de emergência”

4-06
tipo: placa de apoio [A1]
texto: “shaft de ventilação”



37localização das peças – pavimento técnico

C-04

C-01

C-02

C-03

C-05



38descrição das peças – pavimento técnico

C-01
tipo: placa centralizada [P3]
texto: “acervo – acesso restrito”

C-02
tipo: placa centralizada [P3]
texto: “acervo – acesso restrito”

C-03
tipo: placa centralizada [P3]
texto: “saída de emergência”

C-04
tipo: placa centralizada [P3]
texto: “acervo – acesso restrito”

C-05
tipo: placa de apoio [A1]
texto: “shaft de ventilação”



39identificação da FCRB a partir do acesso/praça



40praça – muro de concreto

823 Cm

40 Cm

3
2

5
 C

m

2
6

0
 C

m

letras moldadas em baixo-relevo
no muro de concreto

2,5 cm de profundidade

referências

Fundação
Casa de
Rui Barbosa

Fundação
Casa de
Rui Barbosa



bloco@blocografico.com.br

av. são luís 187 – galeria metrópole
3º andar, sala 22 – são paulo sp 
brasil
01046 912

55 11 3255 6833

Gabriela Castro [11 9 7648 8586]
Gustavo marchetti [11 9 7153 8966]
Paulo Chagas [11 9 7264 9598]

observações finais:

verificar as medidas no local; produzir provas para 
compatibilização de cor, dos elementos de fixação 
e de escala com o projeto construído.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
SUBSECRETARIA DE URBANISMO

Coordenadoria Geral de Licenciamento e Fiscalização
Gerência de Licenciamento e Fiscalização  - Botafogo
Rua Pinheiro Machado, 30

Folha Nº 1/2

<nWnnWWnnNwnnwNWNNwnwnNwwNnwnNWnnWWnwnNNwnwNNwWnNnw>

Nº da Licença : 22/0491/2018Processo : 02/270010/2015

LICENÇA DE OBRAS

Emissão : 09/08/2018

Passe_se Alvará : 09/08/2018

Valor da Licença : Grátis

Prazo :  24 Início : 09/08/2018 Vencimento : 09/08/2020

Requerente : Fundação Casa de Rui Barbosa

Bairro : BOTAFOGOCEP : 22.260-000

Endereço da Obra : Rua Sao Clemente, 134

Numeração Suplementar : Rua Assunção, 520

Inscrição do Imóvel ( IPTU ) : 80002256

P.R.P.A. : João Carlos Laufer Calafate C.R.E.A. : CAU A74292

C.R.E.A. : CAU A75323-8P.R.E.O. : Luciano Jardim A. dos Santos

LICENÇA(S) CONCEDIDA(S) : Legalização de modificação com acréscimo de área em prédio existente de uso exclusivo 
destinado a Museu e Centro Cultural - Fundação Casa de Rui Barbosa-BTN -  com a 
construção de edificação destinada a arquivo e edificação destinada a estacionamento. 
(Obras não Concluídas)

Uso e Atividade : Museu e Centro Cultural

Implantação no Terreno : não afastado das divisas

Área Construída/Edificada : 2.934,45 m²

Área Acrescida : 190,00 m² Área reduzida : 0,00 m² Área Total construída : 3.124,45 m²

Área Útil : 0,00 m²

Vagas de Veículos : 

Nº de Edificações : 0 Etapas : 0 Edificações p/Etapa : 0 ATC p/Etapa :  0,00 m²

 46

OBS : Licença de acordo com o Dec. 37918/2013, com base nas informações fornecidas pelos PRPA e PREO, e em 
conformidade com o artigo 7º do Decreto 10.426/91. Lote 1 do PAL 48.764. Ficam unificados os prédios nº 130 e 134 da 
Rua São Clemente e nº 520 da Rua Assunção, passando a ter a seguinte numeração: Rua São Clemente, 134 com 
numeração suplementar pela Rua Assunção, nº 520.

DESCRIÇÃO DA(S) EDIFICAÇÃO(ÕES)

 - Rua Sao Clemente, 134 - Anexo 2 (  Arquivo - 5 pavimentos )

         - Estacionamento (  40 vagas cobertas )

         - Anexo 1 (  Arquivo - Marquise )

Vagas externas para veículos : 40 vagas cobertas e 6 vagas descobertas

RESTRIÇÕES

Início da obra

- Atender ao item 3.8 do Dec.7570/88 com nova redação dada pelo Dec.10426/91, apresentando ART/RRT do PREO 
quando do início da obra que será de comunicação obrigatória 

1ª Laje

- Autorização para utilização da área pública doada (recuo).
- Atender ao Art.5, Dec.8417/89 - a conclusão da primeira laje será comunicada a SMU,  obrigatoriamente pelo PREO. 

- Declaração do Profissional Responsável pela instalação dos aparelhos de transporte e dos sistemas de exaustão 
mecânica, renovação ou condicionamento de ar quanto ao atendimento às respectivas normas em vigor, conforme o 
Anexo I do Decr. 40.717/15 

- Laudo de exigências e plantas visadas pelo CBERJ. 

- Sondagens e fundações (art.72, Item 03,04 RLF). 

Habite-se/Aceitação

1ª Via - CONTRIBUINTE



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
SUBSECRETARIA DE URBANISMO

Coordenadoria Geral de Licenciamento e Fiscalização
Gerência de Licenciamento e Fiscalização  - Botafogo
Rua Pinheiro Machado, 30

Folha Nº 2/2

<nWnnWWnnNwnnwNWNNwnwnNwwNnwnNWnnWWnwnNNwnwNNwWnNnw>

Nº da Licença : 22/0491/2018Processo : 02/270010/2015

LICENÇA DE OBRAS

- Certidão de visto fiscal. 

- Certificado de aprovação do CBERJ. 

- Declaração do Proprietário do imóvel e do PREO de conclusão das instalações conforme normas e regulamentos, de 
acordo com o Anexo III do Decr. 40.719/15 

- Declaração do proprietário do imóvel e dos profissionais responsáveis pelo projeto (PRPA) e pela obra (PREO), de 
que as obras estão concluídas de acordo com o projeto aprovado e que foram cumpridas as disposições estabelecidas 
no Decr. 10.426/91,  e seus anexos, de acordo com o Anexo II do Decr. 40.719/15 

- Declaração do Proprietário e do PREO de que estão cumpridas as normas vigentes e os procedimentos determinados 
pela SECONSERMA/SUBMA e Fundação Parques e Jardins, de acordo com o Decr. 40.721/15 

- Declaração do Proprietário e do Profissional Responsável pela instalação da exaustão mecânica de Garantia e 
Funcionamento dos equipamentos instalados, de acordo com o Anexo II do Decr. 40.717/15 

- Declaração do Proprietário e do Profissional Responsável pela instalação de elevadores de Garantia e Funcionamento 
dos equipamentos instalados, de acordo com o Anexo II do Decr. 40.717/15 

- Declaração do Proprietário e do Profissional Responsável pela instalação dos aparelhos de transporte de Garantia e 
Funcionamento dos equipamentos instalados, de acordo com o Anexo IV do decr. 40.719/15 

- Declaração do Proprietário e do Profissional Responsável pela instalação dos equipamentos de ar condicionado de 
Garantia e Funcionamento dos equipamentos instalados, de acordo com o Anexo II do Decr. 40.717/15 

- Identificação do autor do projeto de arquitetura conforme o Decreto 38314/14 

- RI de remembramento ou desmembramento. 

Toda obra

- Atender ao Art.441 da Lei Orgânica - Conclusão das fundações em 18 meses e das obras em 36 meses. 

- Colocação durante a obra, de tela de proteção/para-lixo de acordo com Art.3 da Portaria U/SPE/COTED 90/87. 

MONICA DE SOUZA DIAS

ASSESSOR III

11/157052-2

Responsável pelo Licenciamento

Licença emitida Automaticamente

1ª Via - CONTRIBUINTE







ALVENARIA

CONCRETO ARMADO

LEGENDA

GESSO ACARTONADO C/
A DEMOLIR

A CONSTRUIR

FORA DO ESCOPO DO PROJETO

GRELHA DE PISO (DRENAGEM)

01

01

PAREDE

02

01

02

01

02

TETO

PISO

QUADRO DE MATERIAIS

01

01 01

01 01

SOLEIRA01

# QUANTIDADE

QUADRO DE ESQUADRIAS

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA APICOADO 60X30, ESPESSURA=2CM.

03

04

P-A03

P-A02

P-A01 01

01

01
PORTA
GRUPO GERADOR

COR CINZA. REF SUVINIL P154 FGCT AC OU SIMILAR

COR CINZA.REF SUVINIL P154 FGCT AC OU SIMILAR

CINZA.REF SUVINIL P154 FGCT AC OU SIMILAR

FGCT AC OU SIMILAR

02

03

04

03

10,26m x 3,16m

1,82m x 2,30m

3,52m x 2,50m
COR CINZA.REF SUVINIL P154 FGCT AC OU SIMILAR

2,25m x 2,50m 01
SUVINIL P154 FGCT AC OU SIMILAR

2,08m x 2,50m
FECHAMENTO

01
P154 FGCT AC OU SIMILAR

P-A04

P-A05

2,17m x 1,66m
+ 0.93m

01
P154 FGCT AC OU SIMILAR

P-A06

PISO DRENANTE 60X60CM, ESPESSURA=6CM, COR CINZA NATURAL, ASSENTADO SOBRE COXIM DE AREIA

PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA APICOADO 60X30, ESPESSURA=6CM, ASSENTADO SOBRE CONTRAPISO

05 REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA APICOADO 60X30, ESPESSURA=2CM, ASSENTADO SOBRE ALVENARIA

ESTRUTURAS)
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MEMORIAL DESCRITIVO DE PAISAGISMO E TÉCNICO DE PLANTIO 

EDIFÍCIO “CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS CASA DE RUI BARBOSA” 
ESPECIALIDADE: PAISAGISMO 
LOCAL: RUA ASSUNÇÃO, 520 – ANEXO, BOTAFOGO – RIO DE JANEIRO 
FASE: EXECUTIVO 
 
 
MEMORIAL DESCRITIVO DE PAISAGISMO 

O projeto paisagístico para a Fundação Casa de Rui Barbosa, especificamente nas áreas 

compreendidas entre Edifício Sede e projeto do novo prédio, Edifício acervo, procura tratar as 

área livres propondo uma restruturação da paisagem através de elementos estruturantes sejam 

eles construídos ou vegetados. 

De grande importância para o cenário cultural, preservação da memória e à pesquisa 

literária, este complexo é formado pelo Museu Casa de Rui Barbosa, Biblioteca Infanto-juvenil 

(BIMM), Museu (Administração e Loja), Lavanderia, Banheiros, Sala de Exposições, Garagem de 

Viaturas Históricas, Cafeteria, Laboratório de Microfilmagem e Edifício Sede Américo Jacobino 

Lacombe, onde se encontra o Centro de Pesquisa, Centro de Memória e Informação, Biblioteca, 

Arquivos, Arquivo-museu de Literatura Brasileira, Sala de Consultas, Auditório, Sala de Cursos e 

Atividades Administrativas da FCRB. 

Este complexo é também um espaço público importante na cidade e principalmente 

para o bairro de Botafogo, onde também exerce importância ambiental e social. Este espaço 

surgiu das antigas chácaras agrícolas de Botafogo, transformada posteriormente em jardim da 

residência do Barão da Lagoa, depois Bernardo Casemiro de Freitas, em seguida Albino de 

Oliveira Guimarães e só depois residência de Rui Barbosa. De inspirações românticas, é hoje um 

dos poucos jardins históricos e preservados, tombado pelo IPHAN, considerado um verdadeiro 

museu a céu aberto, cercado de esculturas e elementos inspirados na arquitetura do século XIX. 

Um jardim de uso intenso que oferece lazer e descanso. 

Por ser tratar de um monumento histórico, o jardim é salvaguardado conforme 

recomendações da Carta de Florença, estabelecida pelo Conselho Internacional de 

Monumentos e Sítios – ICOMOS, ano de 1981, e que estabelece os princípios de preservação de 

jardins. 

A FCRB fica na Rua São Clemente 134, e por esta se dá o acesso principal ao complexo. 

Com o passar dos anos foi criada um acesso às costas do Edifício Sede Américo Jacobino 

Lacombe, conectando este à Rua Assunção. O Novo edifício que abrigará todos os acervos e 

preservação da Instituição, Centro de Preservação de Bens Culturais da Fundação Casa de Rui 

Barbosa, ocupará terreno na mesma Rua Assunção já citada, e promoverá uma requalificação 

dessa área contígua à Casa de Rui Barbosa e Edifício Sede. 

Projeto arquitetônico que confere imagem austera e elegante ao conjunto, traz uma 

linguagem contemporânea respeitando os prédios existentes do complexo FCRB, o terreno e seu 

entorno.  

 

De fundamental importância e como pontapé inicial para a criação do projeto 

paisagístico foi considerado e enfatizado o respeito com o contexto histórico, conectividade entre 

ambas as áreas através da reestruturação das áreas livres voltadas para a Rua Assunção, acesso 

Edifício Sede e Centro de Preservação de Bens Culturais da Fundação. Estas áreas são 

fundamentalmente compostas pelo Pátio Américo Jacobina e nova praça externa aos limites do 

complexo, Praça Rui Barbosa, junto ao edifício do 1º Juizado Especial Criminal. 

Diante à criação de duas áreas públicas importantes para a cidade junto à importância 

sócio-cultural e histórica, foi idealizado um projeto paisagístico em que estas fossem tratadas com 

a devida importância que merecem, uma vez parte de uma rede de áreas verdes, fundamentais 

para o equilíbrio ambiental e ecológico da região e da cidade. 

 

 

 



RULIAN NOCITI - ARQUITETO PAISAGISTA TEL. (11) 9 8764 7153 

| E-MAIL. runociti@hotmail.com |PORTFOLIO. issuu.com/ruliannociti/docs/rulian_nociti 

 

 2 

Dentro dos princípios ecológicos e ambientais, o desenho urbano e a arquitetura 

paisagística criaram um conjunto de intervenções para as áreas livres que compreendem as já 

citadas, Praça Rui Barbosa e Pátio Américo Jacobina, e também Pátio Interno do Centro de 

Preservação de Bens Culturais e Laje jardim sob Auditório, parte do já existente Edifício Sede. 

Todas estas intervenções foram então fundamentadas nos princípios já citados em adição ao 

conceito de infraestrutura verde e eco-revelação. 

A infraestrutura verde nada mais é que um movimento e ideia que através de um 

combinado de estratégias e intervenções oferece revitalização do espaço livre urbano 

ecologicamente, ambientalmente, socialmente e economicamente, através de ações 

importantes como, recarga do lençol freático, filtragem, desaceleração das águas pluviais, 

redução das ilhas de calor, diversidade vegetal, equilíbrio da avifauna e vida silvestre, e também 

design.  

A eco-revelação é a arquitetura da paisagem com intenção de revelar e interpretar 

fenômenos, processo e relações ecológicas, história e cultura. Através de design e ação 

encorajar a vivência do espaço que nada mais é que a percepção do local, entendimento das 

interações, conhecimento de uma história e cultura que está lá para ser descoberta. 

A infraestrutura verde e a eco-revelação podem ser integradas à quase todas as 

paisagens urbanas, porém precisam ser conectada às pessoas se quisermos expandir a sua 

atração e acelerar a sua aplicação numa dimensão que terá um impacto significativo na saúde 

ambiental. Essas conexões podem ser feitas através da educação, expressão da identidade 

regional, arte, arquitetura, encontro e comunidade, fazendo parte integral da paisagem social e 

recreacional. 

 

Através de um desenho simples e bem estruturado, canteiros em diversos níveis foram 

criados para atender uma necessidade de reter a maior quantidade de água dentro das 

cercanias do complexo, contribuindo assim para o desenvolvimento das espécies vegetais, 

recarga do lençol freático e diminuição do volume de águas pluviais na rede/ sistema de águas 

pluviais da cidade, com a conseqüente desaceleração e contribuição destas no vales 

inundáveis. Os canteiros além de possuírem desnível entre si possuem desnível entre a cota de 

plantio, o extravasor de águas e o topo do canteiro, possibilitando dessa forma que a água só 

extravase após saturação do solo, e eventualmente transborde pelo topo do próprio canteiro. 

Alguns desses canteiros são exclusivamente drenantes, com camadas de materiais que 

ajudam a conquistar os itens já descritos, e também assegurar que em eventualidades o excesso 

de água não ocupe áreas de uso e circulações. Além de todas estas provisões foi previsto em 

alguns dos canteiros (em cotas mais baixas) ladrões de água para coleta do “excedente do 

excedente”, direcionando-as a rede/ sistema de águas pluviais da cidade. Para o jardim externo, 

junto ao Edifício acervo a água excedente do conjunto será captada por grelhas metálicas 

também conectadas à rede/sistema de águas pluviais. Essa grelha e as demais locadas em 

pontos estratégicos terão como principal função o recolhimento das águas em concentração na 

superfície dos pisos. 

Junto com todo esse volume de água existe grande concentração de poluentes 

provenientes do ar e das superfícies expostas que serão naturalmente filtrados por esse sistema, 

em conjunto com as espécies vegetais especificadas em projeto, onde a luz solar e 

microrganismos farão a decomposição desses poluentes retidos nessa vegetação. 

Além da contribuição da água das chuvas nas superfícies vegetadas e drenantes, alguns 

canteiros também receberão a contribuição de águas de superfícies como pisos, coberturas e 

lajes. Através de um buzinote sobre o muro da fachada em concreto armado, entre laje de 

cobertura do bloco de escadas e jardim externo junto ao Edifício acervo, uma porcentagem de 

água vinda da cobertura da passarela sobre esta mesma laje será direcionada para o jardim 

externo para que também possa revelar as intenções do projeto e o manejo que está sendo feito 

com a água de uma maneira mais óbvia e aparente, revelando uma necessidade e intenção, 

convidando a reflexão e a educação. 
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Os canteiros ajudam também o novo prédio e os existentes a se enraizarem formalmente e 

funcionalmente na paisagem do complexo, proporcionalmente riqueza espacial e tratamento 

diferenciado do espaço livre público. 

 

Para a laje seguimos a mesma ideia já apresentada, porém as águas captadas serão 

diretamente direcionadas à rede/sistema de águas pluviais do complexo e posteriormente ao da 

cidade, porém e de qualquer forma, proverá um maior conforto térmico ao auditório ao proteger 

a superfície da laje da irradiação solar, além de garantir através da evapotranspiração das 

espécies vegetais um colchão de ar úmido e isolante. 

 

 Todas essas propostas e desenho aliados à vegetação conquistam através de 

simplicidade, simpatia e funcionalidade, uma idéia que pode ser a semente de uma grande rede 

de intervenções fundamentais para a saúde do nosso meio.   

O uso de espécies vegetais resistentes, nativas ou adaptadas ao nosso clima, enfatiza e 

reafirma a paisagem natural da cidade do Rio de Janeiro, sem deixar de conectar e respeitar a 

identidade do jardim já existente no complexo, de estilo inglês, pitoresco e bucólico. Mesmo 

sendo um jardim de estilo inglês o jardim lá existente traz uma influência de um jardim de quintais 

do interior paulista, com introdução de algumas espécies mais comuns e conhecidas dos 

brasileiros e principalmente à introdução de grande variedade de frutíferas, provavelmente 

inseridas para consumo dos moradores, freqüentadores e até possivelmente dos funcionários da 

casa. 

Os volumes vegetais, cores, cheiros e texturas foram pensados com muita cautela para 

que esta paisagem estivesse bem conectada ao local, respeitando necessidades e dinâmicas 

existentes e previstas para todo o complexo. Uma espécie especial e muito importante histórica e 

cultural é a Camélia, espécie muito apreciada pelo Rui Barbosa pelo seu simbolismo com o 

movimento abolicionista. A Camélia originária do Japão é dificilmente encontrada no Brasil,  

muito diferente das comuns e naturais encontradas soltas na natureza, exatamente como a 

liberdade que se pretendia conquistar e que Rui Barbosa como atuante membro do movimento 

abolicionista fez questão de plantar junto às janelas de sua residência. A camélia junto com 

espécies bem conhecidas de nossos quintais, a tropicalidade de nossas espécies nativas, a 

variadas texturas e tons de verde e a influência do grande Mestre Roberto Burle Marx, pai do 

jardim Moderno, compõe mais um pequeno trecho desse complexo maravilhoso e importante 

para a cidade e o país. 

A grande diversidade vegetal possibilita também o enriquecimento o equilíbrio da 

avifauna e vida silvestre, pois oferece néctar e frutos que atraem diversas espécies e que por sua 

vez atraem seus predadores naturais, resultando em um sistema equilibrado e diverso, que 

dificilmente podemos ver e desfrutar nas grandes cidades.  

 

 

 

Um conjunto de propostas e intervenções simples, mas apurado, que poderão fazer a 

diferenças em um todo muito maior, tal qual o conhecimento e cultura que transborda dentro e 

além muros da Fundação Casa de Rui Barbosa. 
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MEMORIAL TÉCNICO DE PLANTIO 

 

01. CUIDADOS PRÉVIOS 

 Antes do início das obras civis, caso ocorram cortes e/ou aterros no terreno, remover a 

terra vegetal de superfície, separá-la e armazená-la para uso futuro no jardim. Evitar 

construir sobre ela uma vez que é uma terra rica em nutrientes, fruto de centenas de anos 

de formação. 

 Suprimir ou transplantar árvores, palmeiras e arbustos que inviabilizavam o complexo 

idealizado pelo projeto da arquitetura ou mesmo aquelas que não foram indicadas à 

preservação pelo projeto específico de paisagismo. As aprovações e legalização das 

extrações ou transplantes deverão ser feitas pela FCRB juntos aos órgãos competentes e 

autorizados da prefeitura. No caso de transplante de árvores e palmeiras recomenda-se 

seguir instruções específicas abaixo: 

 
1- Fazer uma escavação em volta da árvore/palmeira com as seguintes dimensões: 

_Diâmetro do torrão: o maior possível ou no mínimo 6x DAP 

_Profundidade do torrão: o maior possível ou no mínimo 8x DAP (DAP - Diâmetro da árvore/palmeiras à altura 

do peito de uma pessoa adulta - aproximadamente 1,30m). 

 

2- Preencher a vala com partes iguais de terra e composto orgânico. 

 

3- Não podar os ramos da copa, apenas retirar folhas e galhos secos. 

 

4- Aguardar no mínimo 3 meses a recuperação das raízes laterais. Após esse prazo, marcar os galhos do lado 

Norte e mantê-los na mesma posição durante o transplante para não alterar as condições de insolação e 

ventilação originais. 

Cavar uma vala maior que a primeira e cortar a raiz principal, deixando o torrão totalmente liberado. 

 

5- Envolver o torrão cuidadosamente com sacos de estopa que deverá ser colocado, inclinando o torrão 

para os dois lados opostos sucessivamente. 

 

6- Amarrar bem o torrão com sisal ou outra fibra vegetal ou orgânica. 

 

7- Retirar a árvore/palmeira com muito cuidado, manualmente ou com máquina e plantá-la de acordo com 

as instruções abaixo e manter o nível da base do trono da árvore/palmeira conforme o nível original. Caso 

utilize braço hidráulico, guindaste ou munck para a remoção, optar por cinta de poliéster em vez de cabos 

de aço, evitando deste modo a danificação do torrão e machucados no corpo da espécie vegetal. 

 

OBS: As árvores e palmeiras adultas podem ser replantadas em qualquer época do ano, mas é preferível, 

após a floração e frutificação, proceder-se de acordo com as seguintes recomendações: 
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 Proteger as árvores/palmeiras existentes a serem preservadas com tapumes ou gradis. 

 Em jardins muito próximos às obras de construção civil, o ideal é iniciar os serviços de 

plantio com a obra totalmente finalizada. Em áreas mais afastadas e independentes da 

obra os serviços podem ser feitos por etapas e simultaneamente à construção. Em ambos 

os casos, porém, a terra vegetal, insumos e materiais drenantes podem ser colocados 

durante a fase final da obra a fim de evitar que o movimento de terra suje e danifique as 

áreas já acabadas. Já em jardins sobre lajes o substrato leve, insumos e materiais 

drenantes devem ser consequentemente dispostos apenas após finalização da 

construção, impermeabilização/ regularização/ proteção mecânica, e demais 

intervenções civis propostas no projeto de paisagismo. 

 A circulação de máquinas será restrita aos locais necessários à execução das obras, 

evitando-se a abertura de estradas de serviço. 

 Os projetos executivos de arquitetura, fundações e instalações (elétrica/ hidráulica) 

deverão apresentar os respectivos memoriais descritivos, memórias de cálculo, plantas e 

demais documentos para devido entendimento e compreensão das resoluções tomadas 

pelo projeto de paisagismo quanto às interferências. 

 Mapear todas as interferências subterrâneas (projetadas, alteradas ou adicionadas) de 

estrutura, instalações elétricas, hidráulicas, etc., a fim de evitar danificações posteriores, 

durante a execução das interferências civis e plantio proposto pelo projeto de paisagismo. 

 Sempre que necessário à completa definição das intervenções nas áreas deverá ser 

realizado novas sondagens para conhecimento do perfil do terreno em questão. 

 

 
02. FORNECIMENTO E QUALIDADE DAS MUDAS 

 As mudas devem ser sadias, livres de doenças e pragas, sem amarelamento ou manchas, 

não apresentando formas raquíticas ou subdesenvolvidas. Não devem ser acompanhadas 

de ervas estranhas, quer em batatas, sementes ou sob qualquer outra forma. 

 Não devem ter os galhos, ramos, ou troncos danificados: quebrados, lascados ou               

machucados. 

 As árvores, palmeiras e arbustos devem possuir troncos retos e não retorcidos, sem 

estrangulamentos, a não ser quando esta conformação for inerente ao desenho e 

natureza da espécie. 

 As árvores e palmeiras não devem ter brotação lateral no tronco. 

 Os torrões devem estar sólidos, coesos e úmidos. 
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 As folhas não devem ser menores do que as apresentadas normalmente em sua espécie. 

 As árvores e palmeiras devem ser fornecidas em vasilhames de 20 a 30 litros no mínimo, 

onde estejam crescendo há no mínimo 6 meses. 

 A altura das árvores e arbustos é medida sem incluir o torrão. A altura das palmeiras é 

medida sem incluir o torrão, levando-se em consideração a altura do fuste até o capitel 

ou coroa da palmeira. 

 Os arbustos devem ser fornecidos em vasilhames de no mínimo 5 a 10 litros, onde estejam 

crescendo há pelo menos 3 meses. 

 Os arbustos fornecidos para jardim sobre laje devem ter torrão conforme indicado em 

tabela em prancha denominada QUANTITATIVO. 

 As mudas fornecidas em torrão devem ter o torrão firme, de forma cilíndrica, recobertos 

por saco de estopa ou outro produto similar, rapidamente degradável, amarrados com 

sisal e armazenados à sombra. 

 Todas as mudas devem estar enraizadas, não devendo utilizar mudas de raiz nuas. 

 

 
03. PREPARO GERAL DO SOLO 
Em terreno natural 

 A limpeza do terreno deverá ser feita eliminando-se: entulhos, lixo, pedras, raízes, ervas 

estranhas e detritos em geral. 

 Em solo de terra vegetal, já existente, revolvê - lo até uma profundidade de 30 cm, 

desfazendo todos os torrões. 

 Regularizar o terreno, de acordo com as cotas de nível estabelecidas no projeto. 

 Recobrir o terreno com camada de 10 cm de terra vegetal e insumos conforme 

especificações técnicas especificadas em projeto executivo. 

 

 
Em laje 

 Providenciar a drenagem conforme especificações e detalhamento em projeto executivo. 

 Preencher a laje com substrato leve + insumos. 

 

 

04. PLANTIO 
Etapas 

O procedimento mais racional e usual é o de iniciar o plantio pelas espécies de maior 

porte (árvores e palmeiras) até os menores (arbustos, herbáceas e forrações) podendo 

eventualmente variar em situações especiais, de acordo com a possibilidade de fornecimento 

das mudas ou exigências da obra. 

 
Plantio de árvores e palmeiras. 

O plantio de árvores e palmeiras deve ser realizado após o término de todas as 

intervenções civis e interferências de qualquer outra disciplina existente na obra para que as 

espécies vegetais não sofram possíveis danos.  Estas devem também ser as primeiras a serem 

plantadas devido ao volume que ocupam no solo, viabilizando consequentemente o plantio das 

demais espécies de menor porte que veem em seu entorno e também sobre a projeção de seus 

torrões. Recomenda-se seguir instruções específicas abaixo: 
 
1- Abrir a cova em função do porte da muda a ser plantada (ver tabela de adubação item 05). 

Se o solo for muito ruim e compactado, recomenda-se no mínimo de 1,00 x 1,00 x 1,00 m. 

 

2- Encher o fundo da cova com terra vegetal adubada. 

 

3- Retirar a embalagem (saco plástico, lata, etc.) a menos que a muda seja fornecida em torrão, embalada 

em saco de estopa. Se estiver na lata, cortá-la com tesoura. 
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4- Cortar as raízes que eventualmente estiveram emaranhadas ou enroladas no torrão. 

 

5- Colocar a árvore na cova, segurando pelo torrão e não pelo tronco, deixando-a vertical, a prumo.  Um 

sarrafo colocado sobre a cova ajuda a nivelar o torrão com o nível do solo. 

 

6- Colocar o tutor ou os fios de aço sem atingir o torrão e amarrar em forma de oito deitado com um fio de 

sisal, borracha ou outro fio degradável. Não usar arame ou fio de nylon. 

 

7- Preencher o restante da cova até 10 cm abaixo do nível final e socar com os pés ou um pedaço de 

madeira, sem tocar no torrão. Regar abundantemente até a terra ficar empapada. Deste modo o torrão se 

acomoda no nível definitivo eliminando todo o ar da cova que prejudica as raízes. 

 

8- Esperar um pouco a água drenar e encher o restante da cova até o nível do torrão tomando cuidado 

para não enterrar o tronco da árvore. 

 

9- Deixar um rebaixamento (coroa) de aproximadamente 5 cm ao redor do tronco a fim de que a água se 

acumule durante a rega. 

 

10- Regue novamente.  

 

11- O mesmo deverá ser feito para as palmeiras. 

 
 

 
Plantio de arbustos e trepadeiras 

O plantio de arbustos e trepadeiras deve ser realizado após o término do plantio das 

árvores e palmeiras respeitando o porte e espaçamento indicados nas especificações em planta 

e tabela. Recomenda-se seguir instruções específicas abaixo: 

 
1- Abrir a cova de 40x40x40 cm.  

 

2 - Preencher a cova com terra vegetal adubada (ver tabela) 

 

3- Retirar a embalagem e colocar a muda, segurando pelo torrão. 

 

4- Regar abundantemente atingindo no mínimo 40 cm de profundidade. 
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Plantio em laje 
O plantio das palmeiras, arbustos e trepadeiras para jardins em laje segue a mesma lógica 

dos itens acima descritos, porém as dimensões das covas serão proporcionais ao espaço 

disponível e pede-se respeitar as observações realizadas na coluna “especificações” quanto às 

dimensões do torrão, conforme indicado em tabela em prancha denominada QUANTITATIVO. 

Solicita-se também especial atenção a fim de evitar repousar as raízes diretamente sobre a laje/ 

material drenante, independente do tamanho do torrão, provendo camada mínima de substrato 

leve + insumos sob a muda. 

 
 
05. ADUBAÇÃO 
Tabela de Proporções de Insumos Esterco NPK Calcário 

 (l) (g) (g) 

Árvores e palmeiras (2 - 5m) 20 100 125 

(cova 0,70 x 0,70m)       

        

Árvores e palmeiras (1 - 2m) 15 72 90 

(cova 0,60 x 0,60m)       

        

Arbustos e trepadeiras 5 20 50 

(cova 0,40 x 0,40m)       

        

Forrações - herbáceas 20 100 200 

(por m2)       

* Os adubos, corretivos e nutrientes em geral devem ser entregues na obra separadamente e misturadas com 

a terra vegetal ou substrato leve na presença de um técnico responsável. 

 

 

06. ALGUNS CUIDADOS POSTERIORES 
Rega 

 A quantidade de água da rega varia de espécie para espécie e de estação para 

estação. O excesso de água pode ser tão prejudicial quanto à falta. 

 De uma maneira geral, durante o primeiro ano, fase de consolidação do jardim, é 

aconselhável a rega diária, de preferência nas primeiras horas da manhã ou no final da 

tarde quando o sol é menos intenso.  

 A periodicidade da rega varia de acordo com a época do ano, sendo suspensa nos dias 

de chuva e intensificada no período de seca. Se as condições de abastecimento de água 

não permitirem ou por falta de tempo ou outro motivo, é preferível regar menos vezes por 

semana, porém mais intensa e profundamente do que superficialmente e com mais 

frequência. 

 As regas devem ser feitas com bico pulverizador da mangueira ou com a pressão dos 

dedos, mas nunca com jato direto e forte. 

 Sempre observar as condições climáticas para que nunca, em nenhuma eventualidade, 

falte ou se exagere na água, resultando na não adaptação ou morte das espécies.  
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Poda Árvores 
As árvores devem ter o crescimento livre e espontâneo e as podas só deverão ser feitas em 

casos muito especiais como: 

 

 Poda de formação: retirada dos brotos laterais dos troncos das árvores a fim de priorizar e 

fortalecer o desenvolvimento da copa. Eliminação de eventuais galhos que crescem 

desordenadamente, os famosos galhos “chupão”, galhos verticais que se destacam dos 

demais, possuem poucas gemas e brotações, e acabam por furtar muita energia da planta, 

desequilibrando o crescimento e desenvolvimento da muda. 

 Limpeza: limpeza de ramos e folhas secas e doentes 

 

 
Poda Arbustos , Trepadeiras , Herbáceas e Forrações 

A poda só deve ser feita para limpeza de ramos e folhas secas e doentes, salvo alguns 

casos como eliminação de eventuais galhos que crescem desordenadamente, galhos “chupão”. 

Podas sazonais para algumas espécies são bem vindas para que estas possam vir a florescer 

melhor ou mesmo produzir mais frutos durante seus ciclos característicos. 
 

As podas deverão ser realizadas de acordo com as orientações da empresa responsável 

pela execução e/ou manutenção. Nunca e em nenhuma ocasião deve-se descaracterizar as 

espécies vegetais plantadas e especificadas, como topiarias ou podas drásticas. 
 
Adubação 

Outros tipos de insumos como adubo foliar, farinha de osso e esterco de galinha ou de 

vaca devem ser considerados apenas durante a manutenção do jardim de acordo com a 

necessidade de cada planta, conforme as orientações da empresa responsável pela execução 

e/ou manutenção. 

 

Todos os insumos para a execução do jardim foram devidamente especificados e 

quantificados conforme indicado em tabela em prancha denominada QUANTITATIVO. 

 
Manutenção  

Todos os serviços de manutenção deverão ser realizados de acordo com as orientações 

da empresa responsável pela execução e/ou manutenção. 

 

 
07. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 O jardim deverá ser entregue em perfeito estado. 

 A empresa de jardinagem contratada para fornecimento/execução deverá se 

responsabilizar pela integridade do jardim até o final dos serviços: retirada de ervas 

estranhas ao projeto, rega, controle fitossanitário (controle e combate de pragas e 

doenças) e poda quando necessário.              

 A empresa não se responsabilizará em casos de danos que independam de sua 

atribuição: choques mecânicos, utilização incorreto de produtos químicos, acidentes 

meteorológicos, etc. 

 A execução desta obra deverá obedecer, além deste Memorial Descritivo, as 

especificações constantes nos elementos gráficos do projeto executivo de paisagismo 

(plantas, cortes, detalhes, notas e observações). 

 Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissão, deverão ser 

observadas as normas gerais da boa técnica de execução, sem que isto constitua em 

motivo para proposição de preços extraordinários além dos constantes na planilha de 

orçamento proposto pela contratada. 

 O detalhamento que se fizer necessário deverá ser providenciado durante a execução 

das obras. 
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 Os casos omissos ou divergências serão solucionados pelo executor com anuência prévia 

e entendimento com a contratante. 

 Os materiais para as intervenções civis deverão ser de fabricação idônea, de primeira 

qualidade, sem defeitos e de conformidade com os parâmetros estabelecidos pela ABNT 

e pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. 

 Em caso de dúvida com relação à qualidade do material, a contratante poderá exigir do 

construtor a análise do mesmo em laboratório de notória especialização. 

 Se a obra for executada em desacordo com o projeto ou com a utilização de materiais de 

características não especificadas neste Memorial, o construtor será obrigado a demolir e 

refazer os serviços sem ônus para a contratante. 

 Para inclinação da Laje Jardim, drenagem e captação de água, ver Projeto Específico de 

Arquitetura, Engenharia e Hidráulica/Drenagem. 

 Foram especificados todas as espécies vegetais, terra vegetal, substrato leve e insumos 

conforme indicado em tabela em prancha denominada QUANTITATIVO. Materiais que 

fazem parte do projeto de paisagismo indicados como MATERIAS PLANTIO serão orçados e 

deverão ser executados por responsável por fornecimento/execução do plantio; demais 

materiais que constam no mesmo projeto de paisagismo, indicados como MATERIAS CIVIL, 

devem ser considerados dentro do pacote geral de execução da obra de Arquitetura.    

 O detalhamento apresentado, assim como materiais utilizados e soluções adotadas são as 

indicações e sugestões do arquiteto paisagista perante a proposta previamente aprovada 

no Estudo Preliminar. As intervenções civis, construtivas, podem ser modificadas segundo 

necessidades da obra, indicações dos engenheiros e arquitetos responsáveis ou mesmo 

pela disponibilidade dos materiais no mercado. Estas modificações não implicarão em 

redesenho do projeto de paisagismo e será de responsabilidade dos clientes e 

responsáveis legais pela obra. 
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08. BASE DE ESPÉCIES 
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09. BASE DE ESPÉCIES LAJE JARDIM 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente Memorial Descritivo se refere ao Projeto Executivo da disciplina de Instalações Elétricas e Telefonia 

para execução do novo “Centro de Preservação de Bens Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa”, a ser 

construído no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. 

 
Figura 1 – Localização (imagem aérea retirada do Google Maps) 

Neste documento são descritas não só as soluções adotadas, mas também as principais condicionantes que 

conduziram à concepção das soluções apresentadas. 

Em continuidade com o trabalho desenvolvido na fase anterior, o anteprojeto teve em conta as informações 

constantes no relatório de avaliação do projeto das engenharias elaborado pelo Gestor de Risco, 

especificamente a localização do grupo gerador. 

2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

2.1. Regulamentos e Normas 

A elaboração do presente memorial descritivo teve como base a regulamentação brasileira em vigor, bem 

como o terá de ser obrigatoriamente a execução da obra, independentemente de qualquer lapso existente 

em projeto. No entanto quando esta legislação é omissa ou inadequada, são aplicadas as IEC – International 

Electrotechnical Comission: 

 NBR 5410:2004 Errata 1:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão; 
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 NBR 11301:1990 - Cálculo da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em 

regime permanente (fator de carga 100%) - Procedimento; 

 NBR 9311:1986 - Cabos elétricos isolados – designação - Classificação; 

 NBR NM 280:2002 Emenda 1:2011 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD) 

 NBR 13418:1995 - Cabos resistentes ao fogo para instalações de segurança - Especificação 

 NBR NM 247-5:2009 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais 

até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD) 

 NBR 7117:2012 - Medição da resistividade do solo pelo método dos quatro pontos (wenner) 

 NBR 5597:2006 Errata 1:2007 - Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento 

protetor e rosca NPT - Requisitos 

 NBR 7285:2001 – Cabos de potência com isolação extrudada de polietileno termofixo (XLPE) 

para tensão de 0,6 kV/1 kV – Sem cobertura – Especificação  

 NBR 9326:1986 – Conectores para cabos de potência – Ensaios de ciclos térmicos e curto-

circuito – Método de ensaio  

 NBR 9513:2010 – Emendas para cabos de potência isolados para tensões até 750 V – 

Requisitos e métodos de ensaio  

 NBR 14136:2012 Errata 3:2013 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 

A/250 V em corrente alternada — Padronização  

 NBR IEC 60269-1:2003 – Dispositivos fusíveis de baixa tensão – Parte 1: Requisitos gerais  

 NBR IEC 60439-1:2003 – Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão – Parte 1: 

Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testado (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo 

parcialmente testados (PTTA)  

 NBR IEC 60439-3:2004 – Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão – Parte 3: 

Requisitos particulares para montagem de acessórios de baixa tensão destinados a instalação 

em locais acessíveis a pessoas não qualificadas durante sua utilização – Quadros de distribuição  

 NBR IEC 60947-2:1998 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão Parte 2: Disjuntores 

 NBR IEC 60529:2005 Errata 2:2011 - Graus de proteção para invólucros de equipamentos 

elétricos (código IP) 

 IEC 62262 ED. 1.0 b - Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment 

against external mechanical impacts (IK code) 

 NBR NM 60898:2004 – Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações 

domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD)  

 IECEX 60079-0-V4F Ed. 4.0 em - ECEx Test Report for IEC 60079-0 (2004) ed 4.0 - Electrical 

apparatus for explosive gas atmospheres - Part 0: General requirements  
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 IEC 60079-14:2002 – Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 14: Electrical 

installations in hazardous areas (other than mines)  

 NBR IEC 60309-1:2005 - Plugues, tomadas e acopladores para uso industrial Parte 1: Requisitos 

gerais 

 IEC 60364-5-51 Ed. 5.0 b - Electrical installations of buildings - Part 5-51: Selection and erection 

of electrical equipment - Common rules 

 IEC 60364-5-52 Ed. 3.0 b - Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and 

erection of electrical equipment - Wiring systems 

 IEC 60364-5-54 Ed. 3.0 b - Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and 

erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors 

 NBR IEC 60439-2:2004 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão Parte 2: Requisitos 

particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos blindados) 

 NBR 5419:2005 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; 

 IEC 61439-4 Ed. 1.0 b - Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular 

requirements for assemblies for construction sites (ACS) 

 IEC 60614-1:1995 – Conduits for electrical installations - Specification – Part 1: General requirements  

 IEC 60664-1Ed. 2.0 b - Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 

1: Principles, requirements and tests  

 IEC 60669-1 Ed. 3.2 b - Switches for household and similar fixed-electrical installations - Part 1: 

General requirements 

 IEC 60721-3-3 Ed 2.2 b Cor.1 - Corrigendum 1 - Classification of environmental conditions - 

Part 3-3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Stationary 

use at weatherprotected locations  

 IEC 60721-3-4:1995 – Classification of environmental conditions – Part 3-4: Classification of groups 

of environmental parameters and their severities – Stationary use at non-weatherprotected locations  

 IEC 60724 Ed 3.1 b - Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages of 1 kV 

(Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV)  

 IEC 61000-2-5:1995 – Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2: Environment – Section 5: - 

Classification of electromagnetic environments. Basic EMC publication  

 IEC 61000-4-2:2001 – Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and 

measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test  

 IEC 61000-4-3:2002 – Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and 

measurement techniques – radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test  

 IEC 61000-4-4:2004 – Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement 

techniques – Electrical fast transient/burst immunity test  



 

  
Centro de Preservação de Bens Culturais 

 

instalações elétricas e telefonia / projeto executivo [revisão] / julho 2016 memorial descritivo, caderno de encargos e especificações 

4013-03-02-06-04-00-04-001 4013-00-06-00-001-PE-01_Pág.8 

 IEC 61000-4-6:2003 – Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measurement 

techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields  

 IEC 61000-4-8:2001 – Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-8: Testing and 

measurement techniques – Power frequency magnetic field immunity test  

 IEC 61000-4-12:2001 – Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-12: Testing and 

measurement techniques – Oscillatory waves immunity test  

 IEC 61008-2-1:1990 – Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent 

protection for household and similar uses (RCCB's) – Part 2-1: Applicability of the general rules to 

RCCB's functionally independent of line voltage 

 IEC 61009-2-1:1991 – Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent 

protection for household and similar uses (RCBO's) – Part 2-1: Applicability of the general rules 

to RCBO's functionally independent of line voltage  

 IEC 61084-1:1993 – Cable trunking and ducting systems for electrical installations – Part 1: 

General requirements  

 IEC 61140:2001 – Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment  

 IEC 60309-1:1999 – Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes – Part 1: General 

requirements  

 IEC 61312-1:1995 – Protection against lightning electromagnetic impulse – Part 1: General 

principles  

 IEC 61386-1:2000 – Conduit systems for electrical installations – Part 1: General requirements  

 IEC 61558-2-4:1997 – Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2: 

Particular requirements for isolating transformers for general use  

 DIN 18014:2007 – Foundation earth electrode - General planning criteria 

2.2. Classificação das Influências Externas e Índices de Proteção 

Considerando as atividades, a presença de líquidos e ou poeiras, foram classificados as diversas áreas de 

acordo com as normas IEC 60529 e IEC 62262, em função dos índices IP e IK mínimos.  

2.3. Descrição das Soluções 

Foram considerados as seguintes instalações, conforme desenhos e memória descritiva: 

 Rede de distribuição de energia em baixa tensão, a partir da Subestação existente, que será 

equipado com um novo transformador de 400kVA; 

 UPS (No-Break) dedicados para equipamentos específicos sensíveis a variações de tensão, como 

equipamentos no laboratório e também centrais de Segurança, Telecomunicações e Servidores; 
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 Redes de alimentação de painéis elétricos; 

 Rotas de cabos; 

 Iluminação interior e exterior; 

 Tomadas de usos gerais e força; 

 Alimentação de equipamentos de Tratamento Químico, de Conservação e Restauro; 

 Rede de aterramentos.  

 Alimentações elétricas de segurança, a partir da instalação de um novo Grupo Gerador 

400kVA. 

2.4. Alimentação Rede Normal 

A rede normal será alimentada pela Subestação elétrica, existente, a qual será alterada conforme desenho, 

com a execução de uma derivação em média tensão, a saída da contagem, por onde partirá um cabo de MT 

por uma caleira no pavimento até ao espaço existente, conforme se pode ver no desenho, onde será 

instalado um seccionador de corte no ar e o respectivo transformador. 

O sistema de distribuição de energia será baseado em regime TN (estrela com neutro aterrado), convertido 

em TT com terra única. 

A tensão da rede será de 127/220V. Caso venha a ser necessário, pontualmente, o nível de tensão de 220V, 

monofásico, se propõe a instalação de transformadores locais. 

2.5. Estimativa do demanda de potência e de energia total 

Mantém-se a estimativa da demanda de potência apresentada na fase anterior, ou seja: 

 Consumo para iluminação, tomadas de energia e equipamentos: 50kVA 

 Consumo para Hidráulicas: 70kVA; 

 Consumo para Climatização: 200kVA; 

 Consumo Centro de Processamento de Dados (CPD) 70kVA 

O que totaliza 390kVA e que será alimentada através da instalação de um novo transformador de 400kVA, a 

instalar na subestação existente. 

2.6. Potência a Alimentar 

Dadas as especificidades do edifício, especificamente as necessidades de condicionamentos de temperatura e 

umidade nos arquivos, equipamentos de Tratamento Químico, de Conservação e Restauro, bem como todas 
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as instalações técnicas associadas ao edifício, e coeficiente de simultaneidade prevê-se uma potência 

instalada superior a 300kVA. 

2.7. Potência a Alimentar – Segurança (Incêndio) 

Para socorrer as necessidades especificas dos equipamentos de segurança do novo edifício, como os 

equipamentos de bombeamento de água para combate a incêndio e sprinklers, foi considerado um 

barramento uma transferência de cargas no painel elétrico de subsolo (PE_SB/PTC). No qual, em caso de 

falha de energia, fornecerá energia através de um grupo gerador de energia a instalar com potência nominal 

de 400kVA. 

2.8. Sinalizações de Emergência 

A componente de sinalização de emergência será feita por intermédio de placas de sinalização 

fotoluminescentes, dotados de placas de sinalização adequada para orientação das pessoas no sentido das 

diferentes saídas, e colocando kits de emergência, com autonomia mínima de 4 horas, nas luminárias, ou 

por meio de blocos autónomos da Fluxeon ou equivalente, também com autonomia mínima de 4 horas, 

localizados mais próximo possível das placas.  

2.9. Cargas Criticas 

Serão considerados como cargas criticas, os equipamentos de laboratório, no qual existirá um PE_LAB 

alimentado por uma fonte de alimentação ininterrupta de 10kVA (UPS/no-break). Pontualmente poderão ser 

instaladas No Break’s individuais para alguns postos de trabalhos, com potência não superior a 1000VA. 

2.10. Painéis Elétricos e Rede de Alimentação 

A rede de alimentação das instalações de utilização terá origem no PEG (Painel Elétrico Geral) junto à 

subestação existente, a partir do qual será alimentado o PE_SB/PTC (Painel Elétrico do Subsolo / Painel de 

transferência de cargas), a partir deste PE_SB/PTC serão alimentados todos os painéis do edifício do Acervo, 

de acordo com o esquema de distribuição de energia representado nas peças desenhadas.  

2.10.1. Principais características dos painéis elétricos 

A totalidade dos painéis elétricos será de instalação sobreposta às paredes, de acordo com o indicado nas 

peças desenhadas. Conforme o local onde serão instalados, de acordo com a classificação de locais 

proposta, os índices IP e IK dos painéis, e seus acessórios deverão ser iguais ou superiores ao indicado, tendo 

como mínimo IP40 e IK08.  
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Neles, todos os condutores deverão ligar as réguas de bornes, tendo essas réguas elementos que permitam 

identificar rapidamente os circuitos. 

Junto a cada quadro deverá ser colocado um esquema do mesmo e uma relação dos locais alimentados a 

partir dos bornes numerados das réguas de terminais existentes. A entrada e saída dos cabos nos quadros 

devem ser feitos com o emprego de bucins, com porca e sede ou boquilha com contra porca, dependente do 

tipo de canalização. 

Os aparelhos de corte e proteção devem ainda ser identificados por meio de etiquetas em trafolite gravada, 

indicando a função e destino dos circuitos correspondentes. 

Os quadros serão equipados com um ligador de massa devidamente identificado para ligação do circuito de 

proteção da sua massa. 

A proteção contra sobre intensidades dos vários circuitos, que derivam dos quadros, será assegurada por 

disjuntores de disparo magneto térmico. 

As dimensões dos vários quadros deverão ser suficientes para, se necessário, poderem ser derivados outros 

circuitos, devendo para isso serem previstos, no mínimo, 20 % de espaço de reserva. 

2.10.2. Principio da distribuição de energia 

No novo edifício a distribuição de energia nas prumadas verticais será assegurada por cabos multipolares 

com isolamento XLPE, ou com revestimento resistente ao fogo no caso de cabeamento afeto a equipamentos 

de segurança. 

A tensão de distribuição será sempre trifásica (220V) sendo os alimentadores aos painéis elétricos trifásicos 

(220V). Os circuitos finais serão monofásicos a 127V, bifásicos a 220V ou trifásicos a 220V, sempre a 60Hz.  

2.11. Canalizações e materiais de instalação 

As canalizações serão maioritariamente de instalação sobreposta, quer à vista, quer oculta sobre 

tetos/pavimentos falsos, de instalação em eletrocalhas, ou de instalação embutida, conforme o tipo de local. 

De uma forma genérica, todas as áreas técnicas, locais com presença contínua de água e locais com tetos 

falsos, as instalações serão aparentes e nos restantes locais serão embebidas. 

Na instalação embutida e nas instalações sobrepostas serão utilizados eletrodutos em PVC rígido roscado.  
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2.11.1. Canaletes técnicos  

Em alguns locais foi previsto a instalação de canaletes técnicos, nas paredes e ou mobiliário, permitindo uma 

grande flexibilidade na distribuição das tomadas e alimentações elétricas, sem necessidades de grandes 

obras em caso de necessidade de adaptação, e evitando o uso de extensões elétricas que são sempre um 

potencial foco de problemas.  

2.11.2. Caixas de piso  

Na generalidade dos espaços, especificamente open-spaces, foram previstas caixas embutidas para piso 

elevado, permitindo uma grande versatilidade aos espaços. Para as catracas foram previstas caixas 

embutidas no piso para até dois equipamentos. 

2.11.3. Eletrocalhas 

As eletrocalhas serão lisas de aço carbono, com galvanização a fogo, terão dobra em “C” com virola.  

Dobra "C" c/ Virola – Perfurada, dotadas de tampa.  

A equipotencialidade entre troços de eletrocalha deverá ser assegurada através de “shunts” em cabo de 

cobre de 4mm2 e ligação equipotencial ao elétrodo de terra nos extremos do caminho de cabos. 

Todas as eletrocalhas sobre tetos em gradil serão obrigatoriamente pintadas de preto, considerando esse 

trabalho incluindo no fornecimento das mesmas. 

2.11.4. Caixas 

Os tipos de caixas a empregar nas instalações são as seguintes: 

 Caixas metálicas estanques, de montagem sobreposta, com tampa e bucins, para derivação ou 

passagem de cabos; 

 Caixas de PVC de embutir, quadradas, retangulares e octogonais, para derivações e/ou fixação 

de interruptores e tomadas; 

 Caixas de fim de cabo, com tampa e, com placa de derivação no funda da caixa. 

Todas as terminações de eletrodutos em caixas deverão conter buchas e arruelas galvanizadas. 

2.12. Tomadas de energia 

Na generalidade das posições as tomadas de energia serão de 127/220V (monofásicas/bifásicas), 16A, 

padrão de ligação 3 pinos norma Brasil. Em casos pontuais serão adoptadas tomadas trifásicas de 220V. 
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Optou-se por dimensionar a maioria das tomadas para 127V pois trata-se do caso mais desfavorável, e caso 

no futuro seja pretendida uma alimentação bifásica a 220V, será apenas necessário proceder a alteração da 

ligação do condutor de neutro para uma fase, efetuando a respectiva correção na marcação de cor, e 

reverter o sinalizador de tensão previsto no interior da tomada de energia. 

2.13. Elevador e Monta-cargas 

2.13.1. Elevador 

Serão instalados dois elevadores e um monta cargas, conforme desenhos. 

O Elevador terá as seguintes características: 

Item Descrição Un. Especificado 

1 Identificação     

2 Fabricante - thyssenkrupp 

3 Modelo - Synergy 

4 Características     

5 Potência KVA 13,5 

6 Tensão nominal trifásica V 380 

7 Frequência Hz 60 

8 Casa de máquinas (sim / não)  - Não 

9 Capacidade de passageiros - 8 

10 Capacidade de carga Kg 600 

11 Número de paradas - 5 

12 Pavimentos atendidos - Subsolo ao Nível 4 

13 Percurso (a confirmar pelo construtor) m 11,7 

14 Velocidade m/s 1,0 

15 Tipo de porta - Abertura Lateral 

16 Abertura da porta m 0,8 

17 Dimensões da caixa de corrida(Frente x Fundos) m 1,7 x 1,74 

18 Dimensões internas da cabine (Frente x Fundos) m 1,1 x 1,4 

19 Ultima altura m 3,95 

20 Profundidade do poço m 1,30 

21 Quadro de força incluído no fornecimento s/n Sim 

22 Acabamentos - A definir pela arquitetura 

Notas Explicativas 

1- O quadro de força terá régua de bornes disponibilizando os seguintes sinais para o sistema de automação: 

estado de funcionamento; 

avaria agrupada; 

alarme de cabine; 

em manutenção 

porta aberta; 

estado de piso. 
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2.13.2. Monta-Cargas 

Será previsto um monta-cargas da marca thyssenkrupp para transporte de objetos do acervo. O Monta-

cargas terá as seguintes características: 

Descrição Un. Especificado 

Identificação     

Fabricante - thyssenkrupp 

Características     

Potência KVA 4,0 

Potência mecânica no eixo do motor kW 0,55 

Tensão nominal trifásica V 220 

Frequência Hz 60 

Corrente nominal A 2,9 

Corrente de partida A 1,31 

Casa de máquinas (sim / não)  - Não 

2.14. Proteção Das Pessoas - Terras 

2.14.1. Proteção Contra Contatos Diretos 

A proteção de pessoas contra contatos diretos será assegurada essencialmente por medidas passivas como 

seja o isolamento dos condutores, as proteções mecânicas destes e da aparelhagem, como painéis elétricos, 

caixas, afastamento das partes ativas, interposição de obstáculos ou anteparos, etc. 

2.14.2. Proteção Contra Contatos Indiretos 

A proteção contra contatos indiretos, ou seja, contra os riscos de se tocarem massas acidentalmente sob 

tensão, será assegurada pelo sistema de proteção TN-S. Neste sistema, a distribuição do condutor de neutro 

é separada do condutor de proteção. A proteção contra contatos indiretos, é assegurada pelos dispositivos de 

proteção contra sobreintensidades como disjuntores ou fusíveis, ou por dispositivos de proteção diferencial, 

caso a corrente de defeito não tenha o valor suficiente para atuar os dispositivos de proteção contra 

sobreintensidades. 

2.14.3. Circuitos de Terra e Elétrodos de Terra 

Será instalado apenas um circuito de terras que combinará a função de terra de proteção e de terra de 

serviço. 

Para execução das leituras dos valores da terra de serviço e de proteção, será instalado um terminal de terra 

(amovível), junto à saída da barra coletora de terra. 
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Os eletrodos de terra serão constituídos malha de fita de aço, distribuída ao longo das fundações, conforme 

peças desenhadas.  

2.15. Iluminação 

2.15.1. Comandos de iluminação 

Nos locais de circulação a iluminação será comandada por uma de duas formas: comando num painel de 

comando de iluminação ou através de comandos locais, será ainda possível, futuramente uma 

parametrização horária e/ou acionamento remoto da iluminação. 

Nos locais de trabalho e de uso definido, foram considerados comandos locais, ou nos PE locais respectivos. 

Nos acervos e gabinetes, o comando de iluminação será feito localmente, nas partes de circulação por meio 

de detectores de presença, associados a contatores, instalados em paralelo com comandos manuais, nos 

painéis elétricos, evitando o consumo de energia pelas luminárias em locais não ocupados, mas não 

impedindo o comando local em caso de mau funcionamento do sistema.  

No exterior a iluminação será comandada pelo sistema de automação predial e por detectores de presença 

associados a contatores. 

3. TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E TELEFONIA 

3.1. Rede cabeamento estruturado 

A rede de telecomunicações com o exterior depende exclusivamente da interconexão com o Edifício existente. 

Será feita a ligação da rack principal com os seguintes cabos: 

 Cabos UTP 4/ cat.6; 

 Cabo Óptico dielétrico com proteção contra roedores de 12 fibras ópticas monomodo;  

A distribuição entre os Racks dos pavimentos superiores será executado por dois backbones e feita com 

recurso aos seguintes cabos: 

 Cabos UTP 4/ cat.6;  

 Cabo Óptico com 12 fibras monomodo; 

É prevista uma distribuição com cabeamento estruturado e tomadas RJ45 cat 6, para informática e telefones.  
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A topologia da Rede a instalar será uma distribuição em estrela com duplo backbone, ponto a ponto para a 

Distribuição Vertical (como indicado nos diagramas) e para a Distribuição Horizontal (entre os Racks e as 

tomadas finais). 

A estrutura de comunicações a implementar será instalada maioritariamente nos caminhos de cabos 

destinados a correntes fracas. Nos troços finais o cabeamento será entubado, em tubo plástico flexível do tipo 

corrugado quando embutido ou sob pavimento falso, ou do tipo plástico rijo quando sobreposto. 

A solução a instalar terá por base um sistema de cabeamento estruturado em cobre, de arquitetura aberta, 

adequado aos sistemas de processamento distribuído ou de processamento central, capaz de veicular sinais 

de voz, dados, imagem e vídeo. 

O Sistema de Cabeamento Estruturada a instalar terá por base cabos de cobre de pares entrançados (UTP), 

com isolamento exterior e não propagadores de chama. 

Todos os componentes (Cabos, Patch-cords, Fichas e Tomadas, etc.) do Sistema de Cabeamento Estruturada 

garantem incondicionalmente performance da Categoria 6, classe E, permitindo a utilização total da largura 

de banda. 

O rack principal será de montagem no pavimento quando de 42U e de montagem sobre prateleira quando 

de menores dimensões, devendo albergar todo o equipamento associado á Rede de Cabeamento 

Estruturada. 

Por cada Painel de Distribuição será também instalado um Painel Guia de Cabos, para melhor organização 

dos Cordões de Patching no Bastidor. 

Os Painéis Guias de Cabos são utilizados para fazer o encaminhamentos ordenado dos cordões de patching 

e poderão ser utilizados em conjunto com os painéis RJ45 e com os Repartidores de Fibra Óptica. 

As tomadas de utilizador deverão possibilitar a utilização de módulos RJ45 do tipo HDM (High Density 

Module) específicas para utilização com cabos de cobre, com contatos IDC 110, T568A/B e deverão permitir 

a sua correta e legível identificação. 

Em todos as racks, será instalado switch POE para efetuar as ligações às câmaras CFTV. 

Os Cordões RJ45 se destinam ás ligações entre o Equipamento Ativo e o Painel de Distribuição (Cordões de 

Patching) e entre a Tomada de Utilizador e o Equipamento Terminal (Cordões de Utilizador). 
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Os Repartidores de Fibra Óptica onde irão terminar os cabos de fibra óptica do Backbone deverão ser de 

fixação em Rack de 19”, devem permitir a colocação de acopladores LC-LC e devem permitir também a 

acomodação da fibra óptica dentro do repartidor.  

A terminação dos Cabos de Fibra Óptica será feita com conectores do LC, multimodo, sendo os Cordões de 

Patching para Repartição Óptica do tipo LC-LC, duplo.  

É prevista a instalação do equipamento ativo de rede que garanta as comunicações de dados para todos os 

pontos de rede indicados no projeto de informática. 

Solução de voz sobre IP 

No referente ao sistema de comunicações, se previu um sistema de distribuição de serviços centralizado, com 

a instalação de telefonia IP, possibilitando o serviço de internet, voz e dados numa mesma plataforma, 

através de uma arquitetura modular e flexível, compatível com a evolução das necessidades. 

4. AUTOMAÇÃO 

4.1. Sistema de Automação Predial - BMS 

Será instalado um Sistema de Automação Predial (Building Management System- BMS) que será responsável 

pela gestão dos dispositivos e sistemas automatizados distribuídos no edifício, atendendo os requisitos 

mínimos de conectividade e interoperabilidade entre os mesmos, a partir de uma plataforma única de gestão 

e operação. 

O BMS em sua totalidade deve ser composto de uma plataforma de equipamentos, dispositivos e softwares 

que permitam a sua migração e atualização contínua a partir da mesma plataforma sem grandes impactos a 

operação e manutenção de todo o sistema, considerando o estado da arte em todo o sistema. 

Pretende-se deste modo conseguir um funcionamento integrado dos diversos sistemas, simplificando a 

exploração do edifício e orientando os programas de manutenção preventiva. 

Este sistema assegurará a interface entre os sistemas de Segurança e as Instalações Técnicas, dirigindo todas 

as ações que devam ser tomadas em caso de sinistro, conducentes à salvaguarda de pessoas e bens. 

Fará parte da automação o fornecimento e colocação em serviço de: 

 Unidades de supervisão e respectivo software; 
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 Controladores de Alto Nível (Automation Server – Servidor de Automação) com porta de 

comunicação TCP-IP configurável para protocolo LON, ModBUS, IP, Bac-Net, fontes de 

alimentação e software; 

 Controladores e módulos de entradas/ saídas em protocolo LON com respectivas fontes de 

alimentação; 

 Analisadores de Rede em protocolo LON; 

 Multisensores (presença e luminosidade) em protocolo LON; 

 Comunicação digital através de protocolo LON com os controladores incluídos nas unidades de 

HVAC; 

 Cablagem de ligação aos painéis elétricos de todas as instalações técnicas; 

 Cablagem de ligação ao equipamento de campo. 

A rede de cabeamento estruturado entre os Automation Servers, Postos de Supervisão, Controladores Dali e 

respectivos racks, faz parte do projeto de tecnologias de informação. 

4.2. Arquitetura 

O BMS será constituído por controladores de alto nível (Automation Server) e unidades de supervisão que 

garantam o controle, gestão de alarmes, sinópticos, definição de horários, gestão de relatórios, permitindo 

ainda a programação, configuração e outras tarefas de engenharia em simultâneo com a operação do 

sistema. 

O sistema utiliza a rede Ethernet 10/100bT de nível superior, utilizando o protocolo Modbus IP, TCP, OPC, 

HTML. Todos os protocolos devem ser nativos dos Automation Server, garantindo que não será necessário 

fornecer vários Automation Server para suportar todos os protocolos de rede nem será necessário fornecer 

software adicional para permitir o suporte nativo dos três protocolos. 

Com origem em cada um dos Automation Server, existirá uma sub-rede LON para integrar no sistema todos 

os equipamentos que comuniquem através deste protocolo, definido no presente projeto como protocolo de 

campo. 

Os microcomputadores de Supervisão permitirão monitorizar e comandar as instalações técnicas e 

parametrizar as diferentes variáveis associadas às instalações, sendo instalados na recepção do 1ª pavimento 

do Edifício do Acervo. 

Ao microcomputador da sala de segurança será ligada uma impressora para emissão, periódica e/ou a 

pedido do operador, de relatórios, gráficos, históricos, etc.. 
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O sistema do servidor do BMS é baseado em plataforma Microsoft Windows Professional, ambiente 

multitarefa. Neste tipo de arquitetura, o servidor será responsável pelo armazenamento de dados, 

hospedagem de aplicativos e controle de acessos aos recursos compartilhados da rede, executando os 

aplicativos inerentes ao sistema operacional de rede e aos recursos compartilhados. 

O sistema deve prever dois servidores configurados de forma semelhante em modo hot stand by, onde para 

qualquer ponto no tempo, o primeiro atua como Primário e o outro atua como Backup. Um mecanismo de 

duplicação de banco de dados on-line deve ser aplicado. 

Qualquer outro aplicativo executado pelos usuários na rede será carregado a partir do servidor e será 

executado localmente, usando os recursos de processamento da própria estação de trabalho ou posto de 

supervisão. Em alguns casos, a estação de trabalho poderá armazenar os aplicativos, facilitando a execução 

e diminuindo o tráfego na rede. 

O BMS terá um banco de dados em tempo real. O banco de dados será configurado pelo usuário sem a 

necessidade de qualquer programação e poderá ser modificado on-line sem interromper a operação do sistema. 

O Servidor deverá ter a função de servidor de arquivos para telas gráficas, imagens e fotos. Todas as 

estações conectadas à rede do servidor deverão acessar esses arquivos e telas customizadas que estejam 

armazenadas no mesmo sem qualquer modificação ou engenharia adicional. 

Para minimizar tráfego na rede, deverá ser possível que a interface com o operador requeira somente 

informações atualizadas dinamicamente do servidor. As informações estáticas poderão ser armazenadas 

localmente. Pelo mesmo motivo a aquisição de dados deverá possibilitar as seguintes técnicas de 

reportagem: por exceção, por demanda e periódica. 

As telas deverão ser criadas e salvas no formato HTML, de forma que possam ser visualizadas a partir do 

navegador de qualquer computador da rede, como se fosse a interface do operador do BMS. Deverá ser 

possível ver e editar o arquivo HTML, utilizando-se editores de texto. 

As Estações de Operação (Postos de Supervisão) deverão ser microcomputadores dedicados à execução de um 

Programa de Supervisão e Controle apropriado para aplicação predial, incorporando aplicativos específicos para 

criação de telas de operação e de relatórios de controle de ar condicionado, controle de iluminação, controle de 

demanda, etc., e drivers para comunicação através da Via de Comunicação de Dados. 
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4.3. Funcionamento do sistema 

O BMS deverá assegurar todo um conjunto de funções e procedimentos ligados à supervisão, controle, 

comando e gestão das instalações, especificamente: 

 Interface Homem - Máquina; 

 Monitorização; 

 Programação horária; 

 Contabilização horária; 

Adicionalmente a este conjunto de funções de âmbito geral, o sistema deverá ainda implementar funções 

especificas a cada uma das instalações e que estarão integrados em um sistema de BMS único, 

especificamente: 

 Instalações Mecânicas e Hidráulicas; 

 Monitoramento e controle do Sistema de HVAC; 

 Monitoramento dos dampers corta-fogo; 

 Parametrização dos VRF; 

 Monitoramento e controle dos ventiladores de insuflamento e de extração; 

 Controle das bombas; 

 Supervisão e controle de abastecimento e fugas, do Sistema de Água Potável; 

 Supervisão e controle de níveis e fugas, do Sistema de Água Bruta; 

 Supervisão e controle da eletroválvula de retardo. 

 Instalação Elétrica; 

 Supervisão do Sistema Elétrico, atuações e controle de avarias; 

A lista de pontos de entrada/saída para interface com todas as instalações do edifício, complementam a 

descrição que se apresenta em seguida, das funções atribuídas ao BMS. 

4.3.1. Utilidades 

O controle será baseado nos parâmetros de funcionamento impostos pelos operadores (horários, set-points, 

etc.) e no valor / estado das variáveis da instalação recolhidas pelo sistema (temperaturas, ocupação, etc.). 

A descrição pormenorizada dos algoritmos a implementar encontra-se no projeto relativo às Instalações 

Mecânicas. 
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De qualquer forma, deverão ser asseguradas as seguintes funções principais: 

 Comando e monitorização das Unidades VRF, da seguinte forma: 

 Liga/desliga 

 “timer” para desligamento automático 

 Seleção de temperatura do ambiente desejado (set point) 

 Seleção de velocidade do ventilador do evaporador (alta, média, baixa) 

 Seleção do modo de operação: resfriamento, aquecimento, ventilação, desumidificação 

 Seleção da temperatura de orvalho na insuflação 

 Controle de demanda de energia elétrica 

 Comando e monitorização de Ventiladores; 

 Comando e monitorização do estado dos dampers corta-fogo (DCF’s) e paragem dos 

respectivos equipamentos, no caso de estarem fechados; 

 Monitorização de níveis nos depósitos, gestão de alarmes e fugas do Sistema de Água Potável; 

 Monitorização de níveis nos depósitos, gestão de alarmes e fugas do Sistema de Água Bruta; 

 Monitorização da eletroválvula de retardo. 

Para garantir uma elevada eficiência global deverão, no mínimo, ser implementados os seguintes algoritmos:  

 Optimização da partida e paragem; 

 Compensação automática de set-points, em função da temperatura exterior; 

 Gestão dos VE’s em função do índice de ocupação; 

 Apoio à definição e implementação de um plano de manutenção; 

 Horários diferenciados, para dias úteis e não úteis; 

 Tabelas de dias especiais. 

4.3.2. Instalações Elétricas  

No capitulo das Instalações Elétricas, o BMS será responsável pela Gestão e Monitorização da alimentação e 

distribuição de energia elétrica ao edifício e pelo comando da iluminação. 

Gestão e Monitorização da Alimentação e Distribuição de Energia Elétrica 

O sistema, através de protocolo LON com os analisadores de redes elétricas (multimedidores de grandezas 

elétricas), terá acesso, em tempo real, ao valor das diversas grandezas características da alimentação de 

energia. Todos estes valores deverão ser arquivados para posterior consulta e análise, devendo ainda o 

sistema permitir a sua visualização sob a forma de gráfico. 
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A partir das grandezas lidas, deverá ser possível a implementação de algoritmos de controle de ponta. 

A monitorização da alimentação e distribuição de energia elétrica deverá cobrir o estado das proteções dos 

principais alimentadores dos Painéis Elétricos principais. 

Grupos Geradores 

O sistema fará a monitorização dos grupos geradores, especificamente: 

 Monitorização da posição do comutador MAN-0-AUTO-ENSAIO de cada Grupo; 

 Monitorização do estado de funcionamento do grupo, incluindo a contagem do número de 

horas; 

 Monitorização dos alarmes mais importantes de cada um dos grupos geradores, 

especificamente: nível baixo de combustível no depósito diário, tensão baixa nas baterias; 

avaria; paragem por sobre velocidade. 

Elevadores e Monta-Cargas 

O sistema fará a gestão dos elevadores permitindo a monitorização destes, especificamente: 

 Monitorização do funcionamento; 

 Monitorização da presença de tensão ou avaria no painel elétrico; 

 Monitorização de alarme na cabine; 

 Ativar procedimentos de emergência. 

4.3.3. Segurança 

Detecção de Incêndios 

O sistema receberá da Central de Detecção de Incêndios a indicação de alarme pelo local de detecção. Caso 

a situação de alarme se mantenha ou em caso de alarme confirmado, o BMS deverá desencadear 

automaticamente de forma imediata ou temporizada ações ligadas com a segurança de pessoas e bens, 

especificamente: 

 Desligar Sistema de Climatização; 

 Envio dos elevadores para o pavimento da saída; 

 Corte geral de energia ao edifício. 
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4.4. Topologia 

No 1º pavimento, será instalado o centro da rede de automação, onde estarão instalados o servidor e posto 

de supervisão principal. Este posto de supervisão, poderá ser instalado em qualquer parte do edificio que 

tenha ligação à internet, pois o sistema será utilizado online. 

Os controladores, módulos de entradas/ saídas, analisadores de rede e demais equipamentos LON serão 

interligados entre si por intermédio de uma rede de comunicação LonWorksTM através de adaptadores para 

protocolo LonTalkTM. 

A velocidade de comunicação entre controladores não deverá ser inferior a 78 Kbps. 

O suporte físico destas redes é constituído por um cabo de 2 condutores entrançados, do tipo BELDEN 

#8471. Esta rede deverá permitir a ligação de pelo menos 64 controladores sem repetidores e 128 com 

repetidores LON. 

O método de acesso à rede deverá ser tal que estando um dos controladores fora de serviço, a comunicação 

se mantenha entre os restantes. 

4.5. Integração 

O BMS será o responsável pela integração dos seguintes sistemas de controle predial: 

 Sistema de Ar Condicionado 

 Sistema de Iluminação 

 Sistema de Elevadores 

 Sistema de Utilidades 

Adotou-se a filosofia de controle distribuído, na qual vários controladores dedicados (definidos pelos 

fornecedores das unidades pacotes a serem integradas) atuam individualmente sobre seus respectivos 

processos e se comunicam através de uma rede digital com o Sistema de Automação Predial (BMS). Cada 

unidade pacote deverá ser de funcionamento autônomo, independente de sua conexão ao BMS. 

Os comandos manuais remotos e as variáveis supervisionadas a partir do BMS devem ser aqueles definidos 

pelos respectivos projetos de utilidades prediais. Para os casos em que não haja esta definição, deverão ser 

reproduzidos no BMS todos os comandos e supervisões locais. 

O Sistema deverá ser de arquitetura aberta, suportando tanto os padrões de rede TCP/IP como padrões 

específicos relativos aos sistemas que serão integrados, tais como Modbus TCP, OPC e HTML entre outros. 
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Todos os sistemas deverão ser interligadas à via de comunicação de dados. 

As Telas de Operação deverão permitir a execução de comandos diretos sobre os elementos controlados 

pelas unidades pacotes fornecidas, seleção do conjunto de variáveis monitoradas, adição de alarmes 

temporários, programação de sequências automáticas (partida, parada) de comandos temporizados ou 

disparados por eventos pré-definidos. 

As Telas de Engenharia deverão permitir os testes de todas as lógicas e comandos permitidos ao operador, 

além da configuração dos parâmetros de controle inacessíveis ao operador. 

4.6. Segurança 

O BMS deverá possibilitar o controle de acesso as informações do sistema por meio de senhas e pelo menos 

cinco níveis de segurança. 

Dessa forma, cada operador deverá ter uma única identificação e senha que irá definir seu nível de 

acesso/atuação. As senhas deverão ser encriptadas. 

Os níveis de segurança deverão ir de “somente visualização” (mínimo acesso) até “administrador” (máximo acesso).  

O BMS deverá possibilitar a restrição ao acesso dos operadores a determinados pontos ou ações de controle, 

definidos pelo Administrador do Sistema.  

As estações de operação deverão possuir a opção de "logoff" automático temporizado, com tempo 

configurável pela estação de engenharia para ocasiões em que o sistema detecte que não houve ação do 

operador no período estipulado. 

4.7. Relatórios 

O BMS deverá possuir conjuntos de relatórios pré-configurados, bem como possibilitar a criação de relatórios 

específicos pelo usuário, de acordo com suas necessidades. 

O Sistema deverá comportar a importação e exportação de dados e a facilidade de poder utilizar outros 

softwares existentes para geração de relatórios em sua plataforma. 

Aliado a funcionalidade dos relatórios, o sistema deverá estar habilitado a utilização de scripts para envio 

automático de determinados relatórios aos usuários interessados, de forma automática, via e-mail. 
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4.8. Alarmes e eventos 

O BMS deverá ter a funcionalidade de detecção, registro e tratamento de alarmes e eventos do sistema. 

Os alarmes deverão ser passíveis de priorização, de forma que os de prioridade mais alta possam ser 

visualizados mais rapidamente, que os de menor prioridade. O Sistema deve ser capaz de imprimir um 

alarme assim que ocorra. 

A visualização dos alarmes deverá ser possível por meio de teclas dedicadas, de maneira a tornar mais ágil a 

ação do operador. Os operadores deverão tomar conhecimento dos alarmes tanto visualmente, pela tela de 

operação, quanto sonoramente. 

O reconhecimento dos alarmes deverá ser armazenado no log de eventos. 

O sumário de alarmes deverá mostrar ao operador todos os alarmes ativos e distinguidos por um código de 

cor, de acordo com sua prioridade. Deverá ser possível aplicar filtros à lista de eventos, de maneira a limitar 

a visualização aos eventos desejados. 

4.9. Histórico e registro de tendências 

O BMS deve ter a capacidade de armazenamento histórico de dados e suas mudanças no tempo. 

Essas informações deverão ser passíveis de serem visualizadas lado a lado, em telas de tendência, que 

possam mostrar informações do sistema, alarmes e mudanças do operador, de forma a facilitar a análise do 

ocorrido, em uma única tela. 

As telas de tendência deverão ter o recurso de “zoom” e avanço e recuo no tempo, pelo teclado ou pela 

digitação do período de tempo desejado. 

Cada janela de tendência deverá acomodar até 32 pontos para visualização. 

O sistema deverá poder apresentar registros em tempo real, históricos e registros arquivados. 

O período máximo de armazenamento dos registros históricos deverá ser informado pelo fornecedor do 

sistema para ações de gravação, em média externa dos dados históricos do período de coleta, antes que 

esse limite seja atingido. 
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5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1. Transformadores de Potência  

O objetivo da presente especificação é estabelecer as condições e os requisitos técnicos mínimos para o 

fornecimento de transformadores de potência com encapsulamento a vácuo epóxi a seco, incluindo o projeto, 

fabricação, testes na fábrica, transporte, montagem, testes no campo, colocação em marcha, fornecimento 

de documentação técnica, além dos demais requisitos exigidos neste documento. 

5.1.1. Transformadores a seco encapsulados em resina epóxi a vácuo  

O transformador deverá ser projetado, construído e ensaiado conforme prescrição das normas  

pertinentes da ABNT em suas ultimas revisões, especificamente: 

 NBR 10295 - Transformadores para transmissão e distribuição de energia, especificação.  

 NBR 5380 - Transformadores para transmissão e distribuição de energia, método de ensaio. 

VDE 0532 T6.  

Os casos não previstos pela ABNT deverão obedecer às normas cabíveis da International Electrotecnical 

Comission (IEC).  

5.1.2. Condições de serviço  

Os transformadores referidos nesta especificação deverão ser adequados para operar a 1000m/NM, em 

clima tropical úmido, com temperatura ambiente de 0 grau a 40 graus, em instalação abrigada.  

Os transformadores deverão atender às classes E2/C2/F1 de acordo com a norma DIN VDE 0532.  

5.1.3. Características construtivas  

O transformador deverá ser do tipo seco, trifásico, encapsulado a vácuo em resina epóxi, com componentes 

anti-chama e não propagantes de fumaças tóxicas.  

Não será aceito transformador simplesmente impregnado ou encapsulado em resina de epóxi.  

O transformador deverá ter ligação em triângulo na tensão superior e estrela com neutro acessível na tensão 

inferior, com dispositivos de derivações, sem carga, no lado da baixa tensão. A frequência de operação do 

transformador será de 60Hz.  
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5.1.4. Potência nominal  

Com resfriamento natural (SN), o transformador deverá ter potência nominal continua de 400kVA. 

O transformador deverá ser capaz de fornecer, em qualquer derivação, a potência acima citada, sem 

ultrapassar o limite de elevação de temperatura indicado no item elevação de temperatura.  

5.1.5. Efeitos de curto circuito  

Os transformadores deverão ser projetados e construídos para suportar sem sofrer danos, aos efeitos 

mecânicos e térmicos causados por curtos circuitos externos, conforme NBR-10295, item 5.  

5.1.6. Elevação de temperatura  

O limite de elevação de temperatura permissível no transformador a plena carga, ou seja, com 100% da sua 

capacidade é de 105ºC considerando uma temperatura ambiente de 40º C.  

5.1.7. Enrolamentos  

Alta Tensão:  

Deverão ser encapsulados a vácuo, para evitar a existência de bolhas de ar nas bobinas, e 

consequentemente aparecimento de pontos de descargas parciais.  

 O material condutor deverá ser alumínio.  

 Nível máximo admissível de descargas parciais - isento de descargas parciais até o dobro da 

tensão nominal.  

 A cor do encapsulamento deverá ser vermelha.  

 A conexão dos cabos de AT deverá ser feita através de terminais desconectáveis tipo “plug-in”.  

 O material isolante deverá ser classe F (155ºC).  

 As bobinas de AT devem ser mecanicamente livres das bobinas de BT. Não será aceita solução 

que prevê a execução dos enrolamentos de AT sobre os enrolamentos de BT   

Baixa Tensão:  

O material condutor deverá ser alumínio, devendo o condutor (espiras) ser em forma de folha com largura 

igual à altura da própria bobina, proporcionando obter esforços axiais nulos em curto circuito.  

A conexão dos cabos deve ser através dos barramentos localizados na parte superior do transformador.  
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5.1.8. Caixas de terminais  

Deverá ser prevista uma caixa de terminais, montada no próprio transformador, na qual serão instalados os 

blocos terminais dos circuitos de proteção.  

5.1.9. Acessórios  

Os lados de MT devem ser preparados para conexão através de terminais de barramentos ou conexões plug-

in e os lados de BT através de cabos.  

Além dos acessórios normais tais como rodas bidirecionais, dispositivos de aterramento e meios para 

suspensão, etc. o fabricante deverá fornecer sistema de proteção térmica composto por:  

 Sensores de temperatura tipo PT-100, um para cada fase  

 Relé de proteção de temperatura digital, microprocessado, com canais independentes para cada 

sensor PT-100, indicação de temperatura por meio de varredura dos canais dos sensores, 

contatos para alarme e desligamento independentemente programáveis, saída serial para 

comunicação de dados com protocolo aberto. Alimentação auxiliar universal.  

5.1.10. Ventilação forçada  

Os transformadores, quando dotados de sistema de ventilação forçada, deverão fornecer 40% da potência 

nominal com esta em funcionamento.  

5.1.11. Terminais de aterramento  

O transformador deverá ter dois terminais de aterramento, dispostos diagonalmente.  

5.1.12. Placa de identificação  

Deverá ser fixada ao transformador a placa de identificação em chapa de aço inoxidável, com as indicações 

previstas pela NBR-10295, gravadas em língua portuguesa.  

5.1.13. Tratamento e pintura  

O circuito magnético e ferragens deverão ser pintados na cor Preta N1.  

5.1.14. Desenhos construtivos  

O fabricante/fornecedor deverá submeter à aprovação da contratante os desenhos devidamente detalhados, 

no prazo de dez dias após confirmação do pedido.  
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Deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes desenhos:  

 Desenhos de contorno com listagem de componentes, dimensões e peso.  

 Placa de identificação  

 Diagrama de conexões dos dispositivos de proteção  

5.1.15. Nível de ruído  

O projeto e construção do transformador deverão ser tais que os níveis de ruído não excedam os valores 

definidos na NBR-10295.  

5.1.16. Corrente de excitação  

A corrente de excitação deverá ser a mais baixa possível, condizente com um projeto econômico, atendendo 

integralmente aos requisitos das normas das concessionárias.  

5.1.17. Perdas  

As perdas a plena carga e em vazio deverão atender integralmente as normas da CEMIG, considerando-se 

as bases destes valores de desempenho, para uma eventual penalização por perdas excedentes  

5.1.18. Inspeção e testes  

Por ocasião do término da fabricação deverão ser efetuados os seguintes ensaios:  

5.1.19. Ensaios de tipo  

O fabricante fornecerá os valores obtidos em protótipos para esta classe de transformador dos seguintes 

ensaios:  

 Impulso.  

 Elevação de temperatura.  

 Nível de ruído.  

 Curto-circuito (impedância).  

 Tensão de rádio interferência.  

Caso o fabricante não tenha realizado os respectivos ensaios em protótipos, os mesmos deverão ser 

realizados sem ônus para o contratante, em laboratórios reconhecidos e credenciados pelo INMETRO.  
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5.1.20. Ensaios de rotina  

Serão realizados pelo fabricante, na sua fábrica, sem ônus, os seguintes ensaios de rotina, em todas as 

unidades do fornecimento:  

 Resistência Ohmica dos enrolamentos  

 Relação de tensões  

 Descargas parciais  

 Perdas (em vazio, em carga e totais)  

 Corrente de excitação  

 Tensão de curto circuito  

 Tensão aplicada ao dielétrico  

 Polaridade  

 Tensão induzida  

 Inspeção visual e dimensional  

5.1.21. Ensaios dos circuitos auxiliares  

Será efetuada a medida de resistência de isolamento dos circuitos auxiliares, e na fiação, um teste de tensão 

aplicada de 2500V durante 1 minuto.  

5.1.22. Inspeção de funcionamento dos acessórios  

 Comutador de derivações sem carga  

 Sensor/relé de temperatura do enrolamento  

 Ventilação forçada (quando houver)  

5.1.23. Relatórios  

O fabricante deverá fornecer o mais rapidamente possível o relatório dos ensaios em forma de certificado de 

testes.  

Poderá ser rejeitado o transformador que apresentar valores de ensaios fora das normas aplicáveis, e das 

tolerâncias estabelecidas nesta especificação e nas mesmas citadas.  

5.1.24. Montagem  

O transformador deverá ser fornecido totalmente montado e pronto para funcionar, assim que instalado.  
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Quando houver necessidade de montagem de parte do transformador na obra, os serviços serão efetuados 

sob supervisão do fabricante.  

5.1.25. Manual de operação e manutenção  

O fabricante deverá enviar três vias do manual contendo:  

 Cópias dos desenhos certificados de fabricação  

 Descrição construtiva  

 Informações para montagem  

 Descrição dos instrumentos e acessórios  

 Listagem de peças sobressalentes para uma manutenção de dois anos  

 Programa de manutenção preventiva  

Duas vias do manual deverão acompanhar a entrega do transformador.  

5.1.26. Sistema da qualidade  

O fabricante deverá comprovar ter implementado em sua Empresa um Sistema de Qualidade atendendo às 

prescrições da norma ISO9001:2000 certificado por órgão credenciado pelo INMETRO.  

Características técnicas  

 Potência:  ....................................................................................................................... 400kVA  

 Número de Fases:  ................................................................................................................... 3  

 Frequência:  ...................................................................................................................... 60 Hz  

 Classe de Tensão:  ............................................................................................................. 15 kV  

 Ligação Primária:  ............................................................................................................. DELTA  

 Tensão Primária:  ............................................................................................................ 13,2 kV  

 Derivações Primárias:  ............................................................................. 13,8kV/13,5kV/13,2kV  

 Ligação Secundária:  ............................................................ ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL  

 Tensão Secundária:  ................................................................................................ 127/220Vca  

 Neutro Aterrado:  .................................................................................................................. Sim  

 Tipo de Aterramento:  ........................................................................................................ Sólido  

 Deslocamento Angular:  ........................................................................................................ 30º  

 Meio Envolvimento e Refrigeração:  ....................... Seco, encapsulado em resina epóxi sob vácuo  
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 Cor da Pintura:  ................... Bobinas de AT na cor Vermelha; núcleo e ferragens na cor preto N1  

 Nível Básico de isolamento:  ............................................................................................... 95 kV  

 Grau de Proteção:  ............................................................................................................... IP21  

 Posição dos Terminais de A.T.:  ........................................................................................... MEIO  

 Posição dos Terminais de B.T.:  ............................................................. SUPERIOR PARA BUS-BAR  

 Elevação de Temperatura: ...............................................................................................  105ºC  

 Terminais no Primário:  ............................................................................................................. 3  

 Terminais no secundário:  ......................................................................................................... 4  

 Instalação:  ....................................................................................................................... Interna  

 Temperatura ambiente máxima:  ....................................................................................... 40º C  

 Altitude: até 1000m acima do nível do mar  

5.1.27. Acessórios  

 Borneira dos dispositivos de proteção e controle  

 Placa de identificação: uma com fixação no equipamento e outra reserva.  

 Dois dispositivos para aterramento  

 Olhais para suspensão  

 Rodas bidirecionais  

 Olhais para tração  

 Sondas de temperatura tipo PT100 (1 por fase)  

 Relé Controlador de Temperatura 

5.1.28. Transformadores de Potencia  

Os transformadores de potencial deverão estar de acordo com a NBR 6855 ou IEC 60044-2.  

Os TP’s devem ser do tipo seco encapsulado em resina epóxi, próprio para instalação interna e com as 

seguintes características elétricas:  

 Tensão nominal: ........................................ ............................. ........................................ 15 kV  

 Tensão Primária: ..................................................... ............................. ....................... 13.2 kV  

 Tensão Secundária Nominal: ............................... ...................................... ..................... 127 V  

 Tensão aplicada a frequência industrial 60Hz/1min (TAFI): ....... ................................ ....... 34 kV  

 Nível básico de impulso 1,2/50microssegundos (NBI): .......... ............................... ............ 95 kV  

 Frequência nominal: .................................................................................... ................... 60 Hz  

 Classe de exatidão : ............................................. ............................. .................. 0,5% - 50 VA  
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 Potência térmica: .................................................. ........................................................ 500 VA  

 Grupo de ligação: ................................................. ............................ .................................... 1  

5.1.29. Transformadores de Corrente  

Os transformadores de corrente deverão estar de acordo com a NBR 6856 ou IEC 60044-1.  

Deverão ser a seco, encapsulados em resina epoxi, para instalação interna, com as seguintes características elétricas:  

 Classe de tensão: ...................... ............................. ........................................................ 15 kV  

 Tensão aplicada a frequência industrial 60Hz/1min (TAFI): ...... ................................ ........ 34 kV  

 Nível básico de impulso 1,2/50microssegundos (NBI): ............. ............................... ......... 95 kV  

 Frequência: ......................................................... ............................ ............................... 60 Hz  

 Corrente primária nominal : .......... ............................. ............... Conforme diagramas unifilares  

 Fator térmico nominal: .................................................................... ................................ 1,2 In  

 Corrente secundária nominal: ................................ ............................ ................................ 5 A  

5.1.30. Transformadores de Corrente de Baixa Tensão - LPCT  

Os transformadores de corrente deverão estar de acordo com a IEC 60044-8.  

Deverão ser a seco, encapsulados em resina epoxi, para instalação interna, com as seguintes características 

elétricas:  

 Corrente mínima do primário: ..................... ........................... ............................................ 5 A  

 Corrente nominal do primário: .......................... ............................ ................................. 100 A  

 Máxima Corrente nominal do primário: ................... ...................................................... 1250 A  

 Tensão nominal de saída do secundário: ................. ............................... ..................... 22,5 mV  

 Classe de exatidão quantificação ....................................... ..................... ............................ 0,5  

 Classe de exatidão proteção ........................................ .............................. .......................... 5P  

 Fator limite de exatidão ........................................... ............................ .............................. 400  

 Corrente de curto térmica .................................... ............................ .......................... 40 kA 1s  

 Tensão Nominal (máxima) .................................... ............................. ............................. 24 kV  

 Tensão aplicada a frequência industrial 60Hz/1min (TAFI): ....... ................................ ....... 50 kV  

 Frequência: ................................................................... ............................ ..................... 60 Hz  
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5.1.31. Relés de Proteção Multifunção  

Como as unidades de proteção são instaladas próximas a acionamentos de potência, estando sujeitas a 

interferências, choques, vibrações e transitórios de origem elétrica, elas devem atender as mais severas 

normas técnicas que garantam seu perfeito funcionamento. Assim, devem estar em conformidade com as 

seguintes normas:  

 IEC 60255-5: Suportabilidade às ondas de choque: 5 kV  

 IEC 60255-22-1: Onda oscilatória amortecida 1 MHz: Classe III  

 IEC 60255-22-4: Transientes rápidos: Classe IV  

 IEC 61000-4-3: Irradiações eletromagnéticas: Classe III  

 IEC 60529: Graus de proteção - IP 52 no painel frontal  

 IEC 60255-21-1,2,3: Vibrações, choques, suportabilidade sísmica: classe II  

O conjunto de proteção, inclusive sua IHM (interface homem-máquina) deve operar dentro do seguinte 

intervalo de temperaturas: -25°C e +70°C.  

Os relés devem possuir certificação UL, CSA, ISO9001 e ISO14000 em suas últimas versões.  

A alimentação auxiliar do relé deve estar compreendida na faixa de 24 a 250Vcc e 110 a 240Vac sem a 

necessidade de inserção ou troca de acessórios.  

O equipamento de proteção deve permitir que os transformadores de corrente (TCs) sejam curto circuitados 

automaticamente no momento de substituição do relé ou quando se realizar algum ensaio nos TC’s ou relé.  

Os relés auxiliares inseridos no circuito de comando dos equipamentos de interrupção dever ter capacidade 

de conduzir continuamente 8A. Além disto, devem suportar 30A durante 200ms para 2000 operações, em 

conformidade com a norma C37.90 cláusula 6.7.  

Com relação à segurança de operação, o relé de proteção deve possuir função de auto supervisão, que 

indique defeitos internos, tanto de hardware quanto de software, através de um contato de saída permitindo 

que o operador possa identificar o defeito e, assim, possa, manter a integridade e operacionalidade do 

sistema de proteção.  

Ainda com relação à segurança, o relé deve sinalizar no frontal do equipamento, através de LED e/ou 

mensagem de texto, a falha interna detectada, inibindo os comandos de saída.  
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A unidade de proteção e controle deve ser compacta e de fácil instalação, otimizando os custos de instalação 

com os seguintes requisitos:  

 Profundidade de no máximo 100 mm, já com todos os acessórios instalados.  

 Corpo de policarbonato ou de material isolante que apresente alta resistência mecânica.  

 Bornes correspondentes as entradas de corrente e tensão devem ser desconectáveis, 

possibilitando uma fácil substituição em caso de troca, reparo ou manutenção.  

 Relé deve permitir que todos os ajustes e a instalação de eventuais módulos opcionais sejam 

feitos com o equipamento em funcionamento.  

As unidades de proteção e controle devem executar funções de proteção em conformidade com a American 

National Standards Institute (ANSI). Para o presente projetos, as seguintes proteções devem ser providas pelos 

relés: 46, 50/51, 50N/51N, 50BF, 67, 67N 32P, 27/27S, 59, 59N, 47, 81H, 81L, 30, e 86.  

As proteções de sobrecorrente de fase e neutro devem permitir no mínimo o ajuste dos seguintes parâmetros:  

 Corrente de disparo ou pick-up levando em conta a máxima corrente de carga admissível que 

passa pelo circuito a ser protegido, com ajustes que devem corresponder aos valores reais das 

correntes no primário dos transformadores de corrente (TCs).  

 Deve permitir ajuste de curvas normal inversa, muito inversa, extremamente inversa e tempo 

definido em conformidade com as normas ANSI, IEEE e IEC.  

 O Dial de tempo da curva ou tempo de operação equivalente deve ser de 10 vezes a corrente 

de pick up.  

Visando evitar falsas operações da unidade de terra devido as correntes de magnetização, decorrentes da 

energização dos transformadores de potência, os relés devem possuir a proteção 51N com restrição da 

componente de segunda harmônica.  

Os relés devem contemplar pelo menos dois grupos de ajuste de tal forma que seja possível comutar de um 

grupo para o outro no momento em que ocorrer um aumento considerável de carga no sistema. Tal 

mudança pode ser executada localmente ou remotamente via um sistema de supervisão e controle.  

Os relés devem sinalizar em sua face frontal a mensagem da respectiva função de proteção que ocasionou o 

disparo do disjuntor, com a respectiva indicação de data e hora da ocorrência do evento.  

As unidades de proteção e controle devem possuir a capacidade de medir as seguintes grandezas:  

 valores eficazes True RMS, das três correntes de fase;  

 corrente residual;  
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 quantificação da corrente média e máxima que circulam nos condutores do alimentador;  

 quantificação de correntes de disparo em cada fase;  

 medições complementares, como o valor do desequilíbrio decorrente da corrente de sequência 

negativa, tempo de operação do relé, dentre outras.  

 medições das tensões de fase e de linha (quando o relé dispuser de entradas de corrente e de 

tensão);  

 medições de frequência, potência, energia e frequência (quando o relé dispuser de entradas de 

corrente e de tensão).  

Opcionalmente, o relé deve permitir a disponibilidade das medições, através de uma saída analógica 

convencional de 4 a 20mA. Se houver necessidade de instalação de módulo adicional, para acrescer essa 

função, o mesmo deve permitir a instalação a quente no relé, sem que a unidade de proteção seja substituída 

e/ou fique temporariamente fora de operação.  

A unidade de proteção e controle deve possuir display frontal, com possibilidade de instalá-lo remotamente. 

Tais displays devem permitir a leitura de grandezas elétricas, as mensagens de operação, de “trip” e as 

mensagens de manutenção.  

As mensagens indicadas, avisos e/ou alarmes devem ser disponibilizadas na língua Portuguesa (Brasil), 

devendo possuir no mínimo duas linhas de texto.  

Sinalizações de alarmes e status do disjuntor devem ser disponibilizados através de LEDs que podem ser 

configurados de forma simples, rápida e eficaz.  

As unidades de proteção e controle devem permitir o ajuste frontal dos ajustes de proteção, através do 

display/IHM. Deve ainda ser provido de senha, de tal forma que apenas pessoas tecnicamente habilitadas 

possam manusear estas funções do equipamento.  

Além do controle de acesso aos ajustes através de senhas, a unidade de proteção deve permitir, 

opcionalmente, no painel frontal, a instalação de lacre de segurança, com o objetivo de impedir o acesso ao 

respectivo botão de entrada das senhas e a conexão do relé a porta de comunicação frontal RS232. Tal lacre 

visa evidenciar se houve tentativa de alterar os ajustes do relé.   

As unidade de proteção devem possuir no mínimo 4 saídas digitais a relé, podendo ser expandida através 

módulos de expansão. A instalação de módulos adicionais, quando solicitado, visa permitir:  

 Comandar a abertura e o fechamento do disjuntor de forma automática utilizando a bobina de 

abertura e fechamento.  
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 Enviar ordens de disparo para o disjuntor com sinal proveniente de outro relé secundário e de 

menor capacidade, via entrada digital (Trip externo).  

 Realizar a supervisão do circuito de trip, permitindo que o operador tome as ações corretivas 

com antecedência, caso haja algum defeito no circuito de comando associado ao disparo do 

disjuntor, tais como fio rompido ou bobina queimada.  

 Indicar se a mola do disjuntor está carregada, bem como o respectivo tempo de carregamento 

do motor associado.  

A unidade de proteção e controle deve possuir a função de oscilografia incorporada, armazenando as 

formas de onda das grandezas elétricas de proteção do relé.   

Os relés devem permitir o ajuste do número de ciclos que serão oscilografados antes da falta, bem como a 

duração total do registro.  

Os arquivos de oscilografia devem ser gerados em formato. DAT. O relé deve ser fornecido com software 

que permita a visualização dos arquivos.  

A unidade de proteção deve registrar os eventos datados com precisão de no mínimo 1 ms.  

As unidades de proteção e controle devem permitir a instalação de módulos de comunicação adicionais. A 

instalação poderá ser feita, mesmo com o relé em operação.  

As unidades de proteção devem ser conectadas por meio de rede RS485 protocolo ModBus e convertidos 

para ethernet por meio de conversor RS485/Ethernet.  

O tempo de resposta da rede, a um comando deve ser inferior a 15 ms (tempo entre o comando de envio à 

unidade e seu reconhecimento).  

Além da comunicação RS232 na parte traseira do relé, vindo de fábrica, o relé deve possuir também uma 

porta frontal padrão, também RS232, para permitir a parametrização e leitura dos ajustes e medições através 

de um PC.  

A unidade de proteção e de controle deve permitir que as medições, as leitura dos ajustes, os dados de 

registro de distúrbios oscilográficos e os ajustes remotos das proteções sejam obtidos e/ou executados, via 

uma rede de engenharia (E-LAN) ou através de um sistema de supervisão e controle (S-LAN)  

O relé deve permitir comandos à distância, efetuados de dois modos: a) Modo direto ou b) Modo “SBO” 

(select before operate).  
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As unidades de proteção e controle devem ser fornecidas com kit de configuração contendo os cabos de 

comunicação e softwares necessários à parametrização e aquisição de oscilografias.  

O software de parametrização dos relés devem conter sistema de auto ajuda, organizado em tópicos no 

idioma português (Brasil), ilustrando a introdução dos parâmetros de configuração de forma intuitiva, simples 

e direta, além de possibilitar o envio e recebimento dos parâmetros de configuração entre PC-Relé e Relé-PC.  

Após a inserção dos dados de configuração no software de parametrização, este deve permitir a organização 

automática de todas as informações em um único relatório de forma sistemática, estruturada através de 

tópicos, que permita a impressão das mesmas para backup em papel.  

O software de parametrização deve permitir:  

 Executar a leitura de todas as medições, dados de operação e mensagens de alarmes.  

 Executar a leitura dos diagnósticos do disjuntor tais como: kA acumulados, contadores de 

operações e outras informações.  

 Informar o estado lógico das entradas e saídas digitais, e dos LEDs de sinalização.  

 Informar os resultados do autocheck interno bem como dos módulos externos on-line e 

apresentar em caso de defeito, a causa ou diagnóstico da falha.  

 Visualizar os alarmes e históricos bem como o executar o RESET dos mesmos.  

 Realizar o download dos arquivos de oscilografia e possibilitar o disparo de um novo registro 

oscilográfico pelo usuário.  

 Gerenciar (parametrizar, comandar e ler) os equipamentos instalados em uma rede de 

engenharia E-LAN.  

 Verificar e corrigir eventuais erros de parametrização de módulos opcionais, tomando as 

devidas ações corretivas de maneira rápida, segura e eficaz.  

O software deverá permitir a execução em plataforma, Windows 2000 ou XP.  

Tratando-se de um equipamento de proteção de redes elétricas, o relé é um elemento fundamental para o 

perfeito funcionamento do sistema elétrico, assim, o fabricante do relé deve prover a garantia de pelo menos 

10 anos contra defeitos de fabricação.  

5.1.32. Multimedidores Digitais  

Todos os painéis elétricos serão dotados de multimedidores digitais, os mesmos deverão ser do tipo 

microprocessado, com saída de comunicação serial RS485 e protocolo aberto Modbus.  
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O display deverá ser do tipo LCD, podendo ser montado diretamente no medidor ou usado de forma portátil 

a até 9m de distância do medidor.  

 Entrada de tensão: .......... ............................. ......................................................... 20- 600Vca  

 Entrada de corrente: ............................ ............................ ........................................... 0 –10 A  

 Alimentação auxiliar: .................... .............................. .............. 90- 600 Vca ou 100 a 300 Vcc.  

Deverão ser feitas as seguintes medições em true RMS: correntes por fases, tensões entre fases, e fase–neutro, 

potências ativa, potência reativa, potência aparente por fase e total, fator de potência por fase e total, 

frequência, energia ativa, reativa, energia aparente trifásica total.  

Os medidores devem ter memória de massa, de forma a não medir os registros e grandezas elétricas em 

caso de falta de alimentação. 

5.2. Grupos Geradores Diesel 

Os grupos geradores diesel do tipo carenado “Super Silenciado Leve” destinam-se a fornecer energia elétrica 

a todos equipamentos, em caso de falha de energia da rede. Deverá também permitir a seleção entre a 

utilização da energia elétrica da concessionária ou proveniente dos grupos geradores. Os grupos geradores 

deverão ser preparados para entrar automaticamente em funcionamento, por meio de chave de transferência 

automática de cargas. Terão partida elétrica, com motor de partida alimentado por baterias de 

acumuladores próprias, por sua vez carregadas pelo próprio alternador ou pela rede elétrica durante o seu 

período de inatividade. Os geradores poderão estar situados em posição de desligado, manual, automático 

ou ensaio, posição essa definida localmente, ou remotamente pela gestão técnica centralizada. O sistema de 

escape será em aço inoxidável, com um super silenciador e compensador flexível. 

Os motores deverão ser obrigatoriamente de 4 tempos, arrefecido a água. O gerador deverá ser auto 

excitado, de 4 polos, de rolamento único, isolação classe H, com IP23, com regulação de tensão de +/- 

0,5%, com distorção harmônica inferior a 5%. O conjunto motor+gerador deverá ter uma potência de 

400kVA a um fator de potência de 0,8, em stand-by. Os consumos não podem ser superiores a 125 L/h a 

100% da carga nominal. Como base de referência estipula-se como padrão mínimo de qualidade a 

utilização de um grupo gerador DC16 49A 10-28D com container SSL635 da STEMAC, ou similar, e um 

alternador de 635kVA (ESP)/579kVA (PRP). 

Cada grupo gerador, na posição de automático, deverá entrar em funcionamento sem qualquer intervenção 

humana, caso se detecte uma das seguintes condições: 

 falta de uma ou mais fases, 

 desequilíbrio de tensão em mais de 10% em qualquer uma das fases ou  
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 assimetria entre as três fases da rede (±10%).  

A informação de falta de tensão ao grupo ou ainda de falta e assimetria em fases será obtida a partir de um 

relé apropriado a instalar no painel geral, onde se fará a transferência de cargas. É pretendido que a 

estabilização da frequência do grupo seja efetuada em curto tempo, não excedendo preferencialmente os 5 

segundos. Os grupos deverão vir preparados para, por protocolo de comunicação próprio, serem capazes de 

se sincronizar de forma a permitir uma transferência de carga sem interrupção de fornecimento elétrico. 

O sistema de comando do G.E. deve ser temporizado, garantindo o funcionamento do grupo durante um 

tempo a fixar, mesmo na sequência imediata do retorno da tensão de rede, evitando paragens e arranques 

sucessivos no caso de cortes intermitentes de curta duração. 

O quadro de comando deverá dispor de um botão de pressão do tipo "coup-poing", permitindo a paragem 

de emergência do grupo em qualquer situação. 

As canópias de proteção deverão estar devidamente insonorizadas, preparadas para estar à intempérie. Serão 

fabricadas em aço com acabamento final em poliéster para maior duração e proteção anticorrosiva, tendo a 

pintura uma preparação completa com fosfatado integral. Os lados interiores destes painéis serão revestidos 

por materiais isolantes de ruído, sendo os parafusos em aço inoxidável e as dobradiças em alumínio, 

permitindo uma maior resistência à corrosão. Serão montados atenuadores de ruído na admissão e na 

exaustão. As canópias deverão estar equipadas com entradas para os cabos elétricos e saída para o tubo de 

escape. Deverão ter na sua base um depósito de combustível diário com capacidade entre os 450 e os 500L de 

diesel. A canópia deverá ser equipada com bacia de retenção para uma eventual fuga de óleo. 

O sistema de escapamento dos grupos deverá ser dotado de silenciador sonoro na saída com atenuação 

superior a 24 dB aos 125 Hz. 

5.3. Blocos autônomos 

As luminárias de emergência serão do tipo bloco autônomo ou em alternativa, luminárias do tipo 

fluorescente, equipadas com kit’s de emergência, ambas as soluções com autonomia mínima de 4 horas. 

Os blocos autónomos serão de montagem suspensa, embutida (no caso das caixas de escadas!), fixas nos 

tetos ou paredes, em localização especificada em projeto. Seu acionamento deverá ser totalmente automático 

na falta de energia elétrica optando-se por conectá-las diretamente ao painel elétrico do pavimento 

correspondente em vez de as conectar a uma tomada de energia.  

As luminárias não devem causar ofuscamento nos olhos e deverão ser instaladas na altura abaixo das 

aberturas do ambiente de forma que se houver fumaça as luminárias não fiquem cobertas pela fumaça 

prejudicando seu iluminamento, que será no mínimo igual a 5 Lux em locais com desnível, e 3 Lux em locais 

planos. 
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A sinalização de abandono será feita através de placa luminosa que deverá assinalar a saída fixada em 

parede ou no teto, conforme especificado em projeto de segurança. 

As iluminações de emergência e de sinalização deverão ser alimentadas por baterias acopladas com 

autonomia de 4 horas. 

Os blocos autónomos previstos serão de dois tipos: 

TIPO E1: 

Bloco Autónomo (E1) não permanente com sinalização, para montagem sobreposta, classe II de isolamento, 

em material auto extinguível reciclável, com baterias de níquel-cádmio de alta temperatura com autonomia 

mínima de 4horas, IP66, com lâmpada 1x11W (T5), do tipo 11W SE RM Fluxeon da AUREON, ou similar. 

TIPO E2: 

Bloco Autónomo (E2) não permanente com sinalização em bandeira, para montagem sobreposta, classe II de 

isolamento, em material auto extinguível reciclável, com baterias de níquel-cádmio de alta temperatura com 

autonomia mínima de 4horas, IP66, com lâmpada 1x11W (T5), do tipo 11W SE RM Fluxeon da AUREON, ou 

similar. 

TIPO E2D: 

Bloco Autónomo (E2D) não permanente com sinalização em bandeira dupla face, para montagem 

sobreposta, classe II de isolamento, em material auto extinguível reciclável, com baterias de níquel-cádmio de 

alta temperatura com autonomia mínima de 4horas, IP66, com lâmpada 1x11W (T5), do tipo 11W SE RM 

Fluxeon da AUREON, ou similar. 

5.4. Iluminação 

L1 – Luminária do tipo industrial, de instalação aparente, em policarbonato, cor branco, IP65, da marca 

Exporlux, refª LDH 128, ou similar, equipado com 1 lâmpada fluorescente T5 de 54W. Incluindo todos os 

acessórios necessários ao seu correto funcionamento. 

L1K – Luminária do tipo industrial, de instalação aparente, em policarbonato, cor branco, IP65, da marca 

Exporlux, refª LDH 128, , ou similar, equipado com 1 lâmpada fluorescente T5 de 54W (com kit de 

emergência, autonomia 3h) Incluindo todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento. 

L2 – Luminária do tipo arandela, de instalação embutida, em alumínio, com difusor de vidro temperado 

cristal, cor prata, IP67, da marca Exporlux, refª 00.2.5.11, , ou similar, equipado com 1 lâmpada 

fluorescente compacta G24d-2 de 18W. Incluindo todos os acessórios necessários ao seu correto 

funcionamento. 
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L3 – Luminária do tipo projetor, de aplicação em base, instalação aparente, em alumínio e aro em aço inox, 

cor preto fosco, IP67, da marca Exporlux, refª 00.2.2.82, , ou similar, equipado com 7xLED 3W, 40º. 

Incluindo todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento. 

L4 – Luminária pendente para tecnologia LED, com iluminação direta e indireta, em alumínio tratado e 

pintado por processo eletrostático, fixação por meio de cabos de aço, da marca Lumini, refª mini fit S1, ou 

similar, equipado com 1 módulo LED 31.5W 3000K direto. Incluindo todos os acessórios necessários ao seu 

correto funcionamento. 

L5 – Luminária do tipo projetor para instalação em trilho de iluminação, IP20, da marca Lumini, refª neo L T, 

, ou similar, equipado com lâmpada 19,8W com abertura 30º. Incluindo todos os acessórios necessários ao 

seu correto funcionamento. 

L6 – Luminária do tipo pendente, em alumínio, difusor acrílico, cor prata, IP 43, da Exporlux, refª Ovni 

Pendente P, , ou similar, equipado com lâmpada led 13,7W. Incluindo todos os acessórios necessários ao seu 

correto funcionamento. 

L7 – Luminária do tipo balizador, em alumínio, para instalação aparente, cor prata, da marca Exporlux, refª 

00.5.3.02, ou similar, equipado com 1 lâmpada fluorescente 5W, base E27. Incluindo todos os acessórios 

necessários ao seu correto funcionamento. 

L8 – Luminária do tipo projetor de pavimento, em alumínio, para instalação embutida no pavimento, da 

marca Exporlux, refª 00.2.3.16, ou similar, equipado com 1 lâmpada HCI PAR 30 35W base E27. Incluindo 

todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento. 

5.5. Painéis Elétricos e Rede de Alimentação 

Os painéis deverão apresentar um invólucro adequado e ser dimensionados folgadamente tendo em conta a 

eventual ampliação do número e potência de derivações. Os painéis elétricos deverão ter IP mínimo 

conforme a classificação do local onde serão instalados, tendo como mínimo IP40 e IK08. 

Os quadros elétricos deverão ser construídos conforme diagramas unifilares apresentados nas peças 

desenhadas.  

Os quadros metálicos serão feitos em chapa 14 USG com dobras soldadas, do tipo aparente com porta 

externa, moldura e porta interna metálica, terão tratamento na chapa a base de jateamento de areia, com 

fosfatização com duas demãos de esmalte, RAL a definir em obra pela arquitetura, e com secagem em 

estufa. Todos os quadros do tipo aparente terão grau de proteção IP54, mínimo. 

As portas externas deverão ter fecho rápido giratório em baquelite.  
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Os barramentos de cobre interno deverão ser dimensionados para a capacidade de chave de corte geral.  

Deverão conter barra de neutro isolado a terra aterrado.  

Os barramentos deverão ser pintados nas cores da ABNT: (Fases : Preto, branco e vermelha / Neutro : azul 

claro / Terra : verde) 

Deverão possuir equipamentos de reserva (se indicado nos esquemas) e espaços físicos para reservas 

conforme indicado, devendo ser deixados barramentos de espera para o futuro equipamento.  

Todos os dispositivos de indicação instalados na porta externa, tais como botoeiras, lâmpadas ou  

medidores deverão ter plaqueta de acrílico próximo e acima indicando sua finalidade.  

A porta interna deverá conter identificação dos disjuntores com etiquetas acrílicas coladas.  

Quando indicado nos desenhos os quadros e painéis deverão ser providos de flanges superior e/ou inferior 

aparafusados, deverá ser provido de junta com borrachas vulcanizadas ou material termoplástico.  

O poder de corte mínimo da aparelhagem vai indicado na folha de cálculo das seções dos condutores. 

Todos os painéis elétricos devem ter espaço de reserva não inferior a 20% das saídas ocupadas. 

As dimensões dos painéis elétricos, bem como a disposição da aparelhagem nos mesmos, deverão ser 

previamente estudadas com a equipe projetista e gerenciamento, sem o que nunca poderão ser aceites. 

Os painéis a instalar no interior de armários definidos no projeto de Arquitetura deverão ter dimensões 

compatíveis com os mesmos. 

Os equipamentos a instalar nos painéis obedecerão ao seguinte: 

 Interruptores gerais de corte omnipolar. A corrente nominal será calculada e indicada nos 

esquemas dos quadros. Disjuntores normais, unipolares e tripolares, com corte de neutro, 

possuindo relés térmicos e eletromagnéticos. As correntes nominais são as indicadas nos 

esquemas e adequadas a cada um dos circuitos. 

 Aparelhos sensíveis à corrente diferencial – residual, diretos, de atuação instantânea, para 

interruptores e também para disjuntores diferenciais. Possuirão as sensibilidades e correntes 

nominais indicadas nos esquemas. 

 Barramentos de barra de cobre eletrolítico, com seção retangular, com as dimensões indicadas, 

pintados nas cores regulamentares. 
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 Barramento de terra ao qual ligarão os condutores de proteção da instalação. 

Marcas de referência da aparelhagem a instalar nos painéis elétricos: 

 Interruptores de corte em carga: .................................................... Siemens, Schneider ou similar 

 Contactores e interruptores com bobine: ........................................ Siemens, Schneider ou similar 

 Telerruptores: ................................................................................ Siemens, Schneider ou similar 

 Disjuntores: ................................................................................... Siemens, Schneider ou similar 

 Interruptores Diferenciais: .............................................................. Siemens, Schneider ou similar 

 Bornes: ............................................................................................... Phoenix Contact ou similar 

 Fusíveis de a.p.c.:  .......................................................................................... Siemens ou similar 

 Relógios e células:  ........................................................................ Siemens, Schneider ou similar 

 Fontes de alimentação:  ................................................................. Siemens, Schneider ou similar 

 Calhas: ............................................................................................................ Gewiss ou similar 

 Lâmpadas de sinalização e suportes: ............................................. Siemens, Schneider ou similar 

Todos os painéis elétricos deverão possuir tomada de energia do tipo 3 pinos, norma Brasil, para instalação 

em calha DIN, com proteção diferencial de 300mA, protegida por um disjuntor de 20A. 

Todos os painéis elétricos deverão ser devidamente identificados e deverão ainda ficar assinalados em todos 

os painéis, por meio de placas em trafolite brancas com letras gravadas a preto, os destinos dos interruptores 

e disjuntores, ali localizados. De igual forma na porta de todos os painéis elétricos deverá ser colocada uma 

bolsa própria com o esquema elétrico do mesmo. 

Modelo de referência para os painéis elétricos salientes: 

 Até 63A de corrente nominal e até 36 módulos: série Mini-Pragma da SCHNEIDER, série Golf da 

HAGER, ou similar; 

 Até 125A de corrente nominal e até 144 módulos: série Pragma da SCHNEIDER, série FW da 

HAGER, ou similar; 

 Até 630A de corrente nominal: série Prisma Plus-G da SCHNEIDER, série Universo da HAGER, 

ou similar; 

 Acima de 630A: PRISMA PLUS-P, da Schneider, ou similar; 

5.6. UPS – No Break 

A UPS terão entradas e saídas trifásicas (220V), com autonomia de 15 minutos à plena carga (10kVA) e 

deverá ser do tipo N+1. O sistema deverá ser constituído por ponte retificadora trasisitorizada MOSFET, 

carregador de baterias com gestão inteligente de recarga, inversor PWM de onda sinusoidal controlado 
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digitalmente por microprocessador e módulos de comutador estático automático e de bypass manual para 

manutenção. 

A UPS será do tipo “On-Line digital”, em conformidade com os seguintes requisitos: 

 Autonomia de 15 minutos 

 Compensação da recarga da bateria em função da temperatura 

 Possibilidade de comunicação à distância para GTC, através de contatos secos, EPO, 

possibilidade de uso opcional de protocolos de comunicação via SNMP / IP ou via ModBus 

 Modo PFC – correção de fator de potência a montante ≥ 0,97 

 Filtragem de harmónicos de corrente a montante, THDi ≤ 8% 

 Aumento da capacidade de potência nominal até +10% a 25ºC 

 Compatível com FP capacitivos ou indutivos> 0,9 sem degradação 

 Compensação da recarga da bateria em função da temperatura 

 Possibilidade de interligação com sistemas idênticos em paralelo 

 Compatibilidade com a utilização de grupos geradores (função Soft-Start) 

 Baterias VRLA herméticas, estacionárias e sem manutenção, com vida estimada igual ou superior 

a 5 anos a 20ºC, instaladas em armário(s) ou no interior do UPS 

 Conformidade com as principais normas de referência no mercado de UPS, especificamente IEC 

62040-3 VFI, IEC 62040-1, IEC 62040-2, marca CE, ISO 9001 

A UPS deverá funcionar do seguinte modo: 

Normal: Quando a rede está presente ou apresenta-se dentro de valores admissíveis, o 

retificador/carregador AC/DC alimenta o respectivo inversor DC/AC com corrente DC e simultaneamente 

carrega as baterias com uma corrente de “floating”. A carga encontra-se permanentemente alimentada e 

protegida através do inversor DC/AC. 

Em bateria: Após uma falha da rede ou quando a rede se encontrar fora dos parâmetros admissíveis, o 

inversor DC/AC continua a fornecer energia à carga, desta forma através das baterias, durante o tempo de 

autonomia indicado, e sem qualquer corte ou micro corte na utilização. 

Recarga da bateria: Quando a rede de alimentação é reposta, ou os seus parâmetros regressam aos valores 

admissíveis, o retificador/carregador AC/DC volta a fornecer energia ao inversor DC/AC, sem haver 

qualquer corte ou micro corte na carga, e ao mesmo tempo recarrega o banco de baterias. 
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Transferência a ByPass: No caso de haver uma sobrecarga na utilização, que exceda a capacidade do 

sistema (curto-circuito, correntes de pico elevadas, etc.), a carga é automaticamente transferida para a rede, 

sem qualquer interrupção, através do comutador estático. A nova transferência para o inversor DC/AC é 

efetuada automaticamente ou manualmente, sem qualquer corte na alimentação á carga. 

A UPS não deverá alterar o regime de neutro da instalação. 

Marca de referência: EMERSON 

5.7. Bateria de Condensadores e Quadro Automático de Correção do Fator de Potência 

Está prevista a instalação de quadro automático para correção de fator de potência com a potência reativa 

máxima de 150VAR, instalada na subestação existente, junto ao PEG, em quadro automático de correção de 

fator de potência, previsto para a tensão de 220 V trifásica. 

Marca de referência: Varset Harmony da SCHNEIDER ELECTRIC 

Os valores estabelecidos não são mais do que indicativos, e caberá ao instalador assegurar-se que o fator de 

potência da instalação corrigido não será inferior a 0,96 para o conjunto da instalação elétrica. 

5.8. Canalizações e materiais de instalação 

As canalizações serão de instalação aparente ou embebidas, conforme o tipo de local. De uma forma 

genérica, todas as áreas técnicas e locais com tetos em gradil as instalações serão aparentes e nos restantes 

locais serão embebidas. 

5.8.1. Eletrodutos de PVC (instalações embutidas) 

Eletroduto rígido, de montagem roscada (tubo e acessórios), em PVC anti-chama (não propagam chama), 

resistência à deformação, atendendo aos requisitos da norma NBR 15465. Preparados para ser instalados 

com fita veda em locais úmidos. 

Todos os tubos de instalação sobreposta serão pintados de preto, considerando-se esse trabalho incluído no 

fornecimento dos mesmos. 

Marca de referência: TIGRE ou similar. 

5.8.2. Eletrodutos de Ferro Galvanizado (instalações sobrepostas) 

Eletroduto em ferro galvanizado, tipo pesado, rebarba interna totalmente removida, com uma luva na 

extremidade e protetor de rosca na outra, atendendo aos requisitos da norma NBR-5624. 
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Marca de referência: PERFIL LIDER ou similar. 

5.8.3. Eletrodutos Rígidos de Exterior (instalações enterradas) 

Nas instalações de exterior os cabos serão protegidos com eletroduto em polietileno de alta densidade 

(PEAD), com corrugação tipo paralela (internamente e externamente). 

Marca de referência: KANAFLEX ou similar. 

5.8.4. Canaletes técnicos  

Os canaletes serão em PVC, bicompartimentados, de 150x50 se destinando à separação das canalizações de 

energia das canalizações de telecomunicações, devendo incluir ângulos, topos e todos os acessórios 

necessários à sua correta instalação. O modelo proposto é da série DLP Evolutiva da LEGRAND, ou similar. 

5.8.5. Eletrocalhas 

As eletrocalhas serão perfuradas, em aço galvanizado a fogo, terão dobra em “C” com virola e dotadas de 

tampa. 

A equipotencialidade entre troços de eletrocalha deverá ser assegurada através de “shunts” em cabo de 

cobre de 4mm2 e ligação equipotencial nos extremos. 

Os elementos de fixação e acessórios terão as mesmas características construtivas das eletrocalhas. 

Marca de referência: PERFIL LIDER ou similar. 

5.8.6.  Caixas de piso 

As caixas de piso para até duas tomadas, serão em alumínio altas 4x4, furação Ø1”, dimensões 

92x100x64mm (cxlxp), com placa de pavimento em aço inox, unha quadrada e anel de regulagem, da 

OLIVO ou similar; 

As caixas para piso elevado, terão capacidade para até 14 aparelhos, SQR Rotation triplas da DUTOTEC ou 

similar, com tampa lisa, passa-cabos, colarinho de sobrepor e guia de caixa em ABS, sistema de fechamento 

e travamento, com adaptadores metálicos destinados a fixar os equipamentos de saída; fixadores para 

tomadas de energia, tipo bloco NBR-14136; e para instalação de blocos para conectores tipo RJ45 para 

telecomunicações. 
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5.8.7. Caixas 

Os tipos de caixas a empregar nas instalações são as seguintes: 

 Caixas de PVC estanques de montagem saliente, com bucins Skintop, ou similar, para a entrada 

de cabos; 

 Caixas de PVC de embutir, quadradas, retangulares e octogonais, para derivações e/ou fixação 

de interruptores e tomadas; 

 Caixas de PVC de sobrepor, quadradas e retangulares, para derivações e/ou fixação de 

interruptores e tomadas; 

 Caixas de fim de cabo, com tampa e, com placa de derivação no funda da caixa; 

 Caixas de derivação ou passagem de sobrepor, do tipo condulete metálico ou em formato 

circular com ou sem rosca nas várias configurações de saídas e diâmetros, da WETZEL ou 

similar; 

 Caixas de piso metálicas, para derivação ou passagem de cabos, com tampa antiderrapante, da 

WETZEL ou similar. 

5.8.8. Cabeamento elétrico 

Todo o cabeamento elétrico de baixa tensão terá isolamento em XLPE, com bainha LSZH (baixo fumo zero 

halogénios), 0.6/1kV, características de retardante ao fogo associado à baixa emissão de fumaça e gases 

tóxicos, conforme recomendação da NBR 5410. Os cabos deverão estar certificados com a norma 

internacional IEC 60332-3-24. Condutores flexíveis de cobre, têmpera mole, com encordoamento na classe 

5, com isolação em composto termofixo não halogenado (90°C) [XLPE]. Os cabos unipolares terão as 

seguintes cores: preto, azul claro e verde, enquanto que os cabos multipolares serão pretos.  

Maioritariamente será usado cabeamento multipolar. 

Instalação de Condutores em Eletrodutos:  

Antes do lançamento dos condutores será feita uma inspeção para verificação de arestas e detritos que 

possam danificar os condutores quando de seu puxamento.  

Os condutores serão puxados em lances inteiros, sem emendas entre caixas de passagem.  

Qualquer emenda, quando necessária, será efetuada no interior das caixas.  
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Serão empregados lubrificantes adequados, preferivelmente talco, para diminuir o atrito durante o 

puxamento dos condutores. Não será usado graxa. Os cabos serão puxados simultaneamente por circuito, 

pelos condutores, de forma contínua e com tensão constante até que a enfiação se processe totalmente.  

Serão deixadas em todas as caixas de passagem, sobras adequadas de condutor para permitir eventuais 

remanejamentos ou correções.  

Os cabos a serem adotados serão identificados por meio de fita colorida, para marcação de fase de acordo 

com cores do barramento do Painel Geral de Distribuição da subestação alimentadora do circuito em 

referência e o circuito completo ficará identificado pelo seu número, por meio de tarjas plásticas.  

No caso de lançamentos verticais de condutores ou equipamentos elevados, cada conjunto de cabos será 

mecanicamente fixado a suportes, de sorte a não exercerem tensões mecânicas sobre os bornes terminais.  

Todos os condutores deverão ser identificados com anilhas ou cintas em nylon adequadas a cada 3m, 

quando instalados aparentes ou em eletrocalhas.  

Quando instalados em eletrodutos esta identificação nos condutores deverá existir em todas as caixas de 

passagem a 300 mm da entrada/saída dos mesmos nos eletrodutos. Em ambos os casos a identificação 

também deverá ser executada nos trechos terminais condutores, onde estarão conectados. A identificação 

básica consiste do número do circuito e fase.  

Instalação de Condutores em Eletrocalhas:  

Antes do lançamento dos condutores será feita uma inspeção para verificação de arestas ou  detritos que 

possam danificar os condutores.  

Os condutores serão instalados de forma que os isentem de esforços incompatíveis com a sua resistência, ou 

com a do isolamento, ou a do revestimento.  

O lançamento de cabos nas calhas será conforme indicado no projeto quanto ao número de condutores e o 

número de camadas. Sempre que possível será utilizada a formação trifólio, em apenas uma camada.  

Os cabos serão devidamente amarrados nas calhas, com cintas de nylon.  

Todos os cabos serão identificados em sua saída do painel alimentador e de trecho em trecho nas calhas, 

preferencialmente a cada 5m.  

Os condutores serão lançados em lances inteiros, para tal as calhas estarão integralmente prontas, com seu 

sistema de suportes.  
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Não terão, sob quaisquer alegações, emendas de condutores nas calhas.  

Execução de Terminações e Emendas:  

Todos os fios e cabos a serem ligados aos bornes de chaves, barramentos ou equipamentos  de qualquer 

natureza, serão conectados através de terminais de compressão (olhais), possuindo o devido recobrimento 

com isolantes termo-encolhíveis ou verniz isolante ou fita auto fusão.  

Os cabos de bitola 50 mm² ou maiores deverão estar rigidamente suportados a uma distância máxima de 1 

m da terminação. Os parafusos de fixação deverão ter bitola adequada aos furos, instalados com arruelas 

lisas e porca auto travante.  

Não terão emendas em cabos de média tensão, e para cabo de baixa tensão as emendas só terão em casos 

especiais, devendo ser minimizadas ao extremo.  

Após a ligação, as emendas dos fios e cabos de baixa tensão serão recobertas com fita adesiva 

termoplástica, de maneira a garantir a reconstituição do isolamento não tendo, entretanto, espessura inferior 

a 2 vezes a espessura do isolamento original.  

A recomposição do isolamento será efetuada com fita auto fusão e da capa do cabo, com fita plástica 

isolante.  

As terminações para cabos de média tensão serão do tipo termo contrátil.  

Os cabos de comando/controle ligados a réguas de bornes, serão conectados por meio dos terminais de 

compressão tipo agulha.  

Cabos Subterrâneos  

Para a sua instalação é aconselhável o emprego de lubrificante (gel, talco etc.). Deverão ser instalados por 

tração manual, observando-se o limite máximo de 85% (oitenta e cinco por cento) da máxima tensão 

indicada pelo fabricante.  

Os cabos serão de cobre, unipolares, com classe de isolamento de acordo com as características de rede, 

sendo sua seção mínima conforme indicado em projeto;  

 Serão próprios para instalação em locais não abrigados e sujeitos á unidade, devidamente protegidos 

contra riscos de avaria, ácidos, sais, graxas, óleos, gases corrosivos e animais roedores;  

 Não serão utilizadas emendas de cabos dentro dos condutos subterrâneos;  
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 Em caso de curvas de cabos, o raio mínimo será 20 (vinte) vezes o diâmetro externo dos cabos, 

salvo indicação contrária do fabricante;  

 A blindagem metálica dos cabos será ligada à malha de aterramento; 

5.8.9. Comandos de iluminação 

Na generalidade das posições os interruptores serão de 127V, 16A.  

Nas instalações embutidas os interruptores serão da série PIALPLUS da LEGRAND, ou similar.  

Nas instalações em canalete técnico os interruptores serão da série PIALPLUS da LEGRAND, ou similar.  

Nas instalações de sobrepor os interruptores serão montadas em caixa tipo condulete da WETZEL, BLINDA, DAISA 

ou similar. 

Em algumas partes especificas de baixa ocupação, ou de ocupação ocasional por publico, optou-se pela 

instalação de sensores de presença. Os sensores previstos são de montagem sobreposta/suspensa no teto, 

com abrangência de 12m em 360°, ajuste de sensibilidade, 4 tempos de desligamento e com fotocélula de 

uso opcional. Com fusível interno de 7A e varistor, com comutação por relé, com ajuste de sensibilidade, 

com possibilidade de ligação em paralelo. Modelo de referencia: 3MP44 da SENUN ou similar. 

5.8.10. Tomadas de energia 

Na generalidade das posições as tomadas de energia serão de 127/220V (127V em ligação monofásico e 220V em 

ligação bifásica), 20A, padrão de ligação 3 pinos norma Brasil, com sistema de marcação interno da tensão 

adoptada. 

Nas instalações embutidas as tomadas serão da série PIALPLUS da LEGRAND, ou similar.  

Nas instalações em canalete técnico ou colonete técnico as tomadas serão da série PIALPLUS da LEGRAND, ou 

similar. 

Nas instalações de sobrepor as tomadas serão montadas em caixa tipo condulete da WETZEL, BLINDA, DAISA ou 

similar. 

As tomadas trifásicas serão sempre de instalação sobreposta e serão do tipo P17, da LEGRAND, ou similar, 

3P+N+T, para 16A ou 32A, conforme as necessidades. 
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5.9. Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e Sistema de Aterramento 

Será instalado um SPDA Estrutural composto pela implantação de um sistema em gaiola de FARADAY, na 

cobertura da edificação na borda externa do parapeito, com interligações nas distâncias máximas previstas 

nas normas e de acordo com o representado nas peças desenhadas. 

Para tal, se previu um barramento captor, em aço galvanizado a fogo, em torno do núcleo de concreto das 

escadas e no restante será a estrutura metálica externa que funcionará como captor natural. 

A gaiola de Faraday será executada por recurso aos seguintes materiais: 

 Captores compostos por barras chatas de aço em aço galvanizado a fogo de 7/8”x1/8”; 

 Descidas compostas por barras redondas (Re-Bars) em aço galvanizado a fogo de 8mm; 

 Conector plano, de profundidade regulável, de conexão à face das paredes estruturais, com 

rosca M12, para ligação entre as descidas (Re-Bars) e os captores (barras chatas); 

 Estrutura metálica do edifício que servirá como captor natural. 

Todos os demais acessórios de fixação necessários à instalação do sistema deverão ser previstos pela 

construtora. 

5.9.1. Descrição do Sistema 

Toda a instalação possuirá um sistema de aterramento único, interligado, visando esta medida a 

equipotencialização de toda a parte elétrica da instalação e das massas metálicas. 

Será instalado um sistema de proteção utilizando a ferragem do concreto armado com a colocação de uma 

ferragem especial dedicada para o sistema de proteção (Re-Bars). A rede dedicada “Re-Bar” garantirá a 

continuidade elétrica da ferragem estrutural. 

Para garantir a continuidade elétrica de pilares, vigas e lajes, deverá ser feita a amarração intencional destas 

ferragens às Re-Bars. 

As Re-Bars são de fácil identificação junto às demais ferragens, pois são galvanizadas a fogo, garantindo 

durabilidade e qualidade, podendo ser deslocadas como "inserts" em pontos estratégicos da estrutura. Assim, 

servem tanto como pontos de equalização de potenciais, como terminais aéreos do subsistema de captação. 

Para o sistema de aterramento serão instaladas Re-Bars nas fundações, sendo usadas desde os pontos mais 

profundos das estacas, passando por blocos, vigas e lajes e seguindo pelos pilares até a última laje. 
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Nas descidas, serão utilizadas Re-Bars com diâmetro nominal de 8mm e 4,0m de comprimento. A 

continuidade elétrica (emenda) das Re-Bars é feita por transpasse de 20cm, onde são usados 3 clips 

galvanizados por conexão, Ø3/8". 

Os pilares metálicos que funcionarão como descidas naturais serão interligados às Re-Bars dos pilares de 

concreto, conforme detalhamento. 

5.9.2. Subsistema de aterramento 

Haverá um anel circundante no prédio conforme mostrado em planta do pavimento do subsolo. Os 

condutores de aterramento serão constituídos por uma barra circular de aço galvanizado a fogo de Ø10mm, 

embutidos nas vigas e laje antes da concretagem. Este anel se interligará às ferragens das fundações (blocos 

e estacas), que também possuirão barras de aço galvanizado embutidas até o seu final. 

A continuidade elétrica (emenda) das Re-Bars é feita por transpasse de 20 cm, onde são usados 3 clips 

galvanizados por conexão, conforme detalhes do projeto. 

Na estaca de cada pilar será  instalada uma Re-Bar de Ø10mm amarrada às demais ferragens, desde o 

ponto mais profundo até os blocos dos pilares. 

Serão também instaladas Re-Bars de Ø10mm horizontalmente na laje do 3º subsolo, de modo a interligar 

todos os pilares. A interligação de uma Re-Bar vertical com outra horizontal se dá de acordo com os detalhes 

de projeto. 

Para manter o mesmo potencial elétrico entre as massas, estas deverão ser aterradas, através de conexão ao 

condutor de equipotencialidade ou barra de aterramento na caixa de equalização, dos seguintes 

componentes: 

 Rede de eletrocalhas e perfilados metálicos dos circuitos elétricos internos da edificação; 

 Rede de eletrocalhas metálicas e perfilados do sistema de cabeamento estruturado; 

 Carcaças dos aparelhos de ar condicionado, assim como os seus dutos metálicos; 

 Tubulações metálicas de água, de um modo geral; 

 Carcaças das bombas de água e componentes metálicos a elas associados; 

 Base metálica dos trilhos dos elevadores; 

 Partes metálicas dos painéis elétricos, racks de comunicações, etc.  
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5.9.3. Subsistema de descidas 

Em cada pilar de concreto, nos pontos de descida indicados em planta por setas descendentes, será 

embutida, antes da concretagem, uma barra circular de aço galvanizado a fogo (Re-Bar) de Ø8mm, 

aflorando 25cm na extremidade superior para ligação à malha de captação da cobertura e 50 cm na 

extremidade inferior para ligação às ferragens das fundações e das vigas e lajes. Os vergalhões pertencentes 

às estruturas deverão ser interligados entre si e conectados aos elementos do SPDA, conforme mostrado nos 

detalhes do projeto. 

As descidas deverão ser ligadas em cada metro às armaduras dos elementos de concreto, sempre nas 

armaduras da face exterior do edifício. A interligação das Re-Bars com as ferragens adjacentes de vigas ou 

lajes é obrigatória e deverá ser feita com peças em "L", Ø3/8” e medidas 20x20 cm, amarradas firmemente 

com arame recozido. 

As demais barras estruturais, verticais e horizontais deverão ser ligadas entre si, uma sim, outra não, 

alternadamente, conforme detalhes. 

Os pilares metálicos do edifício serão usados como descidas naturais que interligarão às Re-Bars dos pilares 

de concreto existentes nos pavimentos inferiores. 

5.9.4. Subsistema de Captação 

Ao ultrapassar a última laje, as Re-Bars serão encaminhadas para a posição horizontal externa à edificação, 

na cobertura, aflorando 25cm na extremidade para interligação à malha de captação natural da cobertura 

(viga de borda em aço) por meio de cabo de cobre nu #35mm2 através de conectores adequados, conforme 

detalhes do projeto. 

Serão também usados conectores planos, de profundidade regulável, de conexão à face das paredes 

estruturais, com rosca M12, para ligação entre as descidas (Re-Bars) e a captação lateral constituída pelas 

barras chatas em aço galvanizado a fogo. 

5.9.5. Subsistema de Equalização de Potenciais 

Serão instaladas barras de equalização em todos os pavimentos e ligadas à Re-Bar do pilar mais próximo. As 

barras serão instaladas no interior de caixa de equalização. 

Nestas barras serão ligadas todas as carcaças das máquinas, as tubulações metálicas, as terras dos 

dispositivos de proteção, as massas metálicas não energizadas dos painéis elétricos e as restantes massas 

metálicas (escadas, antenas, guarda-corpos, etc.). 
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Para manter o mesmo potencial elétrico entre as massas, estas deverão ser aterradas, através de conexão ao 

condutor de equipotencialidade ou barra de aterramento na caixa de equalização, dos seguintes 

componentes: 

 Rede de eletrocalhas e perfilados metálicos dos circuitos elétricos internos da edificação; 

 Rede de eletrocalhas metálicas e perfilados do sistema de cabeamento estruturado; 

 Carcaças dos aparelhos de ar condicionado, assim como os seus dutos metálicos; 

 Tubulações metálicas de água, de um modo geral; 

 Carcaças das bombas de água e componentes metálicos a elas associados; 

 Base metálica dos trilhos dos elevadores; 

 Partes metálicas dos painéis elétricos, racks de comunicações, etc.  

5.9.6. Procedimentos gerais de instalação 

Deverão ser previamente consultados os detalhes de instalação do projeto. 

Os condutores adicionais de aço galvanizado a fogo (Re-Bar), deverão ser instalados dentro da estrutura, 

iniciando nas fundações, atravessando os blocos de fundação e entrando nos pilares de concreto, de modo a 

garantir a continuidade desde a fundação até o topo do prédio. Nos pilares metálicos usados como descida 

natural, será feita a sua conexão às Re-Bar conforme detalhado.  

Na emenda entre condutores deverão ser utilizados conectores de aperto (três conectores), solda elétrica ou 

exotérmica, desde que executada de forma duradoura, obedecendo um trespasse entre as barras de no 

mínimo 20 cm. 

Para cada pilar estrutural de concreto deverá ser utilizado um condutor adicional, amarrado fortemente com 

arame recozido nos cruzamentos com os estribos. 

Nos locais onde ocorrer deslocamento da posição dos pilares, ao mudar de laje, ou redução de seção do 

mesmo, o condutor adicional deverá fazer o desvio necessário, garantindo a continuidade elétrica. 

As armaduras de aço dos pilares, lajes e vigas devem ter cerca de 50% de seus cruzamentos firmemente 

amarrados com arame recozido. As barras horizontais das vigas externas devem ser soldadas, ou 

sobrepostas por no mínimo 20 cm, de forma a garantir a continuidade elétrica e equalização potencial. 

A malha de aterramento da subestação será interligada ao sistema de aterramento estrutural na caixa de 

equalização. Todas as partes metálicas da subestação serão aterradas. 
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O condutor de proteção será entregue no painel elétrico geral (QGBT), no seu barramento de terra, de onde 

partirão os condutores de proteção dos demais painéis elétricos. Os barramentos de Neutro e de Terra do 

QGBT serão interligados, iniciando-se, a partir daí o sistema TN-S do prédio. 

Todas as partes metálicas não vivas da instalação, incluindo luminárias, eletrocalhas, caixas, painéis, 

estrutura de pavimento elevado, antenas, carcaças de equipamentos de climatização, etc. deverão ser 

efetivamente aterrados, assim como todas as tomadas. 

Caberá ao construtor atestar a continuidade da malha de aterramento e a sua interligação à malha do 

prédio e a continuidade do sistema SPDA, conforme determina a norma. 

O construtor deverá realizar medições na malha de aterramento para verificar sua resistência que não 

poderá ultrapassar 10 ohms. O resultado do teste do aterramento deverá ser apresentado ao 

Gerenciamento.  

Caso o sistema de aterramento não atinja os níveis desejados caberá ao construtor ampliar a malha de 

aterramento adicionando hastes para atingir os níveis de resistividade adequados. 

5.9.7. Considerações finais 

A execução do sistema deverá ser iniciada junto com a fundação da edificação sendo importante o 

acompanhamento de pessoa responsável pela obra, para conferir a presença da Re-Bar nos pilares e 

fundação, o transpasse de 20 cm e a interligação das ferragens dos pilares com as ferragens das lajes. 

As Re-Bars deverão ser instaladas nas faces mais externas dos pilares ou vigas, porém dentro do concreto, 

sem invadir o cobrimento. A continuidade elétrica das Re-Bars deverá ser garantida desde as fundações até o 

topo da edificação.  

É recomendada atenção especial para o encaminhamento das barras após a concretagem da última laje. É 

imprescindível a conferência das conexões antes das concretagens. 

Ao final da implantação, serão executados testes de continuidade elétrica do sistema, de acordo com o Anexo 

"E", da NBR-5419/2005. 

O sistema deverá ter uma manutenção preventiva anual e sempre que atingido por descarga atmosférica, 

para verificar eventuais irregularidades e garantir a eficiência do SPDA. 
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6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E TELEFONIA 

6.1. Rede cabeamento estruturado 

6.1.1. Racks 

Os Racks previstos em projeto terão as seguintes características base mínimas: 

Racks de 42U: 

 Painéis laterais e traseiros completamente removíveis para fácil acesso ao interior do rack; 

 Os painéis laterais, frontais e traseiros podem ser fechados usando chaves; 

 Com kit de aterramento; 

 Nivelamento dos pés, ajustagem interna, provê estabilidade total; 

 Topo e base possuem pré-cortes no formato 19'' permitindo instalação de placas com escovas 

para passagem dos cabos, placas sólidas ou ventiladas, etc.  

 Os racks possuem 4 montantes 19'' de 24 ou 42U de capacidade, com marcação de U nos 2 

sentidos (subida e descida) e profundidade ajustável.  

 Com possibilidade de associação de 2 ou mais racks através de Gabinetes de extensão; 

6.1.2. Acessórios de Racks 

Todos os Racks serão equipados com os acessórios indicados no memorial descritivo e nas peças 

desenhadas. Os acessórios previstos e suas características são: 

Patch painel categoria 6: 

 Com sistema de fixação rápida; 

 Equipado com 4 blocos de 6 conectores RJ45, categoria 6 de conexão sem ferramenta de impacto; 

 1U de altura; 

Organizadores horizontais de 19”: 

 Com passagem horizontal e transversal; 

 Munidos de anéis de plástico raiados para uma óptima proteção dos patch cords; 

 Fornecidos com parafusos imperdíveis e porcas; 

 Montagem universal; 

 1U de altura; 
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Bandejas: 

 Com sistema de fixação rápida; 

 Do tipo telescópico; 

 Carga máxima de 50kg;; 

 Profundidade de 450mm; 

 1U de altura; 

Blocos de alimentação: 

 Calibre 10A-230V; 

 Com 8 tomadas de 3 pinos (norma Brasil); 

 Certificado conforme NBR 13249 e NBR 14136; 

 1U de altura; 

6.1.3. Tomadas 

As tomadas RJ45 propostas assentam na utilização de um conector RJ45 único para os diversos tipos de 

tomadas previstas (instalação embutida, sobreposta e em canalete técnico). Os conectores RJ45 terão as 

seguinte caraterísticas mínimas: 

 Contatos: ouro /níquel, espessura mínima do ouro > 0.8 µm  

 Partes de metal: Ouro, níquel, platina, bronze e policarbonato PBT.  

 Tensão de ruptura >1000V 

 Resistência do contato < 20 mΩ  

 Resistência da isolação >500 MΩ a 100 V DC  

 Conector testado e garantido sobre restrições PoE, IEEE 802.3af padrão e PoE+, projeto padrão 

802.3at, até 2500 conexões/ desconexões. 

 IK03  

 Temperaturas para utilização: -40°C a +70°C  

 Ciclo de umidade e aquecimento 21 dias. 

 Os conectores RJ 45 terão um sistema de crimpagem automática que dispensa o uso de 

ferramentas. Possuem uma trava que garante a conexão e evita eventuais falhas. 

A titulo de referência, as tomadas previstas serão dos seguintes tipos: 

 Instalação em canalete técnico: série Pial Plus da LEGRAND, ou similar; 

 Instalação embutida: série Pial Plus da LEGRAND, ou similar; 
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 Instalação em caixa de piso elevado: da Dutotec ou similar; 

 Instalação em caixa de piso até dois equipamentos: da Olivo ou similar; 

 Instalação sobreposta em caixa tipo condulete da WETZEL, BLINDA, DAISA ou similar. 

Nota importante: Todas as tomadas devem ser numeradas com sistema de etiquetagem próprio para 

aplicação nas mesmas. 

6.1.4. Cabeamento 

O cabeamento a instalar deverá ter caraterísticas iguais ou superiores aos seguintes cabeamentos tipo 

definidos:  

Cabos UTP, categoria 6:  

 Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nu, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG; 

 Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm. 

 Resistência de Isolamento: 10000 MΩ.km 

 Quantidade de Pares: 4 pares, 23AWG 

 Par: Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento 

devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o 

deslocamento relativo entre si.  

 Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado 

um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados  

 Blindagem: Não Blindado (U/UTP) 

 Capa: Composto por material termoplástico LSZH 

 Diâmetro Nominal: 6.0mm 

 Desequilíbrio Resistivo: Máximo 5% 

 Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20ºC: 93,8 Ω/km 

 Capacitância Mutua 1kHz – Máximo: 56 pF/m 

 Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz – Máximo: 3,3 pF/m 

 Impedância Característica: 100±15% Ω 

 Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz 

 Diferença entre o Atraso de Propagação – Máximo: 45ns/100m 

 Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 2500 VDC/3s 

 Velocidade de Propagação Nominal: 68% 
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Cabos Fibra ótica Multimodo (OM3):  

 Numero de fibras por núcleo: 12; 

 Tipo de Núcleo: Composite buffered;  

 Elemento de Tração: Fibras dielétricas de aramidas; 

 Isolamento exterior; FRNC;  

 Diâmetro externo: 9.6mm;  

 Peso: 165.00  kg/km 

 Força de tração máxima: 2350N; 

 Resistência à compressão: mínimo 300.00  N/cm; 

 Livre de halogêneos; 

Nota importante: Todo o cabeamento deve ser identificado na sua origem e destino, e a cada 2mts, de forma 

indelével, usando braçadeiras numeradas. 

6.2. Certificação da rede estruturada 

Faz parte da presente empreitada a certificação da rede estruturada. O contratante deverá providenciar 

meios físicos e humanos necessários à certificação do cabeamento estruturado, e devem ser realizados com 

um equipamento de precisão nível III, em todo o espectro da largura de banda de forma contínua de 0 a 250 

MHz (não podem ser coletados  apenas alguns pontos da curva de quantificação) e conter, no mínimo, os 

seguintes parâmetros:  

 Continuidade  

 Comprimento  

 Perda de Inserção ou Atenuação  

 Perda por Paradiafonia medida par-a-par  

 Perda por Paradiafonia medida entre todos os pares  

 Perda por Telediafonia no Extremo Remoto medida par-a-par    

 Perda por Telediafonia no Extremo Remoto medida entre todos os pares  

 Perda de Retorno   

 ACR  -Attenuation to Crosstalk Ratio 

 PSACR (PowerSum ACR)  

 Atraso de Propagação de sinal em cada par  

 Diferencial de Atraso entre todos os pares  
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Os testes deverão ser realizados segundo o modelo de Enlace Permanente e com todas as características 

técnicas que permitam a análise gráfica dos resultados. Todos os testes devem conter e informar, no mínimo, 

no relatório da quantificação:  

 Identificação do cabo  

 Versão do software do equipamento de teste utilizado  

 Equipamentos de teste utilizados, com números de série; 

 Responsável; 

 Data; 

 Todos os parâmetros de testes listados anteriormente; 

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS 

Neste capítulo são referidas as principais características técnicas dos equipamentos a utilizar no BMS. 

Os painéis elétricos deverão ser equipados com todos os componentes necessários à sua correta ligação no 

BMS, tais como proteções do equipamento instalado, transformadores e fontes de alimentação necessárias 

para a alimentação dos controladores e aquisição de sinais de entradas e alimentação dos atuadores que 

estão ligados às saídas, relés de interface, etc. 

Nos painéis elétricos serão alojados os automation servers, controladores, módulos de entradas/ saídas, 

repetidores de sinal, analisadores de rede, réguas de bornes para interface com os cabos vindos do campo, 

transformadores e fontes de alimentação, órgãos de proteção e eventuais relés de interface. Todos os bornes 

e cabos no interior do painel elétrico deverão ser devidamente identificados. 

Os condutores não utilizados, deverão também ser ligados a bornes, identificados como reserva. 

7.1. Postos de supervisão 

Os postos de supervisão devem atender no mínimo os seguintes requisitos: 

 Interface KVM com o operador e montagem em estante vertical segregada do ambiente de 

operação; 

 CPU Intel® Core I5® ou superior, na sua versão mais atual; memória de trabalho RAM ≥ 4 GB 

DDR-SDRAM; Porta Ethernet 10/100 Mbps; 

 Espaço em disco > 500 GB; 4 portas USB no mínimo; DVD/CDRW. 

 Resistente às condições de operação de temperatura de 0 ~ 45° C, e umidade relativa de 10 ~ 

95% @ 40° C, não-condensante; 
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 Monitor de cristal líquido (LCD) LED dual de 22” com resolução de 1280 x 1024, pixel 0.264 x 

0.264 mm, luminosidade de 260 cd/m², taxa de contraste de 450:1 e ângulo de visualização de 

70° em qualquer direção, com alto-falantes incorporados; 

 Teclado alfanumérico padrão ABNT-2 e mouse óptico PS2/USB; 

 Dispositivo de armazenamento sem partes móveis (Flash Disk) redundante com capacidade 

suficiente para execução com desempenho otimizado do programa de supervisão e de banco de 

dados correspondentes ao armazenamento de todas as variáveis por pelo menos um ano de 

operação. 

NOTA: Todos os equipamentos mencionados neste item deverão ser atualizados para as versões mais atuais 

da época da licitação e deverão continuar atendendo aos requisitos mínimos especificados. 

7.2. Software de supervisão 

O sistema de exploração do BMS será executado sobre Sistema Windows 7. 

O modelo de gestão de memória utilizado pelo Sistema Operativo e as diferentes possibilidades que lhe 

estão associadas (as unidades de execução) permitirão a coabitação de várias aplicações em memória. 

O Software TAC Vista 5 da Schneider Electric ou similar, previsto para as unidades de supervisão deverá 

apresentar as facilidades principais seguintes: 

 diálogo entre o operador e o Sistema simples e claro; 

 interação com o sistema deverá ser feita por intermédio de rato e teclado; 

 acesso por palavra chave, devendo ser previstos, no mínimo, 3 níveis de acesso: 

 Visualização (apenas permite ver os estados atuais dos diversos equipamentos); 

 Parametrização (além da visualização, permite também dar ordens, alterar parâmetros e 

fazer o reconhecimento de alarmes); 

 Gestor (permite todas as funções do nível anterior e também a gestão de utilizadores e 

respectivos níveis de acesso). 

 sinópticos das diferentes instalações do tipo gráfico, com elementos dinâmicos em tempo real e 

com uma reprodução tanto quanto possível fiel das instalações que o sistema supervisiona; 

 pré-programação dos diversos equipamentos, com horários diferenciados para dias normais e 

especiais; 

 o Sistema registará de forma automática os acontecimentos mais relevantes da instalação. Cada 

novo alarme será assinalado por intermédio de um sinal sonoro, até que seja feito o seu 
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reconhecimento por parte do operador. O reconhecimento dos alarmes deverá igualmente ser 

registado. Estes acontecimentos poderão ser impressos, automaticamente; 

 Serão igualmente impressos, automaticamente, ou a pedido do operador, relatórios da 

contabilização horária, de consumos de energia, da evolução de variáveis da instalação, etc. 

7.3. Automation server (servidor de automação) 

Abaixo se apresentam as características detalhadas dos Automation Server, que serão da Schneider Electric 

ou similar: 

A. Os Automation Server deverão combinar funções de encaminhamento de rede, funções de 

controle e funções de servidor numa única unidade. 

B. Os Automation Server deverão ser testados e certificados pelo Laboratório de Testes BACnet 

(BTL) como NSCs (B-BC). 

C. O Automation Server deverá fornecer a interface entre a LAN ou WAN e os dispositivos de 

controle de campo, e proporcionar funções de controle de supervisão globais sobre os 

dispositivos de controle ligados ao NRS. 

D. Também deverão ser responsáveis pela monitorização e controle do seu próprio equipamento 

HVAC, como uma Unidade Condensadora (UC) ou um Fan Coil (FC).  

E. Deverão também conter gráficos, tendências, gráficos de tendências, vistas de alarmes e outros 

objetos de apresentação semelhantes que possam ser enviados a estações de trabalho ou 

interfaces baseadas na Web. Deverá ser fornecido um número suficiente de Automation Server 

para satisfazer totalmente os requisitos desta especificação e da lista de pontos anexa. 

F. Deverá ter capacidade para executar programas de controle aplicacional para fornecer: 

1. Funções de calendário 

2. Definir Horários 

3. Análise de tendências 

4. Monitorização e encaminhamento de alarmes 

5. Sincronização horária através de um site da Internet, incluindo sincronização automática 

6. Integração nativa de dados de controlador LonWorks e dados de controlador Modbus ou 

dados de controlador BACnet e dados de controlador Modbus 

7. Funções de Gestão de Rede para todos os dispositivos baseados em LonWorks 

G. Especificações de Hardware 

1. Memória:  

a. O sistema operativo do controlador, as aplicações e as restantes partes da base de 

dados de configuração deverão ser armazenados em memória FLASH não volátil. 
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Os Servidores/Controladores deverão ter memória suficiente para a aplicação 

atual, o registro de histórico necessário e um mínimo de 20 % de memória livre 

adicional.  

2. Cada Automation Server deverá fornecer o seguinte hardware incorporado para 

comunicações: 

a. Uma placa Ethernet 10/100bT para comunicação com os Postos de Supervisão, 

outros Automation Server e pela rede IP 

b. Duas portas RS-485 para comunicação com o bus BACnet MSTP ou Modbus série 

(configurável por software) 

c. Uma porta TP/FT para comunicação com dispositivos LonWorks. 

d. Uma porta USB de Dispositivo 

e. Duas Portas USB de anfitrião 

H. Expansibilidade Modular: 

1. O sistema deverá utilizar uma concepção de Entradas /Saídas modular para permitir a 

expansão. Deverá ser fornecida capacidade de entrada e saída através de módulos plug-

in de diversos tipos. Deverá ser possível combinar módulos de entradas/ saídas (E/S) 

conforme pretendido para satisfazer os requisitos de E/S de aplicações de controle 

individuais. 

I. Interruptores de Sobreposição de Hardware: 

1. Todas as saídas digitais deverão, opcionalmente, incluir interruptores de sobreposição manual 

de três posições para permitir a seleção do estado de saída ON, OFF ou AUTO. Estes 

interruptores deverão ser integrados na unidade e fornecer feedback ao controlador de forma 

a que a posição do interruptor de sobreposição possa ser obtida por software. Além disso, 

cada saída analógica deverá ser equipada com um potenciómetro de sobreposição para 

permitir o ajuste manual do sinal da saída analógica em toda a sua marca, quando o 

interruptor de sobreposição manual de 3 posições estiver na posição ON. 

J. Luzes Indicadoras do Estado Local:  

1. O Automation Server deverá fornecer, no mínimo, indicadores LED do estado do 

Automation Server, do estado da LAN Ethernet e do estado do bus de campo. Para cada 

entrada ou saída, deverá fornecer um indicador LED do valor da variável (On/Off). O 

indicador LED deverá suportar configuração por software para definir se a iluminação do 

LED corresponde a On ou Off ou se a cor, quando iluminado, é Vermelho ou Verde. 

K. Relógio de Tempo Real (RTC):  

1. Cada Automation Server deverá incluir um relógio de tempo real, com bateria, de 

precisão de 10 segundos por dia. O RTC deverá fornecer o seguinte: hora do dia, dia, 
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mês, ano e dia da semana. Cada Automation Server definirá o seu próprio offset de UTC, 

conforme o fuso horário. Quando o fuso horário estiver definido, o Automation Server 

também armazenará as horas corretas da hora de verão. 

L. Fonte de Alimentação:  

1. A fonte de alimentação de 24 VAC para os Automation Server deverá fornecer 30 watts 

de potência disponível para o Automation Server e módulos de E/S associados. O sistema 

deverá suportar a utilização de mais do que uma fonte de alimentação se forem 

necessários módulos de consumo elevado de energia. 

M. Reinício Automático Após Falha de Energia:  

1. Quando for reposta a alimentação após uma falha de energia, o Automation Server 

deverá, de forma automática e sem intervenção humana, atualizar todas as funções 

monitorizadas, retomar o funcionamento com base na hora e estado atuais sincronizados 

e implementar estratégias de partida especiais conforme necessário.  

N. Bateria de reserva:  

1. O Automation Server deverá incluir uma bateria interna para efetuar a cópia de 

segurança da memória RAM do controlador. A bateria deverá proporcionar cópia de 

segurança acumulada de todas as funções de RAM e de relógio de, pelo menos, 30 dias. 

No caso de uma falha de energia, o Automation Server deverá primeiro tentar reiniciar a 

partir da memória RAM. Se essa memória estiver danificada ou inutilizável, o Automation 

Server deverá reiniciar a partir do respectivo programa aplicacional armazenado nas suas 

memórias FLASH. 

O. Especificações de Software 

1. O sistema operativo do controlador, as aplicações e as restantes partes da base de dados 

de configuração, como gráficos, tendências, alarmes, vistas, etc., deverão ser 

armazenados em memória FLASH não volátil. Não haverá restrições ao tipo de aplicações 

existente no sistema. Todos os Automation Server deverão ter capacidade de 

processamento paralelo, ou seja, de executar todos os programas de controle em 

simultâneo. Qualquer programa poderá afetar o funcionamento de qualquer outro 

programa. Todos os programas deverão ter acesso total a todos os terminais de E/S do 

processador. Esta execução de funções de controle não deverá ser interrompida por 

comunicações normais de utilizador, incluindo consultas, introdução de dados no 

programa, impressão do programa para armazenamento, etc.   

2. Todos os Automation Server deverão ter uma capacidade de memória disponível de 4 GB. 

Esta capacidade representará 2 GB para dados históricos e de aplicações e 2 GB 

dedicados a armazenamento de cópia de segurança. 
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P. Software de Controle:  

1. O Automation Server deverá ter capacidade de efetuar os seguintes algoritmos de controle 

pré-testados: 

a. Controle PID (Proporcional, Integral e Derivativo) 

b. Controle de Duas Posições 

c. Filtro Digital 

d. Calculadora de Rácios 

e. Proteção Contra Ciclos Excessivos do Equipamento   

Q. Funções Matemáticas:  

1. Todos os controladores deverão ter capacidade de realizar funções matemáticas básicas 

(+, -, *, /), quadrados, raízes quadradas, exponenciais, logaritmos, expressões lógicas 

booleanas ou combinações, ou todas. Os controladores deverão ter capacidade de 

calcular expressões lógicas complexas, incluindo operadores como >, <, =, e, ou, ou 

exclusivo, etc. Deve ser possível utilizar estas expressões em equações com os operadores 

matemáticos e com cinco níveis de parênteses, no máximo. 

R. Os Automation Server deverão ter capacidade de realizar qualquer ou todas as seguintes rotinas 

de gestão de energia: 

1. Definição de Horários Diários 

2. Definição de Horários com Base em Calendário 

3. Definição de Horários de Férias 

4. Substituição Temporária do Horário 

5. Início Ideal 

6. Paragem Ideal 

7. Controle de Modo Noturno 

8. Mudança de Entalpia (Economizador) 

9. Limitação da Potência de Pico 

10. Ciclo de Funcionamento com Compensação de Temperatura 

11. Controle de CFM 

12. Encadeamento de Aquecimento/Arrefecimento 

13. Reposição das Superfícies Quente/Fria 

14. Reposição do Sistema de Água Quente 

15. Reposição do Sistema de Água Fria 

16. Reposição do Sistema de Condensação de Água 
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17. Sequência do Refrigerador  

S. Registro de Histórico:  

1. Todos os Automation Server deverão ter capacidade de registar LOCALMENTE qualquer 

entrada, saída, valor calculado ou outra variável de sistema ao longo de intervalos de 

tempo definidos pelo utilizador, de 1 segundo a 1440 minutos, ou com base numa 

alteração de valor configurável pelo utilizador. Deverão ser armazenados, no mínimo, 

1000 valores em cada um destes tipos de registros. Cada registro pode incluir o valor 

instantâneo, médio, mínimo ou máximo da variável. Deverá ser possível transferir os 

dados registados para o arquivo de longa duração de um Automation Server de nível 

superior com base em intervalos de tempo definidos pelo utilizador ou por comando 

manual. 

2. Deverá ser possível no Automation Server efetuar a gestão da substituição de um medidor 

de potência para assegurar que os dados de registro são e atos. 

3. Será analisada automaticamente a tendência de todas as entradas e saídas de hardware 

sem necessidade de criação manual e cada um destes registros deverá registar valores 

com numa alteração de valor e armazenar, pelo menos, 500 amostras de tendência antes 

de substituir a amostra mais antiga por novos dados. 

4. A apresentação de dados registados deverá ser incorporada nas capacidades de servidor 

do Automation Server Presentation. O formato poderá ser de lista com marca de hora ou 

de gráfico com cores de caneta, espessuras, escalas e intervalos de tempo totalmente 

configuráveis. 

T. Gestão de Alarmes:  

1. Para cada variável do sistema, podem ser criados alarmes com base em limites 

superior/inferior ou por comparação com os valores de outras variáveis. Todos os alarmes 

deverão ser testados em cada análise do Automation Server e podem resultar na 

apresentação de uma ou mais mensagens ou relatórios de alarme.   

2. Não existe limite para o número de alarmes que podem ser criados para qualquer 

variável. 

3. Os alarmes podem ser configurados para serem gerados quando ocorrer uma única 

condição ou várias condições do sistema. 

4. Os alarmes serão gerados com base numa avaliação das condições de alarme e podem 

ser apresentados ao utilizador numa sequência totalmente configurável, por prioridade, 

por hora, por categoria, etc. Estas vistas de alarmes configuráveis serão apresentadas a 

um utilizador quando do registro no sistema, independentemente de o registro ser 

efetuado num Posto de Supervisão ou Estação Web. 
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5. O sistema de gestão de alarmes deverá suportar a capacidade de criar e selecionar notas 

de causa e ação para seleção e associação ao evento de um alarme. Também deverão 

existir listas de verificação para apresentar a um operador um modo sugerido de 

resolução de problemas. Ao confirmar um alarme, deverá ser possível atribui-lo a um 

utilizador do sistema de forma a que o utilizador seja notificado da atribuição e 

responsabilizado pela resolução do alarme. 

U. Servidor Web Incorporado 

1. Cada Automation Server tem de possuir a capacidade de apresentar páginas Web 

contendo as mesmas informações que estão disponíveis no Posto de Supervisão. O 

desenvolvimento dos écrans a obter não deverá requerer qualquer trabalho adicional de 

engenharia, para além do necessário à apresentação no  Posto de Supervisão. 

7.4. Controladores 

Foram previstos controladores programáveis TAC XENTA ou similar com as seguintes características técnicas 

gerais: 

 Tensão de Alimentação: 24 Va.c. ±20%, 50/60 Hz ou 19 – 40 Vd.c. 

 Temperatura Ambiente: 

 Operação: de 0ºC a +50ºC 

 Armazenamento: -20ºC a +50ºC 

 Umidade Ambiente: max. 90% Hr (sem condensação) 

 Relógio em tempo real (com bateria para 72h) 

 Memória de programas não volátil do tipo EEPROM 

 Capacidade para funcionamento em "stand-alone" ou em rede 

 Interface para ligação direta de computador portátil para operação / programação 

 Interface para ligação direta de consola portátil para operação / configuração 

 Entradas digitais (X) para contatos livres de potencial 

 Tensão em contato aberto: 33 Vd.c. 

 Corrente em contato fechado: 4 mA 

 Duração mínima do impulso para contagem: 20 ms 

 Entradas universais (U) configuradas por software 

como entradas digitais 

 Tensão em contato aberto: 26 Vd.c. 

 Corrente em contato fechado: 4 mA 
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 Duração mínima do impulso para contagem: 20 ms 

como entradas analógicas para sensores passivos (termistor) 

 Sensores tipo NTC 1800 (1800  a 25ºC) 

 Gama de quantificação: de -50ºC a +150ºC 

como entradas analógicas para sensores ativos 

 Tensão de entrada: 0..10 Vd.c. 

 Impedância de entrada 100 k 

 Erro de leitura: inferior a 1% 

 Entradas analógicas para sensores passivos – termistor (B) 

 Sensores tipo NTC 1800 (1800  a 25ºC) 

 Gama de quantificação: de -50ºC a +150ºC 

 Saídas digitais (K) por relé 

 Tensão máxima: 230 Va.c. 

 Corrente máxima: 2 A 

 Saídas analógicas (Y) 

 Tensão de saída: 0..10Vd.c. 

 Proteção contra curto-circuito: max. 2 mA 

 Erro máximo: 1% 

 Comunicações 

 Porta Série: 9600 bps, RS232, RJ45 (só para programação) 

 Porta Lon: TP/FT-10 

 Standards LonMark:  

 LONMARK Interop. Guidelines v 3.0 

 LONMARK Functional Profile: Plant Controller 

 Certificações 

 Emissões: EN 50081-1 

 Imunidade: EN 50082-1 

 Standard do produto: EN 61326-1 

 Segurança: EN 61010-1 (CE), UL916 e UL 94 V-0 

 Endereçamento automático por atuação em botão de pressão ou manualmente por software 

 Possibilidade de extrair o controlador da respectiva base, sem necessidade desligar qualquer 

condutor ou ficha (ver figura abaixo) 
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 Equipamento com dimensões semelhantes à da aparelhagem modular, com instalação das 

bases em calha DIN 

Todos os controladores são programados através do software TAC Menta ou similar. 

Os controladores TAC Xenta 301 ou similar, permitem ligar até 2 módulos de entradas/ saídas e têm como 

características principais: 

 Entradas Digitais - 4 

 Saídas Digitais - 6 

 Entradas Analógicas Ativas - 4 

 Entradas Analógicas Passivas - 4 

 Saídas Analógicas - 2 

 Consumo: max. 5 W 

 Classe de proteção: IP20 

 Dimensões (h x l x p): 180 x 110 x 75 mm 

 Peso: 1,0 Kg 

 Número de canais para arquivos (trend logs): 50 

 Intervalos de arquivo possíveis: 10 s a 530 semanas 

 Capacidade de arquivo: 

 32.000 valores digitais 

 4.000 valores inteiros 

 2.000 valores reais 

 Canais de relógio (horários): sem limite 

 Memória disponível para programas / aplicações 

 Programa: 56 kB 

 Parâmetros: 64 kB 

Os controladores TAC Xenta 401 ou similar não dispõem de qualquer entrada ou saída, permitindo ligar até 

10 módulos de entradas/ saídas e têm como características principais: 

 Consumo: max. 5 W 

 Classe de proteção: IP20 

 Dimensões (h x l x p): 90 x 110 x 75 mm 

 Peso: 0,5 Kg 
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 Número de canais para arquivos (trend logs): 15 

 Intervalos de arquivo possíveis: 10 s a 530 semanas 

 Capacidade de arquivo: 

 32.000 valores digitais 

 4.000 valores inteiros 

 2.000 valores reais 

 Canais de relógio (horários): sem limite 

 Memória disponível para programas / aplicações 

 Programa: 234 kB 

 Parâmetros: 234 kB 

7.5. Módulos de entradas e saídas 

Os módulos de entradas e saídas permitem expandir a capacidade dos controladores, podendo ser instalados no 

mesmo painel elétrico ou numa qualquer outra localização, desde que dentro da mesma rede LON. 

Foram previstos dois tipos distintos de módulos, um que permite entradas digitais e outro para entradas 

universais e saídas digitais. 

Os dois modelos têm como características técnicas comuns: 

 Tensão de Alimentação: 24 Va.c. ±20%, 50/60 Hz ou 19 – 40 Vd.c. 

 Temperatura Ambiente: 

 Operação: de 0ºC a +50ºC 

 Armazenamento: -20ºC a +50ºC 

 Humidade Ambiente: max. 90% Hr (sem condensação) 

 Dimensões (h x l x p): 90 x 110 x 75 mm 

 Comunicações 

 Porta Lon: TP/FT-10 

 Endereçamento automático por atuação em botão de pressão ou manualmente por software 

 Possibilidade de extrair o módulo da respetiva base, sem necessidade desligar qualquer 

condutor ou ficha 

 Equipamento com dimensões semelhantes à da aparelhagem modular, com instalação das 

bases em calha DIN 

 Comunicação com o controlador por intermédio da rede LonTalk 
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A associação dos módulos a um determinado controlador é feito através de software, podendo em qualquer 

momento ser alterada. 

Os módulos TAC Xenta 411 ou similar têm as seguintes características: 

 Consumo: max. 2 W 

 Entradas digitais (X) para contatos livres de potencial 

 Quantidade: 10 

 Tensão em contato aberto: 26 Vd.c. 

 Corrente em contato fechado: 4 mA 

 Duração mínima do impulso para contagem: 20 ms 

Os módulos TAC Xenta 421A ou similar têm as seguintes características: 

 Consumo: max. 4 W 

 Entradas universais (U) configuradas por software 

 Quantidade: 10 

como entradas digitais 

 Tensão em contato aberto: 20 Vd.c. 

 Corrente em contato fechado: 3 mA 

 Duração mínima do impulso para contagem: 20 ms 

como entradas analógicas para sensores passivos (termistor) 

 Sensores tipo NTC 1800 (1800  a 25ºC) 

 Gama de quantificação: de -50ºC a +150ºC 

como entradas analógicas em tensão 

 Tensão de entrada: 0..10 Vd.c. 

 Impedância de entrada >100 k 

 Erro de leitura: +/- (7mV + 0,2% da leitura) 

como entradas analógicas em corrente 

 Corrente de entrada: 4..20 mA 

 Impedância de entrada: 47 k 

 Erro de leitura: +/- (0,03 mA + 0,4% da leitura) 

  



 

  
Centro de Preservação de Bens Culturais 

 

instalações elétricas e telefonia / projeto executivo [revisão] / julho 2016 memorial descritivo, caderno de encargos e especificações 

4013-03-02-06-04-00-04-001 4013-00-06-00-001-PE-01_Pág.73 

 Saídas digitais (K) por relé 

 Quantidade: 4 

 Tensão máxima: 250 Va.c. 

 Corrente máxima: 2 A 

7.6. Analisadores de rede 

Nos painéis elétricos serão instalados analisadores de rede UPT210-Lon da Algodue ou similar, com as 

seguintes características: 

 Formato compacto: 6 módulos DIN 

 Display LCD de grande contraste 

 4 contadores: Energia Ativa, Reativa e Aparente 

 Quantificação da corrente de Neutro 

 35 parâmetros elétricos medidos e apresentados no display 

 Porta de comunicação LonTalk FT-10 @ 78kbps 

 Duas saídas por impulso para energia 

 Relação dos Tis programável 

 Classe de precisão 1 ou 2 em conformidade com a norma EN62053 (ex EN61036) 

7.7. Equipamento de campo 

Os equipamentos de campo das instalações mecânicas e hidráulicas são descritos no respectivo projeto. 

7.7.1. Multisensores 

Os multisensores Schneider Electric ILA-22 ou similar, combinam sensor de luminosidade, de presença e 

receptor IR, em protocolo LON e terão as seguintes características principais: 

 Receptor IR em combinação com o controle remoto para execução de várias funções; 

 Instalação embutida; 

 Área de detecção circular com diâmetro aproximado de 14m, instalado a 2,5m  de altura; 

 Ângulo de detecção: 360º; 

 Vários níveis de detecção com 544 segmentos de controle em 136 paster; 

 Controle da iluminação por sensor de luminosidade com marca de sensibilidade de 10 a 1000 

Lux; 

 Consumo (máx.): <= 285 mW, a 42.8 VDC; 

 Interface de rede: LON Link Power Transceiver (LPT-11) 

 Indicadores LED 
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 Vermelho: erro de acesso à rede; 

 Intermitente: módulo não configurado; 

 Ligações ao Bus LON por conector WAGO 243; 

 IP20 (EN 60 529/IEC 144) 

 Dimensões: 100x50mm (diâmetro x altura ao teto) 

7.7.2. Sondas de luminosidade exterior 

As sondas de luminosidade exterior TAC SLO300 ou similar serão próprias para montagem à intempérie e 

converterão a luz medida num sinal elétrico. Serão resistentes a luz UV. 

Terão duas gamas de sensibilidade para níveis de luz: 

 0 – 400 lx (ex para controle da luz exterior) e 

 0 – 20 klx (para controle de sistemas de estores, se aplicável). 

Como características principais, salienta-se: 

 Sinal de saída:4–20 mA; 

 Nível de Tensão:  

 max: 36 Vdc; 

 Min: 15 Vdc; 

 IP 65; 

 Sensibilidade: 600nm; 

8. UNIDADES VINCULADAS A ESTE PROJETO 

8.1. Geral 

Os automation servers, os controladores e os módulos de entradas/ saídas serão instalados nos painéis 

elétricos, conforme esquema do BMS. 

As estações de operação (postos de supervisão), os automation servers serão interligadas à via de 

comunicação de dados. 

A via de comunicação de dados deverá seguir padrão ETHERNET 100 Mbps conforme norma IEEE 802.3. As 

interligações do BMS com outros dispositivos de controle através de enlace de comunicação deverão seguir o 

padrão Ethernet TCP/IP. 
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Os módulos de entradas/ saídas e controladores receberão as terminações de toda a instrumentação das 

instalações, fazendo a interconexão aos barramentos de campo e com o número de entradas e saídas de 

sinais (número de pontos) adequado à aplicação. Serão dotados de um conjunto de algoritmos de controle 

programados para funções específicas de automação predial (controle de bombas, controle ventiladores, 

programação horária de iluminação, etc.) e otimizados para os processos particulares a serem 

automatizados. 

8.2. Hvac 

De modo geral o sistema de ar condicionado a ser implantado é do tipo expansão direta com condensação a 

ar do tipo VRF (“Variable Refrigerant Flow”) composto por unidades condensadoras (unidade  externa) e 

unidades evaporadoras (unidades internas) associadas. 

Os sistemas VRF e as unidades de tratamento de ar (Fan Coil) têm o seu funcionamento automático por 

controlador incorporado, independentemente do sistema geral de controle. Apenas o seu horário de 

funcionamento é determinado por aquele sistema. 

As condições de operação das unidades internas dos sistemas VRF serão através do sistema central de 

controle fornecido pelo fabricante, que irá gerenciar os grupos das unidades internas e externas, para 

programação de operação, controle, monitoramento, supervisão e gerenciamento através de um software 

especifico fornecido pelo fabricante do equipamento.  

As unidades de tratamento de ar (Fan Coil) deverão ser fornecidas também com um microprocessador 

incorporado que em associação com as sondas de umidade, sondas de temperatura ambiente e os 

atuadores do sistema de expansão direta garantem o seu funcionamento automático. 

Todos os sistemas de controle dos equipamentos de HVAC deverão ser fornecidos com possibilidade de 

comunicar com o sistema de automação predial (BMS) conforme previsto (comunicação em Lon). 

Os termóstatos ou controladores individuais das unidades internas deverão ser montados em locais 

representativos das condições ambiente dos espaços a que estão afetos, longe da incidência da luz solar ou 

de qualquer outra fonte de calor. 

Todos os equipamentos associados aos sistemas de ventilação de segurança a prever no edifício, 

especificamente, a pressurização das caixas de escadas, serão comandados pelo Sistema Automático de 

Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI), cuja central de controle e os respectivos sinais fazem parte dos 

respectivos projetos de elétrica e segurança. 
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8.2.1. Controles 

O controle das unidades externas, como já referido, é automático em função das condições exteriores e 

interiores verificadas. O controle das unidades interiores é, dentro do período definido de arrefecimento, 

garantido por controles ou termóstatos locais.  

Para controle integrado dos vários sistemas previstos, está prevista a instalação de um controlador digital 

programável próprio, a fornecer com os sistemas, com possibilidade de controlar os valores das temperaturas 

ambiente, ar externo e retorno, assim como, as vazões de recirculação e de ar de renovação, equipado com 

uma interface para ligação ao sistema de automação predial. Assim, prevê-se que o BMS possa autorizar ou 

inibir o seu funcionamento, dentro da programação horária prevista, receber confirmação do estado de 

funcionamento e informação de avaria. 

Como solução geral, com as unidades internas deverá ser fornecido controle remoto com fio, com as 

seguintes funções: 

 Liga/desliga 

 “Timer” para desligamento automático 

 Seleção de temperatura do ambiente desejado (set point) 

 Seleção de velocidade do ventilador do evaporador (alta, média, baixa) 

 Seleção do modo de operação: resfriamento, aquecimento, ventilação, desumidificação 

 Seleção da temperatura de orvalho na insuflação 

 Controle de demanda de energia elétrica 

A interligação de comando e controle deverá ser feita com cabos blindados (shielded cables) de 0,75 ou 1,0 

mm2 que seguirão em princípio, o encaminhamento da tubulação frigorígena, fazendo parte da instalação 

do próprio sistema de HVAC. 

8.2.2. Sistemas de transmissão e automação 

O sistema de cabeamento deverá possibilitar a conexão entre cada unidade interna e sua respectiva unidade 

externa, através de um par de cabos blindados trançados e assim permitir o perfeito funcionamento da rede. 

Esta ligação entre placas eletrônicas deverá ser realizada sem polaridade, para facilitar o trabalho em campo 

e evitar danos ao circuito eletrônico. Dessa forma, pode-se centralizar o gerenciamento de toda a instalação 

a partir de um ponto.  

O sistema de cabeamento deverá possibilitar, também, a conexão entre os conjuntos unidades 

externas/evaporadoras, instalados em uma determinada área do edifício e seu respectivo quadro de 
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comando geral, remoto, a ser instalado no quadro de suprimento de energia elétrica associado, mencionado 

na Especificação Técnica de Equipamentos do projeto de HVAC. 

O sistema de automação deverá ser fornecido pelo mesmo fabricante dos equipamentos e integrado 

totalmente com os mesmos. 

8.3. Sistema elétrico 

Serão instalados nos painéis elétricos analisadores de rede com protocolo de comunicação LON, com o 

objetivo de monitorar o consumo de energia. Os analisadores de rede são medidores eletrônicos de 

grandezas elétricas: tensão, corrente, fator de potência, potência ativa, potência reativa, potência aparente, 

frequência. 

O sistema de leitura remota deverá estar integrado ao sistema de automação do prédio com a principal 

finalidade de gerenciar, armazenar e processar os dados de leitura “em tempo real” para geração de 

históricos de consumo. 

8.4. Elevadores 

Os elevadores deverão ser projetados considerando a jornada de operação continua de 24 horas dia, 7 dias 

por semana e 365 dias por ano. 

O projeto dos elevadores deverá levar em consideração a utilização de pessoas com necessidades especiais 

de acessibilidade, conforme a norma da NBR – NM 313 e NBR 9050. 

Os elevadores deverão ser projetados para operar sem casa de maquina, ou seja com mecanismo de 

movimentação elétrica. 

Serão dotados de sistema eletrônico, que permita o total acompanhamento da perfomance dos mesmos. O 

sistema deverá monitorar o funcionamento dos elevadores, garantindo maior confiabilidade e segurança. 

Deverá ser dotado de dispositivo que realize registro estatístico de dados sobre o trafego, de forma a permitir 

a sua reativação, fornecendo à central de segurança os dados necessários para a otimização e eficácia do 

sistema de elevadores. 

Deverá ser dotado de sistema de comandos on line, permitindo a seleção de paradas, colocando e/ou 

retirando elevador de operação, ativar operação de emergência, bloqueio de chamadas da cabine e/ ou 

pavimento, etc. 
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Deverá monitorar os elevadores em tempo real, a alterações de comandos, emissão de mensagens de 

emergência, até a avaliação estatística de dados sobre o trafego. 

Devera ser dotado de protocolo de comunicação ethernet TCP/IP para monitoramento remoto. 

9. EQUIPE TÉCNICA 

Os Técnicos Responsáveis, 

 Raul Serafim (OE 26591) 

 João Carlos Martins de Carvalho (CREA 0600777880) 
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TRF PEG PEG PE_P4 PE_P4 PE_SB/PTC PE_SB/PTC PE_SB/PTC PE_SB/PTC

PEG PE_BatCap PE_SB/PTC PE_EL1 PE_EL2 PE_HID1.1 PE_HID1.2 PE_HID2 PE_HID3

127/220 127/220 127/220 127/220 127/220 127/220 127/220 127/220 127/220

Trifásico com neutro Trifásico com neutro Trifásico com neutro Trifásico com neutro Trifásico com neutro Trifásico com neutro Trifásico com neutro Trifásico com neutro Trifásico com neutro

Não Não Não Não Não Não Não Não Não

5 x [Cabo com 

isolamento em EPR, 

cobre, (3F240 + 

1N120)mm2]

2 x [Cabo com 

isolamento em EPR, 

cobre, (3F185 + 1N95 + 

1G95)mm2]

6 x [Cabo com 

isolamento em EPR, 

cobre, (3F240 + 1N120 

+ 1G120)mm2]

Cabo com isolamento 

em EPR, cobre, (3F10 + 

1N10 + 1G10)mm2

Cabo com isolamento 

em EPR, cobre, (3F10 + 

1N10 + 1G10)mm2

Cabo com isolamento 

em EPR, cobre, (3F95 + 

1N50 + 1G50)mm2

Cabo com isolamento 

em EPR, cobre, (3F95 + 

1N50 + 1G50)mm2

Cabo com isolamento 

em EPR, cobre, (3F4 + 

1N4 + 1G4)mm2

Cabo com isolamento 

em EPR, cobre, (3F4 + 

1N4 + 1G4)mm2

E E D B2 B2 B2 B2 B2 B2

400.00 150.00 400.00 9.00 9.00 36.00 36.00 3.00 2.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

16 14 56 8 7 27 29 15 20

FC.1 30 30 30 30 30 30 30 30 30

F.C.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

F.C.3 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Horiz. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vertic. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

N N N N N N N N N

Multipolar Multipolar Multipolar Multipolar Multipolar Multipolar Multipolar Multipolar Multipolar

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nula Nula Nula Nula Nula Nula Nula Nula Nula

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

1049.73 393.65 1049.73 23.62 23.62 94.48 94.48 7.87 5.25

1049.7 393.6 1049.7 23.6 23.6 94.5 94.5 7.9 5.2

2690.0 912.0 2106.0 60.0 60.0 233.0 233.0 35.0 35.0

1614.0 547.2 1263.6 36.0 36.0 139.8 139.8 21.0 21.0

F D D D D D D D D

C C C C C C C C C

1250 500 1250 25 25 125 125 16 16

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

0.25% 0.26% 0.72% 0.33% 0.29% 0.48% 0.51% 0.52% 0.46%

0.2% 0.5% 1.0% 1.9% 1.9% 1.4% 1.5% 1.5% 1.4%

195555.5556 70140.58957 67047.61905 4888.888889 5587.301587 9490.56336 8836.041749 1042.962963 782.2222222

2000 650 1625 250 250 1250 1250 160 160

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

0.77000625 0.569032012 9.432576563 0.08555625 0.065504004 2.048968584 2.363762112 0.300783691 0.534726563

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

5x[3x3/8]mm 5x[2  3/4x1/8]mm 5x[2  3/4x5/16]mm 5x[1/4x1/8]mm 5x[1/4x1/8]mm 5x[5/8x1/8]mm 5x[5/8x1/8]mm 5x[1/4x1/8]mm 5x[1/4x1/8]mm

15.84 14.11 11.50 4.50 4.72 8.62 8.46 2.13 1.67

20.00 15.00 15.00 6.00 6.00 10.00 10.00 3.00 3.00

Barramento (mm)

Icc (kA)

Pc(kA)

Calculo do Poder 
de Corte

Icc vs Icorte

Icc min (A)

Icorte (A)

Icorte≤Icc min

tft cabo

ta≤5

ta≤tft cabo

Tempo de 
Abertura e Fadiga 

Térmica

IZ (A)

I'Z (A)

Corrente 
Admissível (Iz)

∆V[%] (da linha)

∆V[%] (Total)
Queda de Tensão

Proteções

Disjuntor (D) ou Fusível (F)

Tipo Disjuntor / Fusível

I2≤1,45Iz'

I'B≤In≤I'z

In (A)

Corrente 
Projeto

IB (A)

IB' (A)

Temperatura Ambiente
ou Temp. do solo [ºC]

Resistividade térmica do solo 
[K.m/W]

Nº Condut.Agrup.em feixe

F
.C

.4

f.c.1

f.c.2

Agrupamento 
em camadas

F
.C

.5

Cabo enterrado em tubo

Multipolar/monopolar

Numero de circuitos

Afastamento cabo / tubo

f.c.5

f.c.6

f.c. total

f.c.3

f.c.4

CARGA

Salimentar (kVA)

Fator de carga

Fator de demanda

Comprimento (m)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Cabo
Numero de circuitos

Met.Referência (sigla)

Canalização
Origem

Destino

V

Tensão do circuito

Tipo Circuito

Harmônicos 3ªOrdem>15%
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PE_SB/PTC PE_SB/PTC PE_SB/PTC PE_SB/PTC PE_SB/PTC PE_SB/PTC PE_SB/PTC PE_SB/PTC PE_SB/PTC

PE_HID4 PE_HID5 PE_HID6 PE_CPD PE_PT PE_P1 PE_LAB PE_P2 PE_P3

127/220 127/220 127/220 127/220 127/220 127/220 127/220 127/220 127/220

Trifásico com neutro Trifásico com neutro Trifásico com neutro Trifásico sem neutro Trifásico com neutro Trifásico com neutro Trifásico com neutro Trifásico com neutro Trifásico com neutro

Não Não Não Não Não Não Não Não Não

Cabo com isolamento 

em EPR, cobre, (3F4 + 

1N4 + 1G4)mm2

Cabo com isolamento 

em EPR, cobre, (3F6 + 

1N6 + 1G6)mm2

Cabo com isolamento 

em EPR, cobre, (3F4 + 

1N4 + 1G4)mm2

Cabo com isolamento 

em EPR, cobre, (3F185 

+ 1N95 + 1G95)mm2

Cabo com isolamento 

em EPR, cobre, (3F16 + 

1N16 + 1G16)mm2

Cabo com isolamento 

em EPR, cobre, (3F16 + 

1N16 + 1G16)mm2

Cabo com isolamento 

em EPR, cobre, (3F25 + 

1N25 + 1G25)mm2

Cabo com isolamento 

em EPR, cobre, (3F16 + 

1N16 + 1G16)mm2

Cabo com isolamento 

em EPR, cobre, (3F16 + 

1N16 + 1G16)mm2

B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2

2.00 5.00 1.00 70.00 12.00 12.00 22.00 10.00 7.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

24 20 20 26 10 14 28 18 22

FC.1 30 30 30 30 30 30 30 30 30

F.C.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

F.C.3 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Horiz. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vertic. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

N N N N N N N N N

Multipolar Multipolar Multipolar Multipolar Multipolar Multipolar Multipolar Multipolar Multipolar

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nula Nula Nula Nula Nula Nula Nula Nula Nula

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

5.25 13.12 2.62 183.70 31.49 31.49 57.74 26.24 18.37

5.2 13.1 2.6 183.7 31.5 31.5 57.7 26.2 18.4

35.0 44.0 35.0 348.0 80.0 80.0 105.0 80.0 80.0

21.0 26.4 21.0 208.8 48.0 48.0 63.0 48.0 48.0

D D D D D D D D D

C C C C C C C C C

16 25 16 200 40 40 63 32 25

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

0.56% 0.77% 0.23% 0.46% 0.35% 0.49% 1.15% 0.52% 0.45%

1.5% 1.7% 1.2% 1.4% 1.3% 1.5% 2.1% 1.5% 1.4%

651.8518519 1173.333333 782.2222222 18884.00488 6257.777778 4469.84127 3492.063492 3476.54321 2844.444444

160 250 160 260 400 400 630 320 250

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

0.77000625 0.534726563 0.534726563 1.962579796 0.133681641 0.262016016 1.048064063 0.433128516 0.647019141

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

5x[1/4x1/8]mm 5x[1/4x1/8]mm 5x[1/4x1/8]mm 4x[1/2x1/4]mm 5x[1/4x1/8]mm 5x[1/4x1/8]mm 5x[1/4x1/8]mm 5x[1/4x1/8]mm 5x[1/4x1/8]mm

1.43 2.34 1.67 9.87 6.63 5.67 4.96 4.95 4.39

3.00 3.00 3.00 10.00 7.50 6.00 6.00 6.00 4.50

Barramento (mm)

Icc (kA)

Pc(kA)

Calculo do Poder 
de Corte

Icc vs Icorte

Icc min (A)

Icorte (A)

Icorte≤Icc min

tft cabo

ta≤5

ta≤tft cabo

Tempo de 
Abertura e Fadiga 

Térmica

IZ (A)

I'Z (A)

Corrente 
Admissível (Iz)

∆V[%] (da linha)

∆V[%] (Total)
Queda de Tensão

Proteções

Disjuntor (D) ou Fusível (F)

Tipo Disjuntor / Fusível

I2≤1,45Iz'

I'B≤In≤I'z

In (A)

Corrente 
Projeto

IB (A)

IB' (A)

Temperatura Ambiente
ou Temp. do solo [ºC]

Resistividade térmica do solo 
[K.m/W]

Nº Condut.Agrup.em feixe

F
.C

.4

f.c.1

f.c.2

Agrupamento 
em camadas

F
.C

.5

Cabo enterrado em tubo

Multipolar/monopolar

Numero de circuitos

Afastamento cabo / tubo

f.c.5

f.c.6

f.c. total

f.c.3

f.c.4

CARGA

Salimentar (kVA)

Fator de carga

Fator de demanda

Comprimento (m)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Cabo
Numero de circuitos

Met.Referência (sigla)

Canalização
Origem

Destino

V

Tensão do circuito

Tipo Circuito

Harmônicos 3ªOrdem>15%
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PE_SB/PTC PE_SB/PTC PE_SB/PTC PCGG

PE_P4 PE_COB PE_VAC PE_SB/PTC

127/220 127/220 127/220 127/220

Trifásico com neutro Trifásico com neutro Trifásico com neutro Trifásico com neutro

Não Não Não Não

Cabo com isolamento 

em EPR, cobre, (3F50 + 

1N25 + 1G25)mm2

Cabo com isolamento 

em EPR, cobre, (3F16 + 

1N16 + 1G16)mm2

3 x [Cabo com 

isolamento em EPR, 

cobre, (3F240 + 1N120 

+ 1G120)mm2]

6 x [Cabo com 

isolamento em EPR, 

cobre, (3F240 + 1N120 

+ 1G120)mm2]

B2 B2 B2 D

25.00 6.00 140.00 400.00

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

26 30 40 71

FC.1 30 30 30 30

F.C.2 2.5 2.5 2.5 2.5

F.C.3 5 5 5 5

Horiz. 1 1 1 1

Vertic. 1 1 1 1

N N N N

Multipolar Multipolar Multipolar Multipolar

1 1 1 1

Nula Nula Nula Nula

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

0.60 0.60 0.60 0.60

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

0.60 0.60 0.60 0.60

65.61 15.75 367.40 1049.73

65.6 15.7 367.4 1049.7

154.0 80.0 1221.0 2106.0

92.4 48.0 732.6 1263.6

D D D D

C C C C

80 25 630 1250

Sim Sim Sim Sim

Sim Sim Sim Sim

0.60% 0.52% 0.36% 0.92%

1.6% 1.5% 1.3% 0.9%

5014.245014 2085.925926 46933.33333 52882.62911

800 250 819 1625

Sim Sim Sim Sim

2.033297754 1.203134766 4.812539063 15.16250588

Sim Sim Sim Sim

Sim Sim Sim Sim

5x[1/4x1/8]mm 5x[1/4x1/8]mm 5x[2x1/4]mm 5x[2  3/4x5/16]mm

7.13 3.59 9.61 33.05

7.50 4.50 10.00 40.00

Barramento (mm)

Icc (kA)

Pc(kA)

Calculo do Poder 
de Corte

Icc vs Icorte

Icc min (A)

Icorte (A)

Icorte≤Icc min

tft cabo

ta≤5

ta≤tft cabo

Tempo de 
Abertura e Fadiga 

Térmica

IZ (A)

I'Z (A)

Corrente 
Admissível (Iz)

∆V[%] (da linha)

∆V[%] (Total)
Queda de Tensão

Proteções

Disjuntor (D) ou Fusível (F)

Tipo Disjuntor / Fusível

I2≤1,45Iz'

I'B≤In≤I'z

In (A)

Corrente 
Projeto

IB (A)

IB' (A)

Temperatura Ambiente
ou Temp. do solo [ºC]

Resistividade térmica do solo 
[K.m/W]

Nº Condut.Agrup.em feixe

F
.C

.4

f.c.1

f.c.2

Agrupamento 
em camadas

F
.C

.5

Cabo enterrado em tubo

Multipolar/monopolar

Numero de circuitos

Afastamento cabo / tubo

f.c.5

f.c.6

f.c. total

f.c.3

f.c.4

CARGA

Salimentar (kVA)

Fator de carga

Fator de demanda

Comprimento (m)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Cabo
Numero de circuitos

Met.Referência (sigla)

Canalização
Origem

Destino

V

Tensão do circuito

Tipo Circuito

Harmônicos 3ªOrdem>15%
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Painel Elétrico Cobertura
Descrição dos Pontos ED SD E.Temp EA SA

CHILLER / BOMBA DE CALOR (CONTROLADOR INCLUÍDO)

COMANDO ON-OFF DA BOMBA DE CALOR (HORÁRIO / PERMISSÃO DE FUNCIONAMENTO) 1

MANUAL-0-AUTOMÁTICO DA BOMBA DE CALOR 1

AVARIA GERAL DA BOMBA DE CALOR 1

TEMPERATURA DE IDA DA BOMBA DE CALOR 1

TEMPERATURA DE RETORNO DA BOMBA DE CALOR 1

FILTROS DE ÁGUA COLMATADOS 1

MANUAL-0-AUTOMÁTICO DAS BOMBAS 1

AVARIA GERAL DAS BOMBAS 1

FILTROS DE ÁGUA COLMATADOS 1

TEMPERATURA DA ÁGUA IDA 1

TEMPERATURA DA ÁGUA RETORNO 1

CONTADOR DE ENERGIA - ELÉCTRICA 1

Total Equipamento 3 1 2 0 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 9 3 6 0 0

UNIDADES DE EXPANSÃO DIRETA TIPO SPLIT (CONTROLADOR INCLUÍDO)
COMANDO SPLIT (ON/OFF) 1

ESTADO SPLIT 1

AVARIA SPLIT 1

Total Equipamento 2 1 0 0 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 2 1 0 0 0

BOMBAS DISTRIBUIDORAS DE VELOCIDADE VARIÁVEL
COMANDO BD 1

ESTADO DO COMUTADOR (AUTOMÁTICO) 1

COMANDO VELOCIDADE VARIAVEL VAR 1

VALOR DE % DA VELOCIDADE DO VAR 1

AVARIA VAR 1

FILTRO COLMATADO 1

TEMP. RETORNO DE AGUA 1

TEMP. IDA DE AGUA 1

Total Equipamento 3 1 2 1 1

Numero Equipamentos

Sub-Total 15 5 10 5 5

UNIDADES TRATAMENTO DE AR - FANCOIL 
COMANDO VI AHU 1

COMANDO VE AHU 1

ESTADO DO COMUTADOR (AUTOMÁTICO) 1

AVARIA VAR / DISPARO DE PROTECÇÕES VI 1

MEDIÇÃO DE CAUDAL VI 1

ESTADO VI 1

COMANDO VELOCIDADE VARIAVEL VAR VI 1

VALOR DE % DA VELOCIDADE DO VAR (ESTADO VAR) VI 1

UMIDADE DE AR NOVO 1

UMIDADE DE RETORNO 1

UMIDADE DE INSUFLAÇÃO 1

COMANDO UMIDIFICADOR 1

ESTADO DO COMUTADOR UMIDIFICADOR (AUTOMÁTICO) 1

INFORMAÇÃO DE ESTADO DO UMIDIFICADOR 1

COMANDO VALOR % UMIDIFICADOR 1

AVARIA VAR / DISPARO DE PROTECÇÕES VE 1

MEDIÇÃO DE CAUDAL VE 1

ESTADO VE 1

COMANDO VELOCIDADE VARIAVEL VAR VE 1

VALOR DE % DA VELOCIDADE DO VAR (ESTADO VAR) VE 1

PRÉ-FILTRO COLMATADO 1

FILTRO COLMATADO VI 1

FILTRO COLMATADO VE 1

TEMPERATURA DE AR NOVO 1

TEMPERATURA DE RETORNO 1

TEMPERATURA DE INSUFLAMENTO 1

SONDA DE QUALIDADE DE AR INTERIOR (CO2) 1

COMANDO VALVULA DE QUENTE 1

COMANDO VÁLVULA DE FRIO 1

COMANDO DO MOTOR DO RECUPERADOR DE CALOR (RODA TÉRMICA) 1

ESTADO DO MOTOR DO RECUPERADOR DE CALOR (RODA TÉRMICA) 1

Total Equipamento 11 4 3 8 5

Numero Equipamentos

Sub-Total 66 24 18 48 30

3

1

5

6
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UNIDADES TRATAMENTO DE AR - FANCOIL 
COMANDO VI AHU 1

COMANDO VE AHU 1

ESTADO DO COMUTADOR (AUTOMÁTICO) 1

AVARIA VAR / DISPARO DE PROTECÇÕES VI 1

MEDIÇÃO DE CAUDAL VI 1

ESTADO VI 1

COMANDO VELOCIDADE VARIAVEL VAR VI 1

VALOR DE % DA VELOCIDADE DO VAR (ESTADO VAR) VI 1

AVARIA VAR / DISPARO DE PROTECÇÕES VE 1

MEDIÇÃO DE CAUDAL VE 1

ESTADO VE 1

COMANDO VELOCIDADE VARIAVEL VAR VE 1

VALOR DE % DA VELOCIDADE DO VAR (ESTADO VAR) VE 1

PRÉ-FILTRO COLMATADO 1

FILTRO COLMATADO VI 1

FILTRO COLMATADO VE 1

TEMPERATURA DE AR NOVO 1

TEMPERATURA DE RETORNO 1

TEMPERATURA DE INSUFLAMENTO 1

COMANDO VÁLVULA DE FRIO 1

COMANDO DO MOTOR DO RECUPERADOR DE CALOR (RODA TÉRMICA) 1

ESTADO DO MOTOR DO RECUPERADOR DE CALOR (RODA TÉRMICA) 1

Total Equipamento 9 3 3 4 3

Numero Equipamentos

Sub-Total 9 3 3 4 3

VENTILADORES DE EXTRACÇÃO (VE) - VELOCIDADE FIXA
COMANDO VE 1

ESTADO DO COMUTADOR (AUTOMÁTICO) 1

INFORMAÇÃO DE ESTADO DAS PROTECÇÕES/TÉRMICO (AVARIA) VE 1

ESTADO VE 1

Total Equipamento 3 1 0 0 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 3 1 0 0 0

VENTILADORES DE INSUFLAMENTO (VI) - VELOCIDADE FIXA
COMANDO VI 1

ESTADO DO COMUTADOR (AUTOMÁTICO) 1

INFORMAÇÃO DE ESTADO DAS PROTECÇÕES/TÉRMICO (AVARIA) VI 1

ESTADO VI 1

FILTRO COLMATADO VI 1

Total Equipamento 3 1 0 0 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 3 1 0 0 0

VENTILADORES DE PRESSURIZAÇÃO (VP) - Velocidade Variável
COMANDO VP 1

ESTADO DO COMUTADOR (AUTOMÁTICO) 1

INFORMAÇÃO DE ESTADO DAS PROTECÇÕES/TÉRMICO (AVARIA) VP 1

ESTADO VP 1

MEDIÇÃO DE CAUDAL VP 1

COMANDO VELOCIDADE VARIAVEL VAR VP 1

VALOR DE % DA VELOCIDADE DO VAR (ESTADO VAR) VP 1

PRESSÃO AMBIENTE (NIVEL PRESSURIZAÇÃO) 2

Total Equipamento 3 1 0 4 1

Numero Equipamentos

Sub-Total 6 2 0 8 2

CONTAGEM DE ENERGIA
CONTADOR DE ENERGIA TÉRMICA 1

Total Equipamento 1 0 0 0 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 6 0 0 0 0

DAMPERS AUTOMÁTICOS DE VAZÃO MOTORIZADOS (DAVM)
INFORMAÇÃO DE ESTADO 1

COMANDO DAVM 1

Total Equipamento 1 1 0 0 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 2 2 0 0 0

VALVULAS MOTORIZADAS 2 VIAS ON OFF
COMANDO VALVULA 1

ESTADO VALVULA 1

Total Equipamento 1 1 0 0 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 4 4 0 0 0

4

1

1

1

2

6

2
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VALVULAS MOTORIZADAS 2 VIAS ON OFF - ALIVIO
COMANDO VALVULA 1

ESTADO VALVULA 1

PRESSAO ÁGUA 2

Total Equipamento 1 1 0 2 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 3 3 0 6 0

Painel Elétrico Local Pavimento Subsolo

DAMPERS CORTA-FOGO (DCF)
INFORMAÇÃO DE ESTADO 2

Total Equipamento 2 0 0 0 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 14 0 0 0 0

Painel Elétrico Local Pavimento Térreo

UNIDADES TERMINAIS (FANCOLETES) (CONTROLADOR INCLUÍDO)
INFORMAÇÃO DE ESTADO 1

COMANDO FCL 1

Total Equipamento 1 1 0 0 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 4 4 0 0 0

VENTILADORES DE EXTRACÇÃO (VE) - VELOCIDADE FIXA
COMANDO VE 1

ESTADO DO COMUTADOR (AUTOMÁTICO) 1

INFORMAÇÃO DE ESTADO DAS PROTECÇÕES/TÉRMICO (AVARIA) VE 1

ESTADO VE 1

Total Equipamento 3 1 0 0 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 6 2 0 0 0

DAMPERS CORTA-FOGO (DCF)
INFORMAÇÃO DE ESTADO 2

Total Equipamento 2 0 0 0 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 14 0 0 0 0

Painel Elétrico Local 1º Pavimento

UNIDADES TERMINAIS (FANCOLETES) (CONTROLADOR INCLUÍDO)
INFORMAÇÃO DE ESTADO 1

COMANDO FCL 1

Total Equipamento 1 1 0 0 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 10 10 0 0 0

DAMPERS CORTA-FOGO (DCF)
INFORMAÇÃO DE ESTADO 2

Total Equipamento 2 0 0 0 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 12 0 0 0 0

Painel Elétrico Local 2º Pavimento

UNIDADES TERMINAIS (FANCOLETES) (CONTROLADOR INCLUÍDO)
INFORMAÇÃO DE ESTADO 1

COMANDO FCL 1

Total Equipamento 1 1 0 0 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 5 5 0 0 0

DAMPERS CORTA-FOGO (DCF)
INFORMAÇÃO DE ESTADO 2

Total Equipamento 2 0 0 0 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 10 0 0 0 0

Painel Elétrico Local 3º Pavimento

UNIDADES TERMINAIS (FANCOLETES) (CONTROLADOR INCLUÍDO)
INFORMAÇÃO DE ESTADO 1

COMANDO FCL 1

Total Equipamento 1 1 0 0 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 1 1 0 0 0

3
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6
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DAMPERS CORTA-FOGO (DCF)
INFORMAÇÃO DE ESTADO 2

Total Equipamento 2 0 0 0 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 10 0 0 0 0

UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONAMENTO DE PRECISÃO (CONTROLADOR INCLUIDO)
COMANDO ON-OFF (HORÁRIO / PERMISSÃO FUNCIONAMENTO) 1

AVARIA GERAL 1

Total Equipamento 1 0 0 0 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 1 0 0 0 0

Painel Elétrico Local 4º Pavimento

UNIDADES TERMINAIS (FANCOLETES) (CONTROLADOR INCLUÍDO)
INFORMAÇÃO DE ESTADO 1

COMANDO FCL 1

Total Equipamento 1 1 0 0 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 1 1 0 0 0

DAMPERS CORTA-FOGO (DCF)
INFORMAÇÃO DE ESTADO 2

Total Equipamento 2 0 0 0 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 10 0 0 0 0

UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONAMENTO DE PRECISÃO (CONTROLADOR INCLUIDO)
COMANDO ON-OFF (HORÁRIO / PERMISSÃO FUNCIONAMENTO) 1

AVARIA GERAL 1

Total Equipamento 1 0 0 0 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 1 0 0 0 0

Painel Elétrico Local Substação

VENTILADORES DE EXTRACÇÃO (VE) - VELOCIDADE FIXA
COMANDO VE 1

ESTADO DO COMUTADOR (AUTOMÁTICO) 1

INFORMAÇÃO DE ESTADO DAS PROTECÇÕES/TÉRMICO (AVARIA) VE 1

ESTADO VE 1

Total Equipamento 3 1 0 0 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 3 1 0 0 0

VENTILADORES DE INSUFLAMENTO (VI) - VELOCIDADE FIXA
COMANDO VI 1

ESTADO DO COMUTADOR (AUTOMÁTICO) 1

INFORMAÇÃO DE ESTADO DAS PROTECÇÕES/TÉRMICO (AVARIA) VI 1

ESTADO VI 1

FILTRO COLMATADO VI 1

Total Equipamento 3 1 0 0 0

Numero Equipamentos

Sub-Total 3 1 0 0 0

1

1

1

5

1

1
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LISTA DE PONTOS PARA LIGAÇÃO À DISTÂNCIA 

Deverão ser considerados os seguintes pontos para informação à distância: 

SISTEMA DE GESTÃO TÉCNICA - LISTA DE PONTOS 

Designação ED SD EA SA 

Central de pressurização para a rede de abastecimento de água potável 
(localizada no subsolo):         
Sinalização "Alarme Agrupado - Avaria do sistema de bombeamento" 1       
Sinalização "Bombas em funcionamento" 1       

Subtotal: 2 0 0 0 
Central de bombeamento para a rede de abastecimento de água de reuso 
(localizada no subsolo):         
Sinalização "Alarme Agrupado - Avaria do sistema de bombeamento" 1       
Sinalização "Bombas em funcionamento" 1       

Subtotal: 2 0 0 0 
Grupo elevatório para a rede de incêndio 
(localizado no subsolo):         

Sinalização "Alarme Agrupado - Avaria do sistema de bombeamento" 1       
Sinalização "Bombas em funcionamento" 1       
Sinalização "Não automático" 1       

Subtotal: 3 0 0 0 
Por eletroválvula de adução às cisternas  
(reservatório de água para extinção de incêndio –  total 2 eletroválvulas)         
Eletroválvula   1     
Nível Alto 1       
Nível Baixo 1       
Alarme  1       
Leitor óptico  1       
Sinalização óptica/acústica   1     
Falha de Tensão de Comando 1       

Subtotal: 5 2 0 0 
Poço de bombeamento de águas pluviais  
(localizado no pavimento -1):         
Sinalização "Alarme Agrupado - Avaria do sistema de bombeamento" 1       
Sinalização "Bombas em funcionamento" 1       
Sinalização "Nível mínimo" 1       
Sinalização "Nível máximo" 1       

Sinalização "Alarme" 1 

Subtotal: 5 0 0 0 
Legenda: 

ED – Entrada Digital 

SD – Saída Digital 

EA – Entrada Analógica 

SA – Saída Analógica 
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SUBIDA - AO PAVIMENTO SUPERIOR

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO
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T3 T12T2 T4 T7 T8 T9 T10 T11 T3 T12T2 T4 T7 T8 T9 T10 T11T6T5T1

m+6.98

01

i=3% i=3%

i=3%

ESCADA

m+6.98

E=18,44 cm

E=18,44 cm

5556575859606162

ALVENARIA H=92cm

E=18,44 cm

m+8,45

656463 535251 54

DET

PRANCHA

PAINEL

1 11

2 2

2

2

1

2

1
PE_P2

8

T3T1

T3T1

T3T1

T1

T1

T1

T3T1

T4

T4

T3 T3 T3T4

T3T4T12

T8

T8 T8

T8

T9

T9

T9

T9

T9

T10T10

T11

T11
T11

T11

T8T7

T2 T4 T7 T8 T9 T10

T4T2

T2

T2

T2

T3

T3

T11 T11

T11

3
4

T6

T3T1 T5

LEGENDAS

SUBIDA - DOPAVIMENTO INFERIOR

DESCIDA - DO PAVIMENTO SUPERIOR

DESCIDA - AO PAVIMENTO INFERIOR

SUBIDA - AO PAVIMENTO SUPERIOR

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS

1

2

3

4

DAMPER CORTA-FOGO

EQUIPAMENTO DE AVAC

WI-FI

CAIXA DE PASSAGEM DE PISO, 40x40x12cm, COM TAMPA ANTIDERRAPANTE

5

6

7 CENTRAL DE CONTROLO DE ACESSO

BOILER

8

A

9

MONTA-CARGAS10

1:200

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-01-099.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 23 0106 0102 PE01



OBRAS RARAS

ESCADA

7172737475767778

818079 696867 70

E=18,44 cm

E=18,44 cm

ALVENARIA H=92cm

E=18,44 cm

PAINEL

1

2

1

1

2
1

1

PE_P3

4

T3T1

T3T1

T3T1

T1
T1

T1

T3T1

T6

T4

T3

T3

T2 T3T2 T3T2 T3

T3

T2 T4

T2 T4

T2

T2 T3 T4

T2 T3 T4

T3T1 T5

T6T5T4T3T2T1

LEGENDAS

SUBIDA - DOPAVIMENTO INFERIOR

DESCIDA - DO PAVIMENTO SUPERIOR

DESCIDA - AO PAVIMENTO INFERIOR

SUBIDA - AO PAVIMENTO SUPERIOR

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS

1

2

3

4

DAMPER CORTA-FOGO

EQUIPAMENTO DE AVAC

WI-FI

CAIXA DE PASSAGEM DE PISO, 40x40x12cm, COM TAMPA ANTIDERRAPANTE

5

6

7 CENTRAL DE CONTROLO DE ACESSO

BOILER

8

A

9

MONTA-CARGAS10
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m+12.88

01

m+14,35

ESCADA

m+12,88

8687888990919293

969594 848382 85

E=18,44 cm

E=18,44 cm

ALVENARIA H=92cm

E=18,44 cm

m+12.88

DET

PRANCHA

U
E

P

AD01

3.82 x 0.465

AD03

3.265 x 0.87

AD05

3.265 x 1.07

AD06

3.265 x 0.68

AD02

3.265 x 0.68

1

2

1

1

2
1

1

PE_P4

3

4

10

T3T1

T3T1

T3T1

T1

T1

T1

T6

T4

T3

T3

T2 T3T2 T3T3

T3

T2 T4

T2 T4

T2

T2 T3 T4 T7

T2 T3 T4 T7

LEGENDAS

SUBIDA - DOPAVIMENTO INFERIOR

DESCIDA - DO PAVIMENTO SUPERIOR

DESCIDA - AO PAVIMENTO INFERIOR

SUBIDA - AO PAVIMENTO SUPERIOR

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS

1

2

3

4

DAMPER CORTA-FOGO

EQUIPAMENTO DE AVAC

WI-FI

CAIXA DE PASSAGEM DE PISO, 40x40x12cm, COM TAMPA ANTIDERRAPANTE

5

6

7 CENTRAL DE CONTROLO DE ACESSO

BOILER

8

A

9

MONTA-CARGAS10
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T7 T8 T9 T5 T6

T7 T8 T9

T8 T9

T10 T11 T12 T13 T14 T16

T12 T13 T14 T16

T13T14 T16

T15

T15

HID.

DUPLO

INC.

INC.

1:50

PLANTA BAIXA COBERTURA
01

m+14,35

m+15.83

m+16.10

DET

PRANCHA

ESCADA

m+16.10

1
5
.8
3

1
6
.1
3

1
6
.1
0

1
6
.1
3

1
5
.8
3

1
6
.1
3

1
6
.1
3

1
6
.1
0

PE_COB

PE_VAC2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2

2

2

2

2

2
2

2 2 2 2 2

2

22222222

2

2
2222

2

T5

T7T8

T9

T4T3T2

T4

T3

T3

T1

T6

T9

T1

T2

T15 T11

T10
T16

LEGENDAS

SUBIDA - DOPAVIMENTO INFERIOR

DESCIDA - DO PAVIMENTO SUPERIOR

DESCIDA - AO PAVIMENTO INFERIOR

SUBIDA - AO PAVIMENTO SUPERIOR

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS

1

2

3

4

DAMPER CORTA-FOGO

EQUIPAMENTO DE AVAC

WI-FI

CAIXA DE PASSAGEM DE PISO, 40x40x12cm, COM TAMPA ANTIDERRAPANTE

5

6

7 CENTRAL DE CONTROLO DE ACESSO

BOILER

8

A

9

MONTA-CARGAS10

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016
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A.4

B.4

1.4 2.4

3.4

4.4

5.4

6.4

7.4

8.4

C.4

D.4

9.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

DETALHE "A", "C"

DETALHE "A", "B"

DETALHE "A", "C"

DETALHE "A", "C"

DETALHE "A","B", "C"

DETALHE "A","B", "C"

DETALHE "A","B", "C"

DETALHE "A","B", "C"

DETALHE "A","B"DETALHE "A","B", "C"

PE_SB/PTC
(LOCALIZADO NO SUB-SOLO)

+00.06

-00.02

h esp.=0,17

10

9

8 7 6 5 4 3 2 1

DETALHE "A","B", "C"

DETALHE "A", "C"

DETALHE "A", "C"DETALHE "A", "C"DETALHE "A", "C"

DETALHE "A", "C"

DETALHE "A", "C"

DETALHE "A", "B"

DETALHE "A", "C"

DETALHE "A", "B" e "C"

DETALHE "A", "B" e "C"

DETALHE "A", "B" e "C"

DETALHE "A", "B" e "C"

DETALHE "A","B"

DETALHE "A", "B"

DETALHE "A", "C"

DETALHE "A","B", "C"

DETALHE "A","B", "C"

DETALHE "A", "C"

DETALHE "A", "B"

DETALHE "A","B"

LEGENDAS

ELEMENTO ESTRUTURAL (VER DETALHE "H") TRANSPASSADAS DE 20 CM, CONECTADAS 

COM 3 CLIPS GALVANIZADOS

NOTAS:

NO SUBSOLO, COMO CONDUTOR DE ATERRAMENTO NAS ESTACAS, NOS

HORIZONTAL EM FORMATO DE "L" (VER DETALHE G), SENDO INTERLIGADO EM

3
8

1:100
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PE_PT

PE_P1

PE_P2

PE_P3

PE_P4

PE_COB

PE_LAB

PE_EL1 PE_EL2

PE_HID1.1 PE_HID2

G

S=400KVA

PCGG

PE_SB/PTC

BCG

PE_CPD

PE_HID3 PE_HID4 PE_HID5 PE_HID6

PEG

PE_VAC

PE_BatCap

PE_HID1.2

400KVA

LEGENDAS

BOTONEIRA DE CORTE GERAL DE ENERGIA

GRUPO GERADOR

BCG

G

PE_SB/PTC

PE_PT

PE_P1

PE_P2

PE_P3

PE_P4

PE_COB

PE_LAB

PAINEL UPSP_UPS

PE_EL1

PE_EL2

PE_HID1.1

PE_HID2

PE_VAC

PE_HID3

PE_HID4

PE_HID5

PE_HID6

PE_HID1.2

S/E

PE-00 29-01-2016
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TRANSPASSE > 20cm

T
R

A
N

S
P

A
S

S
E

 >
 2

0
c
m

SEM ESCALA

DETALHE "G"

RE-BAR  GALVANIZADO A FOGO

BLOCO LAJE OU

VIGA

ARAME

TORCIDO

SEM ESCALA

DETALHE "C"

>
2
0
c
m

USAR 3 CLIPS E AMARRAR

OS ESTRIBOS.

CLIPS

GALVANIZADO 3/8"

SEM ESCALA

DETALHE "D"

p
ila

r/
 p

a
re

d
e

laje

DETALHE "E"

EMCHIMENTO (A EXECUTAR EM

FASE POSTERIOR)

SEM ESCALA

DETALHE "E"

PONTA DE REBAR

E CABO DE COBRE

NU.

(EM FASE POSTERIOR)

ENCHIMENTO

(A EXECUTAR EM

FASE POSTERIOR)

CABO DE COBRE NU

#35mm2 (EM FASE

POSTERIOR)

SEM ESCALA

DETALHE "F"

RE-BAR  GALVANIZADO A FOGO

FERRAGENS DO PILAR/ PAREDE

ESTRIBO

PILAR/ PAREDE

DE CONCRETO

ARMADO

VER DETALHE "C"

VER DETALHE "G"

VER DETALHE "G"

FERRAGENS

DA LAJE

DESCIDA DO SPDA

RE-BAR GALVANIZADO A

FOGO

ENCONTRO DAS FERRAGENS DAS LAJES COM AS FERRAGENS

DOS PILARES / PAREDES

SEM ESCALA

DETALHE "H"

EXTERNA DO PILAR / PAREDE ESTRUTURAL E AMARRADO C/

ARAME AOS ESTRIBOS

LADO EXTERNO DALADO INTERNO

RE-BAR

ARAME TORCIDO

PAREDE ESTRUTURAL/

PILAR

LAJE

SEM ESCALA

SAIDA LATERAL DE REBAR EM PILAR / PAREDE ESTRUTURAL

DETALHE "I"

PILAR/

PAREDE ESTRUTURAL

RE-BAR HORIZONTAL

EMBUTIDA NA LAJE

DETALHE "C"

DETALHE "K"

SEM ESCALA

DETALHE "L"

SEM ESCALA

SEM ESCALA

DETALHE "J"

DETALHE "C"

DETALHE "I"

DETALHE "C"

DETALHE "I"

DETALHE "C"

DETALHE "G"

DETALHE "O"DETALHE "N"

SEM ESCALASEM ESCALA

VER DETALHE

VER DETALHE

VER DETALHE

"C"

"I"

"C"

RE-BAR GALVANIZADO

EMBUTIDO NA ESTACA

T
R

A
N

S
P

A
S

S
E

 >
 2

0
c
m

TRANSPASSE > 20cm

CLIPS ZINCADO PARA 

RE-BAR

RE-BAR GALVANIZADO
A FOGO 

RE-BAR

CLIPS ZINCADO PARA 

RE-BAR GALVANIZADO
A FOGO 

CABO DE COBRE NU 35mm2

PILAR EM CONCRETO

CONECTOR MINI-GAR EM

DETALHE "P"

SEM ESCALA

CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO

DETALHE "C"

CABO DE COBRE NU 35mm2

TERMINAL DE

RE-BAR GALVANIZADO

EMBUTIDO NA ESTACA

RE-BAR GALVANIZADO

EMBUTIDO NA ESTACA

BRONZE ESTANHADO

VIGA DE
BORDA 

BLOCO

DETALHE "N"

TERMINAL DE 
2

BOCAIS DE ACESSO

TERMINAL DE
2

ISOLADOR BT

E 1 TERMINAL CABO DE COBRE 50mm

2

2
6mm, 8 TERMINAIS PARA CABO DE COBRE 16mm 

BARRAMENTO

DE COBRE 150

x 150 x 6,3mm

RE-BAR GALVANIZADO

A FOGO

RE-BAR GALVANIZADO

DETALHE "B"

LAJE

GALVANIZADO A FOGO

PARAFUSO INOX

REDUTOR SEXTAVADO

COM PARAFUSO

GALVANIZADO A FOGO

DETALHE "A"

TERMINAL DE

SEM ESCALA

CABO DE COBRE NU 35mm2

DETALHE "B"

SEM ESCALA

DETALHE "C"

DETALHE "C"

DETALHE "C"

RE-BAR INTERLIGANDO PILARES

DETALHE "M"

SEM ESCALA

PILAR

LAJE

BLOCO

ESTACA

RE-BAR GALVANIZADO

RE-BAR GALVANIZADO

CONECTOR PLANO,

DETALHE "C"

DETALHE "C"
DETALHE "C"

DETALHE "C"

PILAR

BLOCO

ESTACA

RE-BAR GALVANIZADO

RE-BAR

GALVANIZADO

LAJE
DETALHE "C"

ESTACA

RE-BAR GALVANIZADO RE-BAR GALVANIZADO

RE-BAR GALVANIZADO

S/E
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LAJE

ELETROCALHA

GANCHO LONGO
PERFILADO

S/ ESC.

S/ ESC.

LAJE

S/ ESC.

DE SOBREPOR

S/ ESC.

LAJE

S/ ESC.

P
A

R
E

D
E

1
.1

0
m

LAJE

S/ ESC.

S/ ESC.

S/ ESC.

S/ ESC.

S/ ESC.S/ ESC.

S/ ESC.

S/E
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PEGNOME: PC (KA): 20 SOBREPORIN (A): 1250

PE

N

R S T N PE

1250A

VEM DO TRANSFORMADOR

CIRC. PE_SP/PTC

1000A

Imax=8KA

Uc=264V
CLASSE II

MULTIMEDIDOR
DE GRANDEZAS

1

1

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUALDDR

IDR

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
IDR

LEGENDA:

DISJUNTOR UNIPOLAR

DISJUNTOR BIPOLAR

DISJUNTOR TRIPOLAR

INTERRUPTOR UNIPOLAR

INTERRUPTOR BIPOLAR

INTERRUPTOR TRIPOLAR

NOTAS:

 DA PORTA DO QUADRO;

 TOTAL DO MESMO;

INTERRUPTOR EQUIPADO COM BOBINA DE
DISPARO TIPO MX

MOTORIZADOM

1

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUALDDR

DISJUNTOR EQUIPADO COM BOBINA DE
DISPARO TIPO MX

CONTATOR

TRANSFORMADOR DE CORRENTE

SURTOS EQUIPADO COM DISJUNTOR DE

RTA

2

S/E

PE-00 29-01-2016
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PE_SB/PTCNOME: PC (KA): 15 SOBREPORIN (A): 1250

VEM DO PEG

CIRC. 2CIRC. 1

10A 10A

63A

DA BOTONEIRA DE CORTE (BOMBEIROS)

CIRC. T2
DAMPERS

CORTA-FOGO

16A

CIRC. L1

10A

CIRC. L2

10A

40A
DA BOTONEIRA DE CORTE MANUAL (VAC)

CIRC. PE2
PE_HID1.2
(RESERVA)

125A

CIRC. PE1
PE_HID1.1

125A

CIRC. L3

10A

CIRC. T1
TOMADAS USOS

GERAIS

DDR
16A (30mA)

CIRC. PE15
PE_VAC

630A

16A16A

25A16A

40A16A

CIRC. PE3
PE_HID2

CIRC. PE5
PE_HID4

CIRC. PE7
PE_HID6

CIRC. PE4
PE_HID3

CIRC. PE6
PE_HID5

CIRC. PE8
PE_PT

40A200A

CIRC. PE9
PE_CPD

CIRC. PE10
PE_P1

25A32A

CIRC. PE11
PE_P2

CIRC. PE12
PE_P3

25A80A

CIRC. PE13
PE_P4

CIRC. PE14
PE_COB

63A

CIRC. PE16
PE_LAB

N

RSTNPE

3200A
PE

400A

1 B

VEM DO

M MRTA 400A

1 B

400A

Imax=40KA
Uc=264V
CLASSE II

MULTIMEDIDOR
DE GRANDEZAS

1

M

R S T N

PAINEL ELETRICO PE_SB/PTC

Pdc=15KA

CIRC

E1 E2 TOMADAS (W) CARGA

(W)
FP

CARGA

(VA)

FASES

(A) (V)

FIOS

#

R S T2 4 5 18 21 35 54 56 100 300 600

1 05 280 0,95 295 1 2,20 1P-10 127 1,5

2 08 448 0,95 472 1 3,53 1P-10 127 1,5

3 EXTERIOR 06 126 0,95 133 1 0,99 1P-10 127 2,5

4 EXTERIOR 07 378 0,95 398 1 2,98 1P-10 127 2,5

5 EXTERIOR 05 175 0,95 184 1 1,38 1P-10 127 2,5

6 EXTERIOR 02 36 0,95 38 1 0,28 1P-10 127 2,5

7 EXTERIOR 02 42 0,95 44 1 0,33 1P-10 127 2,5

8 EXTERIOR 07 35 0,95 37 1 0,28 1P-10 127 2,5

9 EXTERIOR 11 231 0,95 243 1 1,82 1P-10 127 2,5

10 EXTERIOR 03 15 0,95 16 1 0,12 1P-10 127 2,5

11 EXTERIOR 16 336 0,95 354 1 2,65 1P-10 127 2,5

T1 02 02 800 0,95 842 1 6,30 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T2 07 700 0,95 737 1 5,51 5,51 2P-16 220 2,5 DAMPERS CORTA FOGO

L1
CASA DE BOMBAS/DEP REAGENTES

QUIMICOS
3 06 0,95 6 1 0,05 1P-10 127 1,5

L2 2 08 0,95 8 1 0,06 1P-10 127 1,5

L3 ESCADAS 6 12 0,95 13 1 0,09 1P-10 127 1,5

PE GRUPO DE INCENDIO 31000 0,95 32632 3 85,74 85,74 85,74 3P-125 220 95

PE GRUPO DE INCENDIO 31000 0,95 32632 3 85,74 85,74 85,74 3P-125 220 95

PE CASA DAS BOMBAS 2000 0,95 2105 3 5,53 5,53 5,53 3P-16 220 4

PE SUBSOLO 1200 0,95 1263 3 3,32 3,32 3,32 3P-16 220 4

PE SUBSOLO 1200 0,95 1263 3 3,32 3,32 3,32 3P-16 220 4

PE SUBSOLO 4000 0,95 4211 3 11,06 11,06 11,06 3P-25 220 6

PE SUBSOLO 200 0,95 211 3 0,55 0,55 0,55 3P-16 220 4

PE PISO TERREO 10883 0,95 11456 3 30,10 30,10 30,10 3P-40 220 16

PE PISO TERREO CPD 60000 0,95 63158 3 165,94 165,94 165,94 3P-200 220 185

PE 9041 0,95 9517 3 25,00 25,00 25,00 3P-40 220 16

PE 10012 0,95 10539 3 27,69 27,69 27,69 3P-32 220 16

PE 7185 0,95 7563 3 19,87 19,87 19,87 3P-25 220 16

PE 21185 0,95 22300 3 58,59 58,59 58,59 3P-80 220 50

PE COBERTURA 5000 0,95 5263 3 13,83 13,83 13,83 3P-25 220 16

PE PE_VAC 170000 0,95 178947 3 470,17 470,17 470,17 3P-630 220 3x240

PE 20000 0,95 21053 3 55,31 55,31 55,31 3P-63 220 25

387535 407931 1074 1068 1077

FD 0,70 271274 1,00 271274 3 713 712,75 713 3P-1250 220 GERAL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUALDDR

IDR

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
IDR

LEGENDA:

DISJUNTOR UNIPOLAR

DISJUNTOR BIPOLAR

DISJUNTOR TRIPOLAR

INTERRUPTOR UNIPOLAR

INTERRUPTOR BIPOLAR

INTERRUPTOR TRIPOLAR

NOTAS:

 DA PORTA DO QUADRO;

 TOTAL DO MESMO;

INTERRUPTOR EQUIPADO COM BOBINA DE
DISPARO TIPO MX

MOTORIZADOM

1

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUALDDR

DISJUNTOR EQUIPADO COM BOBINA DE
DISPARO TIPO MX

CONTATOR

TRANSFORMADOR DE CORRENTE

SURTOS EQUIPADO COM DISJUNTOR DE

RTA

2

S/E

PE-00 29-01-2016

4013-03-02-06-02-02-01-210.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 08 0006 0102 PE03



PE_PTNOME: PC (KA): 7,5 SOBREPORIN (A): 40

PE

N

R S T N PE

40A

VEM DO PE_SB/PTC

CIRC. 2CIRC. 1

CIRC. 3CIRC. 4

CIRC. 6CIRC. 5

CIRC. 7CIRC. 8

10A 10A

10A 10A

10A 10A

10A 10A

IDR
40A (30mA)

IDR
40A (30mA)

16A

16A16A

16A

20A

16A

16A 16A

16A

20A

CIRC. T2
TOMADAS
WIFI

CIRC. T4
TOMADAS USOS
GERAIS

CIRC. T11
EQUIPAMENTO

AVAC

CIRC. T6
TOMADAS USOS
GERAIS

CIRC. T12
BASTIDOR

CIRC. T8
TOMADAS USOS
GERAIS

CIRC. T1
TOMADAS USOS

GERAIS

CIRC. T3
BASTIDOR

CIRC. T5
TOMADAS USOS

GERAIS

CIRC. T9
TOMADAS USOS

GERAIS

CIRC. T7
TOMADAS USOS

GERAIS

Imax=8KA

Uc=264V
CLASSE II

MULTIMEDIDOR
DE GRANDEZAS

1

1

63A

DA BOTONEIRA DE CORTE (BOMBEIROS)

CIRC. T10
DAMPERS

CORTA-FOGO

CIRC. L1 CIRC. L2

40A
DA BOTONEIRA DE CORTE MANUAL (VAC)

DDR
16A (300mA)

CIRC. 10CIRC. 9

10A 10A

CIRC. 11CIRC. 12

10A 10A

16A

2
K1
20A

2
K2
20A

2
K4
20A

2
K3

20A

2
K6

20A2
K5
20A

CIRC. L3

10A

10A 10A

16A

CIRC. T13
FONTE

16A
CIRC. T14
FONTE

PAINEL ELETRICO PE_PT

Pdc=7,5KA

CIRC

E1 E2 TOMADAS (W) CARGA

(W)
FP

CARGA

(VA)

FASES

(A) (V)

FIOS

#

R S T2 4 13,7 19,8 31,5 54 100 300 600

1 04 07 433 0,95 456 1 3,41 1P-10 127 1,5

2 12 378 0,95 398 1 2,98 1P-10 127 1,5

3 MICROFILMAGEM / PROCESSAMENTO 03 162 0,95 171 1 1,28 1P-10 127 1,5

4 05 99 0,95 104 1 0,78 1P-10 127 1,5

5 05 99 0,95 104 1 0,78 1P-10 127 1,5

6 05 99 0,95 104 1 0,78 1P-10 127 1,5

7 02 108 0,95 114 1 0,85 1P-10 127 1,5

8 02 40 0,95 42 1 0,31 1P-10 127 1,5

9 HALL ELEVADORES 09 178 0,95 188 1 1,40 1P-10 127 1,5

10 11 218 0,95 229 1 1,71 1P-10 127 1,5

11 10 540 0,95 568 1 4,25 1P-10 127 1,5

12 ESCADAS 14 756 0,95 796 1 5,95 1P-10 127 1,5

T1 05 500 0,95 526 1 3,94 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T2 SHAFT 01 300 0,95 316 1 2,36 1P-16 127 2,5 TOMADA WIFI

T3 02 01 500 0,95 526 1 3,94 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T4 03 04 1500 0,95 1579 1 11,81 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T5 01 600 0,95 632 1 4,72 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T6 03 02 900 0,95 947 1 7,09 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T7 PREPARO 04 03 01 1900 0,95 2000 1 14,96 1P-20 127 4 TOMADAS USOS GERAIS

T8 MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO 04 02 1000 0,95 1053 1 7,87 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T9 01 300 0,95 316 1 2,36 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T10
OBECTOS

05 500 0,95 526 2 2,52 2,52 2P-16 220 2,5 DAMPERS CORTA-FOGO

T11 06 600 0,95 632 2 3,02 3,02 2P-16 220 2,5 EQUIP. AVAC

T12 SHAFT 02 3000 0,95 3158 2 15,11 15,11 2P-20 220 2,5 BASTIDOR

T13 SHAFT 01 300 0,95 316 1 2,36 1P-16 127 2,5

T14 HALL DE ELEVADORES 01 300 0,95 316 1 2,36 1P-16 127 2,5

L1 HALL DE ELEVADORES/CARGA E DESCARGA 1 4 18 0,95 19 1 0,14 1P-10 127 1,5

L2 1 04 0,95 4 1 0,03 1P-10 127 1,5

L3 GABINETES / CORREDOR 4 16 0,95 17 1 0,13 1P-10 127 1,5

CG 100 0,95 105 1 0,79 0,79 1P-16 127 1,5 BCG VAC

CG 100 0,95 105 1 0,79 0,79 1P-16 127 1,5 BCG (BOMBEIROS)

15547 16366 44 45 44

FD 0,70 10883 1,00 10883 3 29 28,59 29 3P-40 220 GERAL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUALDDR

IDR

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
IDR

LEGENDA:

DISJUNTOR UNIPOLAR

DISJUNTOR BIPOLAR

DISJUNTOR TRIPOLAR

INTERRUPTOR UNIPOLAR

INTERRUPTOR BIPOLAR

INTERRUPTOR TRIPOLAR

NOTAS:

 DA PORTA DO QUADRO;

 TOTAL DO MESMO;

INTERRUPTOR EQUIPADO COM BOBINA DE
DISPARO TIPO MX

MOTORIZADOM

1

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUALDDR

DISJUNTOR EQUIPADO COM BOBINA DE
DISPARO TIPO MX

CONTATOR

TRANSFORMADOR DE CORRENTE

SURTOS EQUIPADO COM DISJUNTOR DE

RTA

2

S/E

PE-00 29-01-2016

4013-03-02-06-02-02-01-212.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 09 0006 0102 PE03



PE_P1NOME: PC (KA): 6 SOBREPORIN (A): 40

PE

N

R S T N PE

40A

VEM DO PE_SB/PTC

CIRC. 2CIRC. 1

CIRC. 4CIRC. 3

CIRC. 6CIRC. 5

10A 10A

10A 10A

10A 10A

IDR
40A (30mA)

IDR
40A (30mA)

16A

16A16A

16A

16A

16A

16A 16A

16A

16A

CIRC. T2
TOMADAS USOS
GERAIS

CIRC. T4
TOMADAS USOS
GERAIS

CIRC. T6
TOMADAS USOS
GERAIS

CIRC. T10
BASTIDOR

CIRC. T8
TOMADAS USOS
GERAIS

CIRC. T1
TOMADAS USOS

GERAIS

CIRC. T3
TOMADAS USOS

GERAIS

CIRC. T5
TOMADAS USOS

GERAIS

CIRC. T9
TOMADAS USOS

GERAIS

CIRC. T7
TOMADAS USOS

GERAIS

Imax=8KA

Uc=264V
CLASSE II

MULTIMEDIDOR
DE GRANDEZAS

1

1

63A

DA BOTONEIRA DE CORTE (BOMBEIROS)

CIRC. T11
DAMPERS

CORTA-FOGO

16A

CIRC. L2
BLOCOS

10A

CIRC. L1
BLOCOS

10A

40A
DA BOTONEIRA DE CORTE MANUAL (VAC)

2
K5
20A 2

K6
20A

2
K3
20A 2

K4
20A

2
K2

20A2
K1
20A

CIRC. T14
EQUIPAMENTO

AVAC

DDR
16A (300mA)

16A

CIRC. T13
FONTE

16A
CIRC. T12
TOMADAS
WIFI

PAINEL ELETRICO PE_P1

Pdc=6KA

CIRC

E1 E2 TOMADAS (W) CARGA

(W)
FP

CARGA

(VA)

FASES

(A) (V)

FIOS

#

R S T2 4 18,3 19,8 31,5 54 100 300 600

1 04 79 0,95 83 1 0,62 1P-10 127 1,5

2 SALA DE CONSULTA 12 378 0,95 398 1 2,98 1P-10 127 1,5

3 SALA DE CONSULTA 12 378 0,95 398 1 2,98 1P-10 127 1,5

4 SALA DE CONSULTA 12 378 0,95 398 1 2,98 1P-10 127 1,5

5 18 356 0,95 375 1 2,81 1P-10 127 1,5

6 HALL ELEVADORES 11 218 0,95 229 1 1,71 1P-10 127 1,5

T1 SALA DE CONSULTA 03 900 0,95 947 1 7,09 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T2 SALA DE CONSULTA 03 900 0,95 947 1 7,09 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T3 SALA DE CONSULTA 03 900 0,95 947 1 7,09 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T4 SALA DE CONSULTA 04 1200 0,95 1263 1 9,45 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T5 SALA DE CONSULTA 04 1200 0,95 1263 1 9,45 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T6 SALA DE CONSULTA 03 900 0,95 947 1 7,09 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T7 SALA DE CONSULTA 03 900 0,95 947 1 7,09 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T8 SALA DE CONSULTA 03 900 0,95 947 1 7,09 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T9 SALA DE VIDEO 02 600 0,95 632 1 4,72 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T10 SHAFT 1500 0,95 1579 2 7,55 7,55 2P-16 220 2,5 BASTIDOR

T11 SHAFT 03 600 0,95 632 1 4,72 4,72 2P-16 220 2,5 DAMPERS

T12 SHAFT 01 100 0,95 105 1 0,79 1P-16 127 2,5 TOMADA WIFI

T13 SHAFT 01 100 0,95 105 1 0,79 1P-16 127 2,5

T14 SHAFT 04 400 0,95 421 2 2,01 2,01 2P-16 220 2,5 EQUIP. AVAC

L1
HALL DE ELEVADORES/CARGA E

DESCARGA
4 16 0,95 17 1 0,13 1P-10 127 1,5

L2 SALA DE CONSULTA 3 12 0,95 13 1 0,09 1P-10 127 1,5

12915 13595 38 37 36

FD 0,70 9041 1,00 9041 3 24 23,75 24 3P-40 220 GERAL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUALDDR

IDR

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
IDR

LEGENDA:

DISJUNTOR UNIPOLAR

DISJUNTOR BIPOLAR

DISJUNTOR TRIPOLAR

INTERRUPTOR UNIPOLAR

INTERRUPTOR BIPOLAR

INTERRUPTOR TRIPOLAR

NOTAS:

 DA PORTA DO QUADRO;

 TOTAL DO MESMO;

INTERRUPTOR EQUIPADO COM BOBINA DE
DISPARO TIPO MX

MOTORIZADOM

1

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUALDDR

DISJUNTOR EQUIPADO COM BOBINA DE
DISPARO TIPO MX

CONTATOR

TRANSFORMADOR DE CORRENTE

SURTOS EQUIPADO COM DISJUNTOR DE

RTA

2

S/E

PE-00 29-01-2016

4013-03-02-06-02-02-01-209.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 10 0006 0102 PE03



PE_P2NOME: PC (KA): 6 SOBREPORIN (A): 32

PE

N

R S T N PE

32A

VEM DO PE_SB/PTC

CIRC. 2CIRC. 1

CIRC. 3CIRC. 4

CIRC. 6CIRC. 5

CIRC. 8CIRC. 7

10A 10A

10A 10A

10A 10A

10A 10A

IDR
40A (30mA)

IDR
40A (30mA)

16A

16A

16A

16A

16A

16A 16A

16A

16A

CIRC. T2
TOMADAS USOS
GERAIS

CIRC. T6
TOMADAS
WIFI

CIRC. T8
TOMADAS DE USOS
GERAIS

CIRC. T12
FONTE

CIRC. T10
TOMADAS DE USOS
GERAIS

CIRC. T1
TOMADAS USOS

GERAIS

CIRC. T5
BASTIDOR

CIRC. T7
TOMADAS USOS

GERAIS

CIRC. T11
TOMADAS USOS

GERAIS

CIRC. T9
TOMADAS USOS

GERAIS

Imax=8KA

Uc=264V
CLASSE II

MULTIMEDIDOR
DE GRANDEZAS

1

1

63A

DA BOTONEIRA DE CORTE (BOMBEIROS)

CIRC. T3
DAMPERS

CORTA-FOGO

16A

CIRC. L1
BLOCOS

10A

CIRC. L2
BLOCOS

10A

40A
DA BOTONEIRA DE CORTE MANUAL (VAC)

2
K2
20A

2
K4
20A 2

K5
20A

2
K3

20A

2
K1
20A

CIRC. T4
EQUIPAMENTO

AVAC

DDR
16A (300mA)

16A

PAINEL ELETRICO PE_P2

Pdc=6KA

CIRC

E1 E2 TOMADAS (W) CARGA

(W)
FP

CARGA

(VA)

FASES

(A) (V)

FIOS

#

R S T2 4 18,3 19,8 31,5 54 100 300 600

1 ACERVO ARQUIVISTICO TEXTUAL 13 702 0,95 739 1 5,53 1P-10 127 1,5

2 ACERVO ARQUIVISTICO TEXTUAL 16 864 0,95 909 1 6,80 1P-10 127 1,5

3 ACERVO ARQUIVISTICO TEXTUAL + SHAFT 11 594 0,95 625 1 4,68 1P-10 127 1,5

4 14 277 0,95 292 1 2,18 1P-10 127 1,5

5 CHEFE SETOR 04 126 0,95 133 1 0,99 1P-10 127 1,5

6 12 378 0,95 398 1 2,98 1P-10 127 1,5

7 10 315 0,95 332 1 2,48 1P-10 127 1,5

8 10 315 0,95 332 1 2,48 1P-10 127 1,5

T1 ACERVO ARQUIVISTICO TEXTUAL 05 500 0,95 526 1 3,94 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T2
ACERVO ARQUIVISTICO / CHEFE DO

SECTOR
01 02 700 0,95 737 1 5,51 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T3 ACERVO / SHAFT 05 500 0,95 526 2 2,52 2,52 2P-16 220 2,5 DAMPER CORTA-FOGO

T4 ACERVO / SECTOR CHEFE 05 500 0,95 526 2 2,52 2,52 2P-16 220 2,5 EQUIPAMENTO AVAC

T5 SHAFT 1500 0,95 1579 2 7,55 7,55 2P-20 220 2,5 BASTIDOR

T6 SHAFT 01 100 0,95 105 1 0,79 1P-16 127 2,5 TOMADAS WIFI

T7 ACERVO ARQUIVISTICO 04 1200 0,95 1263 1 9,45 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T8 ACERVO ARQUIVISTICO 04 1200 0,95 1263 1 9,45 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T9 ACERVO ARQUIVISTICO 06 1800 0,95 1895 1 14,17 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T10 ACERVO ARQUIVISTICO 04 1200 0,95 1263 1 9,45 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T11 ACERVO ARQUIVISTICO 04 1200 0,95 1263 1 9,45 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T12 SHAFT 300 0,95 316 1 2,36 1P-16 127 2,5

L1 3 12 0,95 13 1 0,09 1P-10 127 1,5

L2 HALL /ACERVOS 5 20 0,95 21 1 0,16 1P-10 127 1,5

14303 15056 40 39 39

FD 0,70 10012 1,00 10012 3 26 26,31 26 3P-32 220 GERAL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUALDDR

IDR

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
IDR

LEGENDA:

DISJUNTOR UNIPOLAR

DISJUNTOR BIPOLAR

DISJUNTOR TRIPOLAR

INTERRUPTOR UNIPOLAR

INTERRUPTOR BIPOLAR

INTERRUPTOR TRIPOLAR

NOTAS:

 DA PORTA DO QUADRO;

 TOTAL DO MESMO;

INTERRUPTOR EQUIPADO COM BOBINA DE
DISPARO TIPO MX

MOTORIZADOM

1

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUALDDR

DISJUNTOR EQUIPADO COM BOBINA DE
DISPARO TIPO MX

CONTATOR

TRANSFORMADOR DE CORRENTE

SURTOS EQUIPADO COM DISJUNTOR DE

RTA

2

S/E

PE-00 29-01-2016

4013-03-02-06-02-02-01-205.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 11 0006 0102 PE03



PE_P3NOME: PC (KA): 4,5 SOBREPORIN (A): 25

PE

N

R S T N PE

25A

VEM DO PE_SB/PTC

CIRC. 2CIRC. 1

CIRC. 3CIRC. 4

CIRC. 6CIRC. 5

CIRC. 7

10A 10A

10A 10A

10A 10A

10A

IDR
40A (30mA)

16A

16A

16A

CIRC. T1
TOMADAS USOS

GERAIS

CIRC. T2
TOMADAS USOS

GERAIS

CIRC. T5
BASTIDOR

CIRC. T6
TOMADAS

WIFI

Imax=8KA

Uc=264V
CLASSE II

MULTIMEDIDOR
DE GRANDEZAS

1

1

63A

DA BOTONEIRA DE CORTE (BOMBEIROS)

CIRC. T3
DAMPERS

CORTA-FOGO

16A

CIRC. L2
BLOCOS

10A

CIRC. L1
BLOCOS

10A

40A
DA BOTONEIRA DE CORTE MANUAL (VAC)

CIRC. T4
EQUIPAMENTO

AVAC

DDR
16A (300mA)

16A

PAINEL ELETRICO PE_P3

Pdc=4,5KA

CIRC

E1 E2 TOMADAS (W) CARGA

(W)
FP

CARGA

(VA)

FASES

(A) (V)

FIOS

#

R S T2 4 11 19,8 31,5 54 100 300 600

1 13 702 0,95 739 1 5,53 1P-10 127 1,5

2 16 864 0,95 909 1 6,80 1P-10 127 1,5

3 11 594 0,95 625 1 4,68 1P-10 127 1,5

4 14 277 0,95 292 1 2,18 1P-10 127 1,5

5 18 972 0,95 1023 1 7,65 1P-10 127 1,5

6 OBRAS RARAS 03 162 0,95 171 1 1,28 1P-10 127 1,5

7 09 486 0,95 512 1 3,83 1P-10 127 1,5

T1 05 500 0,95 526 1 3,94 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T2 03 300 0,95 316 1 2,36 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T3 05 500 0,95 526 2 2,52 2,52 2P-16 220 2,5 DAMPERS CORTA FOGO

T4 02 200 0,95 211 2 1,01 1,01 2P-16 220 2,5 EQUIP AVAC

T5 SHAFT 1500 0,95 1579 2 7,55 7,55 2P-16 220 2,5 BASTIDOR

T6 SHAFT 01 100 0,95 105 1 0,79 1P-16 127 2,5 TOMADAS WIFI

L1 3 12 0,95 13 1 0,09 1P-10 127 1,5

L2 4 16 0,95 17 1 0,13 1P-10 127 1,5

7185 7563 20 21 20

FD 1,00 7185 1,00 7185 3 19 18,88 19 3P-25 220 GERAL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUALDDR

IDR

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
IDR

LEGENDA:

DISJUNTOR UNIPOLAR

DISJUNTOR BIPOLAR

DISJUNTOR TRIPOLAR

INTERRUPTOR UNIPOLAR

INTERRUPTOR BIPOLAR

INTERRUPTOR TRIPOLAR

NOTAS:

 DA PORTA DO QUADRO;

 TOTAL DO MESMO;

INTERRUPTOR EQUIPADO COM BOBINA DE
DISPARO TIPO MX

MOTORIZADOM

1

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUALDDR

DISJUNTOR EQUIPADO COM BOBINA DE
DISPARO TIPO MX

CONTATOR

TRANSFORMADOR DE CORRENTE

SURTOS EQUIPADO COM DISJUNTOR DE

RTA

2

S/E

PE-00 29-01-2016

4013-03-02-06-02-02-01-206.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 12 0006 0102 PE03



PE_P4NOME: PC (KA): 7,5 SOBREPORIN (A): 80

PE

N

R S T N PE

80A

VEM DO PE_SB/PTC

CIRC. 2CIRC. 1

CIRC. 3CIRC. 4

CIRC. 6CIRC. 5

CIRC. 7

10A 10A

10A 10A

10A 10A

10A

IDR
40A (30mA)

16A

16A

16A

CIRC. T1
TOMADAS USOS

GERAIS

CIRC. T2
TOMADAS USOS

GERAIS

CIRC. T5
BASTIDOR

CIRC. T6
TOMADAS

WIFI

Imax=8KA

Uc=264V
CLASSE II

MULTIMEDIDOR
DE GRANDEZAS

1

1

63A

DA BOTONEIRA DE CORTE (BOMBEIROS)

CIRC. T3
DAMPERS

CORTA-FOGO

16A

CIRC. L2
BLOCOS

10A

CIRC. L1
BLOCOS

10A

40A
DA BOTONEIRA DE CORTE MANUAL (VAC)

CIRC. T4
EQUIPAMENTO

AVAC

DDR
16A (300mA)

16A

CIRC. PE2
PE_EL1

25A

CIRC. PE1
PE_EL1

25A

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUALDDR

IDR

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
IDR

LEGENDA:

DISJUNTOR UNIPOLAR

DISJUNTOR BIPOLAR

DISJUNTOR TRIPOLAR

INTERRUPTOR UNIPOLAR

INTERRUPTOR BIPOLAR

INTERRUPTOR TRIPOLAR

NOTAS:

 DA PORTA DO QUADRO;

 TOTAL DO MESMO;

INTERRUPTOR EQUIPADO COM BOBINA DE
DISPARO TIPO MX

MOTORIZADOM

1

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUALDDR

DISJUNTOR EQUIPADO COM BOBINA DE
DISPARO TIPO MX

CONTATOR

TRANSFORMADOR DE CORRENTE

SURTOS EQUIPADO COM DISJUNTOR DE

RTA

2

S/E

PE-00 29-01-2016

4013-03-02-06-02-02-01-208.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 13 0006 0102 PE03



PE_COBNOME: PC (KA): 4,5 SOBREPORIN (A): 25

PE

N

R S T N PE

25A

VEM DO PE_SB/PTC

CIRC. 2CIRC. 1

CIRC. 4

10A 10A

10A

IDR
40A (30mA)

16A

16A

CIRC. T1
TOMADAS USOS

GERAIS

CIRC. T2
TOMADAS USOS

GERAIS

Imax=8KA

Uc=264V
CLASSE II

MULTIMEDIDOR
DE GRANDEZAS

1

1

40A

DA BOTONEIRA DE CORTE (BOMBEIROS)

CIRC. L1
BLOCOS

10A

CIRC. 3

10A

CIRC. L2
BLOCOS

10A

PAINEL ELETRICO PE_COB

Pdc=4,5KA

CIRC

E1 E2 TOMADAS (W) CARGA

(W)
FP

CARGA

(VA)

FASES

(A) (V)

FIOS

#

R S T2 4 11 23 28 54 100 300 600

1 03 162 0,95 171 3 0,45 1P-10 127 1,5

2 03 162 0,95 171 3 0,45 1P-10 127 1,5

3 14 756 0,95 796 1 5,95 1P-10 127 1,5

4 07 378 0,95 398 1 2,98 1P-10 127 1,5

T1 04 400 0,95 421 1 3,15 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T2 06 600 0,95 632 1 4,72 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

L1 3 12 0,95 13 1 0,09 1P-10 127 1,5

L2 4 16 0,95 17 1 0,13 1P-10 127 1,5

2486 2617 6 6 6

FD 1,00 2486 1,00 2486 3 07 6,53 07 3P-25 220 GERAL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUALDDR

IDR

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
IDR

LEGENDA:

DISJUNTOR UNIPOLAR

DISJUNTOR BIPOLAR

DISJUNTOR TRIPOLAR

INTERRUPTOR UNIPOLAR

INTERRUPTOR BIPOLAR

INTERRUPTOR TRIPOLAR

NOTAS:

 DA PORTA DO QUADRO;

 TOTAL DO MESMO;

INTERRUPTOR EQUIPADO COM BOBINA DE
DISPARO TIPO MX

MOTORIZADOM

1

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUALDDR

DISJUNTOR EQUIPADO COM BOBINA DE
DISPARO TIPO MX

CONTATOR

TRANSFORMADOR DE CORRENTE

SURTOS EQUIPADO COM DISJUNTOR DE

RTA

2

S/E

PE-00 29-01-2016

4013-03-02-06-02-02-01-211.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 14 0006 0102 PE03



PE_CPDNOME: PC (KA): 10 SOBREPORIN (A): 200

PE

N

R S T N PE

200A

VEM DO PE_SB/PTC

CIRC. 1

10A

IDR
40A (30mA)

16A

16A

CIRC. T1
TOMADAS USOS

GERAIS

CIRC. T2
TOMADAS USOS

GERAIS

Imax=8KA

Uc=264V
CLASSE II

MULTIMEDIDOR
DE GRANDEZAS

1

1

40A

DA BOTONEIRA DE CORTE (BOMBEIROS)

PAINEL ELETRICO PE_CPD

Pdc=10KA

CIRC

E1 E2 TOMADAS (W) CARGA

(W)
FP

CARGA

(VA)

FASES

(A) (V)

FIOS

#

R S T2 4 13,7 23 36,6 56 100 300 600

1 CPD 05 280 0,95 295 1 2,20 1P-10 127 1,5

T1 CPD 06 600 0,95 632 1 4,72 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T2 CPD 08 800 0,95 842 1 6,30 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

1680 1768 5 2 6

FD 0,70 1176 1,00 1176 3 03 3,09 03 3P-200 220 GERAL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUALDDR

IDR

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
IDR

LEGENDA:

DISJUNTOR UNIPOLAR

DISJUNTOR BIPOLAR

DISJUNTOR TRIPOLAR

INTERRUPTOR UNIPOLAR

INTERRUPTOR BIPOLAR

INTERRUPTOR TRIPOLAR

NOTAS:

 DA PORTA DO QUADRO;

 TOTAL DO MESMO;

INTERRUPTOR EQUIPADO COM BOBINA DE
DISPARO TIPO MX

MOTORIZADOM

1

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUALDDR

DISJUNTOR EQUIPADO COM BOBINA DE
DISPARO TIPO MX

CONTATOR

TRANSFORMADOR DE CORRENTE

SURTOS EQUIPADO COM DISJUNTOR DE

RTA

2

S/E

PE-00 29-01-2016

4013-03-02-06-02-02-01-214.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 15 0006 0102 PE03



PE_LABNOME: PC (KA): 6 SOBREPORIN (A): 63

PE

N

R S T N PE

63A

VEM DO PE_SB/PTC

CIRC. 2CIRC. 1

CIRC. 3CIRC. 4

CIRC. 6CIRC. 5

10A 10A

10A 10A

10A 10A

IDR
40A (30mA)

IDR
40A (30mA)

16A

16A16A

16A

16A

16A

16A 16A

16A

16A

CIRC. T2
TOMADAS USOS
GERAIS

CIRC. T4
TOMADAS USOS
GERAIS

CIRC. T8
TOMADAS USOS
GERAIS

CIRC. T10
TOMADA
SECADORA

CIRC. T10
TOMADAS USOS
GERAIS

CIRC. T1
TOMADAS USOS

GERAIS

CIRC. T3
TOMADAS USOS

GERAIS

CIRC. T5
TOMADAS USOS

GERAIS

CIRC. T9
TOMADAS USOS

GERAIS

CIRC. T7
TOMADAS USOS

GERAIS

Imax=8KA

Uc=264V
CLASSE II

MULTIMEDIDOR
DE GRANDEZAS

1

1

63A

DA BOTONEIRA DE CORTE (BOMBEIROS)

CIRC. L1
BLOCOS

10A

40A
DA BOTONEIRA DE CORTE MANUAL (VAC)

2
K5
20A 2

K6
20A

2
K4
20A 2

K3
20A

2
K2

20A2
K1
20A

CIRC. T6
EQUIPAMENTO

AVAC

DDR
16A (300mA)

16A

CIRC. T11
TOMADAS USOS

GERAIS

16A
CIRC. T12
TOMADAS USOS
GERAIS

CIRC. 7

10A2
K7
20A

IDR
40A (30mA)

IDR
40A (30mA)

16A

16A16A

16A

16A

16A

16A 16A

16A

CIRC. T14

CIRC. T16
LIQUIDIFICADOR

CIRC. T18
LIQUIDIFICADOR

CIRC. T22
TOMADAS USOS
GERAIS

CIRC. T20

CIRC. T13
TOMADA

SECADORA

CIRC. T15
TOMADA MOP

CIRC. T17
LIQUIDIFICADOR

CIRC. T21
TOMADAS KIT

MULTIFUNCIONAL

CIRC. T19
DESFIBRADOR

16A

CIRC. T23
TOMADAS

PEAGAMETRO

20A

CIRC. T24
PLACA AQUECEDORA

IDR
40A (30mA)

IDR
40A (30mA)

16A

16A16A

16A

16A

16A 16A

CIRC. T26
GELADEIRA

CIRC. T28
TOMADAS
MAPOTECA

CIRC. T30
FOGAREIRO
ELECTRICO

CIRC. T32
TOMADAS

CIRC. T25

CIRC. T27
TOMADAS USOS

GERAIS

CIRC. T29
TOMADAS

MAPOTECA

CIRC. T31
EQUIPAMENTOS

LAB

16A

16A

PAINEL ELETRICO PE_LAB

Pdc=6KA

CIRC

E1 E2 TOMADAS (W) CARGA

(W)
FP

CARGA

(VA)

FASES

(A) (V)

FIOS

#

R S T2 4 18,3 19,8 36,6 56 100 300 600

1 12 220 0,95 231 1 1,73 1P-10 127 1,5

2 12 220 0,95 231 1 1,73 1P-10 127 1,5

3 06 110 0,95 116 1 0,86 1P-10 127 1,5

4 06 110 0,95 116 1 0,86 1P-10 127 1,5

5 06 110 0,95 116 1 0,86 1P-10 127 1,5

6 16 293 0,95 308 1 2,31 1P-10 127 1,5

7 10 183 0,95 193 1 1,44 1P-10 127 1,5

T1 CAPTURA DIGITAL 04 02 1000 0,95 1053 1 7,87 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T2 CAPTURA DIGITAL 04 02 1000 0,95 1053 1 7,87 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T3 APOIO E PESQUISA 04 02 1000 0,95 1053 1 7,87 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T4 APOIO E PESQUISA 04 02 1000 0,95 1053 1 7,87 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T5 APOIO E PESQUISA 04 02 1000 0,95 1053 1 7,87 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T6
LAB/ NUCLEO / CONSERV / CHEFE SETOR / APOIO /

CAPTURA
06 600 0,95 632 2 3,02 3,02 2P-16 220 2,5 EQUIPAMENTOS AVAC

T7 CHEFE SETOR 02 02 800 0,95 842 1 6,30 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T8 04 1200 0,95 1263 1 9,45 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T9 04 1200 0,95 1263 1 9,45 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T10 04 400 0,95 421 1 3,15 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T11 03 300 0,95 316 1 2,36 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T12 04 400 0,95 421 1 3,15 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T13 1000 0,95 1053 1 7,87 1P-16 127 2,5 TOMADA SECADORA

T14 1100 0,95 1158 1 8,66 1P-16 127 2,5

T15 06 600 0,95 632 1 4,72 1P-16 127 2,5 TOMADA MOP

T16 1500 0,95 1579 1 11,81 1P-16 127 2,5 LIQUIDIFICADOR

T17 1500 0,95 1579 1 11,81 1P-16 127 2,5 LIQUIDIFICADOR

T18 1500 0,95 1579 1 11,81 1P-16 127 2,5 LIQUIDIFICADOR

T19 1200 0,95 1263 1 9,45 1P-16 127 2,5 DESFIBRADOR

T20 05 02 1100 0,95 1158 1 8,66 1P-16 127 2,5

T21 03 02 900 0,95 947 1 7,09 1P-16 127 2,5 TOMADAS KIT MULTIFUNCIONAL

T22 02 01 500 0,95 526 1 3,94 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T23 02 200 0,95 211 1 1,57 1P-16 127 2,5 TOMADAS PEAGAMETRO

T24 2000 0,95 2105 1 15,75 1P-20 127 2,5 PLACA AQUECEDORA

T25 1500 0,95 1579 1 11,81 1P-16 127 2,5

T26 02 600 0,95 632 1 4,72 1P-16 127 2,5 GELADEIRA

T27 01 600 0,95 632 1 4,72 1P-16 127 2,5 TOMADAS USOS GERAIS

T28 02 200 0,95 211 1 1,57 1P-16 127 2,5 TOMADAS MAPOTECA

T29 02 200 0,95 211 1 1,57 1P-16 127 2,5 TOMADAS MAPOTECA

T30 1300 0,95 1368 1 10,24 1P-16 127 2,5 FOGAREIRO ELECTRICO

T31 1500 0,95 1579 1 11,81 1P-16 127 2,5 EQUIPAMENTOS LAB

T32 04 1200 0,95 1263 2 6,04 6,04 2P-16 220 2,5

L1 3 12 0,95 13 1 0,09 0,09 1P-10 127 1,5

31356 33007 84 83 84

FD 0,70 21949 1,00 21949 3 58 57,67 58 3P-63 220 GERAL

CONTINUA

CONTINUA

NO BREAK ONLINE
20KVA63A

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUALDDR

IDR

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
IDR

LEGENDA:

DISJUNTOR UNIPOLAR

DISJUNTOR BIPOLAR

DISJUNTOR TRIPOLAR

INTERRUPTOR UNIPOLAR

INTERRUPTOR BIPOLAR

INTERRUPTOR TRIPOLAR

NOTAS:

 DA PORTA DO QUADRO;

 TOTAL DO MESMO;

INTERRUPTOR EQUIPADO COM BOBINA DE
DISPARO TIPO MX

MOTORIZADOM

1

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUALDDR

DISJUNTOR EQUIPADO COM BOBINA DE
DISPARO TIPO MX

CONTATOR

TRANSFORMADOR DE CORRENTE

SURTOS EQUIPADO COM DISJUNTOR DE

RTA

2

S/E

PE-00 29-01-2016

4013-03-02-06-02-02-01-215.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 16 0006 0102 PE03



PE_VACNOME: PC (KA): 10 SOBREPORIN (A): 630

PE

N

R S T N PE

630A

VEM DO PE_SB/PTC

Imax=8KA

Uc=264V
CLASSE II

MULTIMEDIDOR
DE GRANDEZAS

1

1

CIRC. T17
DAMPERS

CORTA FOGO

16A

40A
DA BOTONEIRA DE CORTE MANUAL (VAC)

CIRC. T2
CHILLER 2

160A

CIRC. T1
BOMBAS

CIRCULADORAS

16A

CIRC. T4
BOMBA
CALOR

80A

CIRC. T3
CHILLER 1

160A

CIRC. T6
UC LIXOS

16A

CIRC. T5
FANCOIL 1

16A

CIRC. T8
FANCOIL 3

25A

CIRC. T7
FANCOIL 4

25A

CIRC. T10
VENTILADOR

16A

CIRC. T9
FANCOIL 2

25A

CIRC. T12
VENTILADOR

25A

CIRC. T11
FANCOIL 4.05

16A

CIRC. T14
FANCOIL 0.15

25A

CIRC. T13
VENTILADOR

25A

CIRC. T16
VENTILADOR
INSUFLAMENTO

16A

CIRC. T15
BFANCOIL 3.05

25A

PAINEL ELETRICO PE_VAC
Pdc=10KA

CIRC

E1 E2 TOMADAS (W) CARGA
(W)

FP
CARGA
(VA)

FASES

(A) (V)

FIOS
#

R S T2 4 11 23 28 56 100 300 600

T1 2200 0,95 2316 3 6,08 6,08 6,08 3P-16 220 2,5 BOMBAS CIRCULADORAS

T2 52200 0,95 54947 3 144,37 144,37 144,37 3P-160 220 25 CHILLER 2

T3 52200 0,95 54947 3 144,37 144,37 144,37 3P-160 220 25 CHILLER 1

T4 25000 0,95 26316 3 69,14 69,14 69,14 3P-80 220 10 BOMBA DE CALOR

T5 4600 0,95 4842 3 12,72 12,72 12,72 3P-16 220 2,5 FANCOIL 1

T6 1500 0,95 1579 3 4,15 4,15 4,15 3P-16 220 2,5 UC LIXOS

T7 6900 0,95 7263 3 19,08 19,08 19,08 3P-25 220 4 FANCOIL 4

T8 6900 0,95 7263 3 19,08 19,08 19,08 3P-25 220 4 FANCOIL 3

T9 6900 0,95 7263 3 19,08 19,08 19,08 3P-25 220 4 FANCOIL 2

T10 400 0,95 421 3 1,11 1,11 1,11 3P-16 220 2,5

T11 3600 0,95 3789 3 9,96 9,96 9,96 3P-16 220 2,5 FANCOIL 4.05

T12 5500 0,95 5789 3 15,21 15,21 15,21 3P-25 220 2,5

T13 5500 0,95 5789 3 15,21 15,21 15,21 3P-25 220 2,5

T14 3600 0,95 3789 3 9,96 9,96 9,96 3P-25 220 2,5 FANCOIL 0.15

T15 3600 0,95 3789 3 9,96 9,96 9,96 3P-25 220 2,5 FANCOIL 3,05

T16 400 0,95 421 3 1,11 1,11 1,11 3P-16 220 2,5 VENTILADOR DE INSUFLAMENTO

T17 100 0,95 105 2 0,50 0,50 2P-16 220 2,5 DAMPERS

181100 190632 501 501 501

FD 0,75 135825 1,00 135825 3 357 356,87 357 3P-630 220 GERAL

CONTINUA

CONTINUA

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUALDDR

IDR

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
IDR

LEGENDA:

DISJUNTOR UNIPOLAR

DISJUNTOR BIPOLAR

DISJUNTOR TRIPOLAR

INTERRUPTOR UNIPOLAR

INTERRUPTOR BIPOLAR

INTERRUPTOR TRIPOLAR

INTERRUPTOR EQUIPADO COM BOBINA DE
DISPARO TIPO MX

MOTORIZADOM

1

DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUALDDR

DISJUNTOR EQUIPADO COM BOBINA DE
DISPARO TIPO MX

CONTATOR

TRANSFORMADOR DE CORRENTE

SURTOS EQUIPADO COM DISJUNTOR DE

RTA

2

NOTAS:

 DA PORTA DO QUADRO;

 TOTAL DO MESMO;

S/E

PE-00 29-01-2016

4013-03-02-06-02-02-01-213.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 17 0006 0102 PE03



HALL ELEVADOR

PLANTA BAIXA SUBSOLO  (-2,69)
01

DEP. DE REAGENTES

CASA DE BOMBAS

TOP=6.80

m-2.71

MATERIAL LIMPEZA

ESCADA

m-0,94

E=17,74 cm

m-2.71

 01

E=17,74 cm

H=82cm

H=82cm

ALVENARIA

H=92cm

 02 03 04 05 06 07 08 09 10

13 12 11

H=82cm

m-2.71

DET

PRANCHA

PX.B-44

5
.7
2

A

da Rack Principal
piso 0

2

4

1
4

4

A

4

A

2 A
11

1/100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-02-035.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 01 0106 0202 PE01



HALL ELEVADORES

m

m

m

CARGA E DESCARGA

PREPARO

MICROFILMAGEM

PROCESSAMENTO

CPD

ESCADA

m
m

m m+0.66

m+0.66

m+0.66

m+2,43
m+0.66

m+0.66

HALL ELEVADORES

m

m

m

CARGA E DESCARGA

PREPARO

MICROFILMAGEM

PROCESSAMENTO

CPD

ESCADA

m
m

m

Rack Principal

6

12

4

4x(1)

A

1

8

4

A

2

A

2

A

2

A

2

A

2

A

2

A

2

22

1

1

2
1

1

2

14

2A

A

2

A

2

2 A

2
1

3

10

2

(1)

1

4x(1) + 8

m+0.66

CATRACA

TOP=10.17

m+0.66

P
.C

.I
L
U

M
.P

T

(1)

Rack Principal Existente

(1)

(1)

1/100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-02-036.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 02 0106 0202 PE01



APOIO E PESQUISA

HALL ELEVADORES

TOP=13.60

CHEFE SETOR

CAPTURA DIGITAL

SALA DE CONSULTA

FEMININO

R
A

M
P

A
  

I=
5

.8
%

ESCADA

E=18,44 cm

E=18,44 cm

3940414243444546

494847 363534 3837

ALVENARIA H=92cm

E=17,74 cm

TOP=13.60

TOP=13.14

CONTROLE DE

ACESSO POR CATRACA

VER PROJETO DE PAISAGISMO

m+4.03

m

m+5.50 m+4.03

m+4.03

m+3.63

m+4.03

PAINEL

Rack P1

2
4x(1)

A
1

8

6

4

2

3
34

6

4

2

20

21

32

14

A
2

A

2

A

2

24

10

18

19

22

A

2

A

2

A
2

A
2

1

2

3

1

2

2

(1) + 35

1

3x(1)

1/100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-02-037.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 03 0106 0202 PE01



m+6.98

01

i=3% i=3%

i=3%

ESCADA

m+6.98

E=18,44 cm

E=18,44 cm

5556575859606162

ALVENARIA H=92cm

E=18,44 cm

m+8,45

656463 535251 54

DET

PRANCHA

PAINEL

Rack P2

1

A

1

A
A

3

A

2

48

3

x2 x2

x2 x2

x2 x2

x2x2

x2x2

x2x2
x2x2

x2x2

x2 x2

x2 x2

21

x2 x2

A
2

A

2

1

2

A
2

1

A

2

4

A

2

1

2

A

2

3x(1)

2x(1)

6

(1) + 50

1

1/100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-02-038.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 04 0106 0202 PE01



OBRAS RARAS

m+9.93

01

ESCADA

m+9,93

7172737475767778

818079 696867 70

m+11.40

E=18,44 cm

E=18,44 cm

ALVENARIA H=92cm

E=18,44 cm

m+9.93

DET

PRANCHA

PAINEL

Rack P3

1

A
A

3

A

2

A
A

4

2

2

1

2

2

A

A

2

A

A

1

4
2

AA

2

2A
1

5

3

1

2x(1)

(1)

(1) + 7

A

6

1

1/100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-02-039.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 05 0106 0202 PE01



m+12.88

01

m+14,35

ESCADA

m+12,88

8687888990919293

969594 848382 85

E=18,44 cm

E=18,44 cm

ALVENARIA H=92cm

E=18,44 cm

m+12.88

DET

PRANCHA

U
E

P

AD01

3.82 x 0.465

AD03

3.265 x 0.87

AD05

3.265 x 1.07

AD06

3.265 x 0.68

AD02

3.265 x 0.68

Rack P4

1

A
A

3

A

2

AA
4

2

2

2

2

2

2

2

1
A A

A

A

A

A

A
1

1

2

3

5

4

(1)

1

(1) + 7

1

A

6

NOTAS:

LEGENDAS

SUBIDA - DOPAVIMENTO INFERIOR

DESCIDA - DO PAVIMENTO SUPERIOR

DESCIDA - AO PAVIMENTO INFERIOR

SUBIDA - AO PAVIMENTO SUPERIOR

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS

 RACK 

1

2

3

4

 WIFI (h=2.20m do piso)

CFTV (h=2.20m do piso)

TRANSMISSOR DE ALARME

ELEVADOR

CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR, DIM: 300x300x150mm (LxAxP)  

PONTO DE TELEFONE, h=0,30m

PONTO DE TELEFONE, h=1,10m

PONTO DE TELEFONE, NO PISO

A 1/100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-02-040.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 06 0106 0202 PE01



HALL ELEVADOR

PLANTA BAIXA SUBSOLO  (-2,69)
01

DEP. DE REAGENTES

CASA DE BOMBAS

TOP=6.80

m-2.71

MATERIAL LIMPEZA

ESCADA

m-0,94

E=17,74 cm

m-2.71

 01

E=17,74 cm

H=82cm

H=82cm

ALVENARIA

H=92cm

 02 03 04 05 06 07 08 09 10

13 12 11

H=82cm

m-2.71

DET

PRANCHA

PX.B-44

5
.7
2

111

1

1

PE_SB/PTC

1

LEGENDAS

DESCIDA - DO PAVIMENTO SUPERIOR

SUBIDA - AO PAVIMENTO SUPERIOR

SUBIDA - DO PAVIMENTO INFERIOR

DESCIDA - AO PAVIMENTO INFERIOR

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS OU PAREDES

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM CANALETA NO PISO

1 DAMPER CORTA-FOGO

2 EQUIPAMENTO DE AVAC

1:100

PE-00

PE-01

12-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-02-070.DWG

 Entrega do Projeto Executivo

12-01-2016

4013 07 0106 0202 PE01



HALL ELEVADORES

m

m

m

CARGA E DESCARGA

PREPARO

MICROFILMAGEM

PROCESSAMENTO

CPD

ESCADA

m
m

m m+0.66

m+0.66

m+0.66

m+2,43
m+0.66

m+0.66

HALL ELEVADORES

m

m

m

CARGA E DESCARGA

PREPARO

MICROFILMAGEM

PROCESSAMENTO

CPD

ESCADA

m
m

m

1

1

2

1

2

2

1

1

2

2

2

PE_PT

PE_CPD

P.C.ILUM.PT

LEGENDAS

DESCIDA - DO PAVIMENTO SUPERIOR

SUBIDA - AO PAVIMENTO SUPERIOR

SUBIDA - DO PAVIMENTO INFERIOR

DESCIDA - AO PAVIMENTO INFERIOR

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS OU PAREDES

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM CANALETA NO PISO

1 DAMPER CORTA-FOGO

2 EQUIPAMENTO DE AVAC

1:100

PE-00

PE-01

12-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-02-071.DWG

 Entrega do Projeto Executivo

12-01-2016

4013 08 0106 0202 PE01



APOIO E PESQUISA

HALL ELEVADORES

CHEFE SETOR

CAPTURA DIGITAL

SALA DE CONSULTA

FEMININO

ESCADA

VER PROJETO DE PAISAGISMO

m+4.03

m

m+5.50 m+4.03

m+4.03

m+3.63

m+4.03

2

2

2

2

2

2

1

2

11

1 1

PE_P1

PE_LAB

POSTO DE 

P.C.ILUM.AP

P.C.ILUM.P1.1

P.C.ILUM.P1.2

LEGENDAS

DESCIDA - DO PAVIMENTO SUPERIOR

SUBIDA - AO PAVIMENTO SUPERIOR

SUBIDA - DO PAVIMENTO INFERIOR

DESCIDA - AO PAVIMENTO INFERIOR

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS OU PAREDES

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM CANALETA NO PISO

1 DAMPER CORTA-FOGO

2 EQUIPAMENTO DE AVAC

1:100

PE-00

PE-01

12-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-02-072.DWG

 Entrega do Projeto Executivo

12-01-2016
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ESCADA

1 11

2 2

2

2

1

2

1
PE_P2

P.C.ILUM.P2

LEGENDAS

DESCIDA - DO PAVIMENTO SUPERIOR

SUBIDA - AO PAVIMENTO SUPERIOR

SUBIDA - DO PAVIMENTO INFERIOR

DESCIDA - AO PAVIMENTO INFERIOR

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS OU PAREDES

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM CANALETA NO PISO

1 DAMPER CORTA-FOGO

2 EQUIPAMENTO DE AVAC

1:200

PE-00

PE-01

12-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-02-073.DWG

 Entrega do Projeto Executivo

12-01-2016

4013 10 0106 0202 PE01



OBRAS RARAS

ESCADA

1

2

1

1

2

1

1

PE_P3

LEGENDAS

DESCIDA - DO PAVIMENTO SUPERIOR

SUBIDA - AO PAVIMENTO SUPERIOR

SUBIDA - DO PAVIMENTO INFERIOR

DESCIDA - AO PAVIMENTO INFERIOR

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS OU PAREDES

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM CANALETA NO PISO

1 DAMPER CORTA-FOGO

2 EQUIPAMENTO DE AVAC

1:100

PE-00

PE-01

12-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-02-074.DWG

 Entrega do Projeto Executivo

12-01-2016
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ESCADA

8687888990919293

969594 848382 85

E=18,44 cm

E=18,44 cm

ALVENARIA H=92cm

E=18,44 cm

U
E

P

AD01

3.82 x 0.465

AD03

3.265 x 0.87

AD05

3.265 x 1.07

AD06

3.265 x 0.68

AD02

3.265 x 0.68

1

2

1

1

2
1

1

PE_P4

PE_EL1

PE_EL2

LEGENDAS

DESCIDA - DO PAVIMENTO SUPERIOR

SUBIDA - AO PAVIMENTO SUPERIOR

SUBIDA - DO PAVIMENTO INFERIOR

DESCIDA - AO PAVIMENTO INFERIOR

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS OU PAREDES

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM CANALETA NO PISO

1 DAMPER CORTA-FOGO

2 EQUIPAMENTO DE AVAC

1:100

PE-00

PE-01

12-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-02-075.DWG

 Entrega do Projeto Executivo

12-01-2016
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HID.

DUPLO

INC.

INC.

ESCADA

PE_COB

PE_VAC

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1

1 1 1

1

1
1

1 1 1 1 1

1

11111111

1

1

1

1111

1

LEGENDAS

DESCIDA - DO PAVIMENTO SUPERIOR

SUBIDA - AO PAVIMENTO SUPERIOR

SUBIDA - DO PAVIMENTO INFERIOR

DESCIDA - AO PAVIMENTO INFERIOR

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS OU PAREDES

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM CANALETA NO PISO

1 DAMPER CORTA-FOGO

2 EQUIPAMENTO DE AVAC

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-02-076.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 13 0106 0202 PE01



PLANTA DO SUB-SOLO 

RACK P4

RACK P3

RACK P2

RACK P1

RACK PRINCIPAL

8

37

22

4

32

27

32

21

48

21

(1)

(1)

(1)

(1)

13

13

NOTAS:

LEGENDAS

CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR, DIM: 300x300x150mm (LxAxP)   

S/E

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-02-077.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 01 0106 0202 PE03



P
A

R
E

D
E

LAJE

ELETRODUTO EM ELETROCALHA

COM GANCHO VERTICAL

COM GANCHO ANGULAR

ELETROCALHAS

ELETROCALHA NA PAREDE

COM SUPORTE PERFIL 19x38mm

S/E

PE-00 29-01-2016

4013-03-02-06-02-02-02-205.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 02 0006 0202 PE03



HALL ELEVADORES

m

m

m

CARGA E DESCARGA

PREPARO

MICROFILMAGEM

PROCESSAMENTO

CPD

ESCADA

m
m

m m+0.66

m+0.66

m+0.66

m+2,43
m+0.66

m+0.66

HALL ELEVADORES

m

m

m

CARGA E DESCARGA

PREPARO

MICROFILMAGEM

PROCESSAMENTO

CPD

ESCADA

m
m

m

DETALHE "A", "L"

DETALHE "A", "L"

DETALHE "A", "L"

DETALHE "A", "B"

DETALHE "A", "L" DETALHE "A", "L"

DETALHE "A", "L"

DETALHE "A", "L"

DETALHE "A", "L"

DETALHE "A", "L"

DETALHE "A", "L"

DETALHE "A", "L"

DETALHE "A", "L"

DETALHE "A", "L" DETALHE "A", "L" DETALHE "A", "L"

DETALHE "A", "L"
DETALHE "A", "B" DETALHE "A", "B"

DETALHE "A", "B"

DETALHE "A", "B"

DETALHE "A", "L"

DETALHE "A", "L"

DETALHE "A", "B"

DETALHE "A", "L"

DETALHE "A", "L"

DETALHE "A", "L"

LEGENDAS

ELEMENTO ESTRUTURAL (VER DETALHE "H") TRANSPASSADAS DE 20 CM, CONECTADAS 

COM 3 CLIPS GALVANIZADOS

NOTAS:

NO SUBSOLO, COMO CONDUTOR DE ATERRAMENTO NAS ESTACAS, NOS

HORIZONTAL EM FORMATO DE "L" (VER DETALHE G), SENDO INTERLIGADO EM

3
8

1:100

PE-00 26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-01-221.DWG

26-07-2016

4013 28 0006 0102 PE01



m+6.98

01

i=3% i=3%

i=3%

ESCADA

m+6.98

E=18,44 cm

E=18,44 cm

5556575859606162

ALVENARIA H=92cm

E=18,44 cm

m+8,45

656463 535251 54

DET

PRANCHA

PAINEL

DETALHE "H"

DETALHE "H"

DETALHE "H"

DETALHE "F", "G"

DETALHE "H" DETALHE "H"

DETALHE "H"

DETALHE "H"

DETALHE "H"

DETALHE "H"

DETALHE "H"

DETALHE "H"

DETALHE "H"

DETALHE "H" DETALHE "H" DETALHE "H"

DETALHE "H"

DETALHE "F", "G"

DETALHE "F", "G"

DETALHE "F", "G"

DETALHE "F", "G"

DETALHE "H"

DETALHE "H"

DETALHE "F", "G"

DETALHE "H"

DETALHE "H"

DETALHE "H"

LEGENDAS

ELEMENTO ESTRUTURAL (VER DETALHE "H") TRANSPASSADAS DE 20 CM, CONECTADAS 

COM 3 CLIPS GALVANIZADOS

NOTAS:

NO SUBSOLO, COMO CONDUTOR DE ATERRAMENTO NAS ESTACAS, NOS

HORIZONTAL EM FORMATO DE "L" (VER DETALHE G), SENDO INTERLIGADO EM

3
8

1:200

PE-00 26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-01-220.DWG

26-07-2016

4013 29 0006 0102 PE01



HID.

DUPLO

INC.

INC.

PLANTA BAIXA COBERTURA
01

m+14,35

m+15.83

m+16.10

DET

PRANCHA

ESCADA

m+16.10

1
5
.8
3

1
6
.1
3

1
6
.1
0

1
6
.1
3

1
5
.8
3

1
6
.1
3

1
6
.1
3

1
6
.1
0

DETALHE "P"

DETALHE "P"

DETALHE "P"

DETALHE "P" DETALHE "P"

DETALHE "P"

DETALHE "P"

DETALHE "P"

DETALHE "P"

DETALHE "P"

DETALHE "P"

DETALHE "P"

DETALHE "P" DETALHE "P" DETALHE "P"

DETALHE "P"
DETALHES "A", "B", "I"

DETALHES "A", "B", "I"

DETALHES "A", "B", "I"

DETALHES "A", "B", "I"

DETALHE "P"

DETALHE "P"

DETALHE "P"

DETALHES "A", "B", "I"

DETALHE "P"

DETALHE "P"

DETALHE "P"

DETALHE "P"
DETALHES "A", "B", "I"

PLANTA COBERTURA
01

+16.10

+18.00 +17.80

RC

RC

RC RC CALHA EM ZINCO + GRELHACALHA EM ZINCO + GRELHA

DETALHES "A", "B"

DETALHES "A", "B"

DETALHES "A", "B"

DETALHES "A", "B"

DETALHES "A", "B"

DETALHES "A", "B"

LEGENDAS

ELEMENTO ESTRUTURAL (VER DETALHE "H") TRANSPASSADAS DE 20 CM, CONECTADAS 

COM 3 CLIPS GALVANIZADOS

NOTAS:

NO SUBSOLO, COMO CONDUTOR DE ATERRAMENTO NAS ESTACAS, NOS

HORIZONTAL EM FORMATO DE "L" (VER DETALHE G), SENDO INTERLIGADO EM

3
8

1:100

PE-00 26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-01-219.DWG

26-07-2016

4013 30 0006 0102 PE01



Nome do Projeto Referência do Documento

Tipo do Documento Designação Guia

Índice Geral

Fase

Nº de Entrega 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Especialidade

Dia 25 26

Mês 01 07

Ano 16 16

Tipo do Documento

Ref.Externa Nome do documento Nº Revisão Entregue

00 01

00

Tipo do Documento

Ref.Externa Nome do documento Nº Revisão Entregue

Zona

SubEsp.

Tipo
00 00

00 00

00 00

00 01

00 00

00 00

Tipo

00 00

00 00

00 00

00 00

Zona

SubEsp.

Tipo
00 01
00 01

00 01

00 01

00 01

00 01

00 01

Centro de Preservação de Bens Culturais

Memorial Descritivo, Caderno de Encargos 
e Especificações de Fundações e Estruturas

4013-00-02-00-001-PE-01

4013-00-02-00-002-PE-00 Laudo Técnico de Fundações e Estruturas

www.afaconsult.com
Cais do Lugan, 224 | 4400-492 V.N. Gaia | T:+351 223 776 700 | F:+351 223 776 701

Rua da Páscoa, 58 | 1250-180 Lisboa | T:+351 218 435 410 | F:+351 218 401 412

Rua General Jardim, 703 Cj. 21 | Vila Buarque - São Paulo, SP | CEP 01223-011 | T: +55 11 4562 4546

info@afaconsult.com

35-PROJETO EXECUTIVO

02-Estrutura

GP-4013-024

PE - Fundações e Estruturas
[Revisão Detalhamento - Julho 2016]

Peças Escritas

SETOR B - PLANTA ESTRUTURAL DO 
TÉRREO
SETOR B - PLANTA ESTRUTURAL DO 1º 
PAVIMENTO
SETOR B - PLANTA ESTRUTURA DO 2º 
PAVIMENTO

EST-B01
EST-B02

EST-B03

EST-B04

EST-B05

EST-B06

EST-B07

SETOR B - PLANTA DE FUNDAÇÕES
SETOR B - PLANTA ESTRUTURAL DO 
SUBSOLO

EST-A01

EST-A02

EST-A03

EST-A04

EST-A05

EST-A06

EST-A07

EST-A08

EST-A09

EST-A10

Peças Desenhadas

SETOR B - PLANTA ESTRUTURAL DO 3º 
PAVIMENTO

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO GERAL
SETOR A - PLANTA DE INTERVENÇÕES 
ESTRUTURAIS NO SUBSOLO
SETOR A - PLANTA DE INTERVENÇÕES 
ESTRUTURAIS NO TÉRREO
SETOR A - PLANTA DE INTERVENÇÕES 
ESTRUTURAIS NO NÍVEL SUPERIOR
SETOR A - TÉRREO / PLANTA DE 
INTERVENÇÕES SECUNDÁRIAS
SETOR A - ELEMENTOS DE PROTEÇÃO À 
ADUTORA EXISTENTE

SETOR A - INTERVENÇÕES NA ESTRUTURA 
EXISTENTE / DETALHES
SETOR A - ESCADA DE ESCAPE / PLANTAS, 
CORTES E DETALHES
SETOR A - MARQUISE / PLANTAS, CORTES 
E DETALHES
SETOR A - PERGOLADO / PLANTAS, 
CORTES E DETALHES

SETOR B - PLANTA DE ESTACAS

Praça Rui Barbosa e Edif. Américo Jacobina Lacombe

Concreto Armado

Plantas

Pormenores

Centro de Preservação de Bens Culturais

Concreto Armado

Plantas

1/31
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Índice Geral

Centro de Preservação de Bens Culturais

www.afaconsult.com
Cais do Lugan, 224 | 4400-492 V.N. Gaia | T:+351 223 776 700 | F:+351 223 776 701

Rua da Páscoa, 58 | 1250-180 Lisboa | T:+351 218 435 410 | F:+351 218 401 412

Rua General Jardim, 703 Cj. 21 | Vila Buarque - São Paulo, SP | CEP 01223-011 | T: +55 11 4562 4546
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GP-4013-024

PE - Fundações e Estruturas
[Revisão Detalhamento - Julho 2016]

00 01

00 01

00 00

00 01

00 00

00 00

Tipo
00 01
00 01
00 01
00 00
00 01
00 00
00 00

Tipo
00 00
00 01

00 01

00 01

00 01

00 01

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 01

00 01

00 00

SubEsp.

Tipo

00 00

00 01

00 01

SETOR B - CORTE ESTRUTURAL B.04
SETOR B - CORTE ESTRUTURAL C.04
SETOR B - CORTE ESTRUTURAL D.04
SETOR B - CORTE ESTRUTURAL E.04
SETOR B - PERSPECTIVAS 1
SETOR B - PERSPECTIVAS 2

EST-B08

EST-B09

EST-B10

EST-B11

EST-B12

DETALHES GERAIS

SETOR B - ELEVAÇÕES DE PAREDES V - 
ARMAÇÃO
SETOR B - ELEVAÇÕES DE PAREDES VI - 
ARMAÇÃO
SETOR B - MUROS DE SUPORTE E CAIXAS 
DE HIDRAULICA
SETOR B - PLANTA DO SUBSOLO - 
ARMAÇÃO INFERIOR
SETOR B - PLANTA DO SUBSOLO - 
ARMAÇÃO SUPERIOR
SETOR B - PLANTA DO PAVIMENTO 
TÉRREO - ARMAÇÃO INFERIOR
SETOR B - PLANTA DO PAVIMENTO 
TÉRREO - ARMAÇÃO SUPERIOR
SETOR B - PLANTA DA COBERTURA - 
ARMAÇÃO

SETOR B - LAJES ALVEOLARES - 
CARATERÍSTICAS E DETALHES

SETOR B - DETALHES DOS PERFIS PRS E 
PILARES METÁLICOS
SETOR B - DETALHES DAS BASES DOS 
PILARES METÁLICOS
SETOR B - DETALHES DAS LIGAÇÕES

NOTAS GERAIS
SETOR B - BLOCOS DE FUNDAÇÃO 1 / 
FORMAS E ARMAÇÃO
SETOR B - BLOCOS DE FUNDAÇÃO 2 / 
FORMAS E ARMAÇÃO
SETOR B - ELEVAÇÕES DE PAREDES I - 
ARMAÇÃO
SETOR B - ELEVAÇÕES DE PAREDES II - 
ARMAÇÃO
SETOR B - ELEVAÇÕES DE PAREDES III - 
ARMAÇÃO
SETOR B - ELEVAÇÕES DE PAREDES IV - 
ARMAÇÃO

SETOR B - FORMAS DO NÚCLEO DE 
ESCADA NU1
SETOR B - DETALHES DE ARMAÇÃO DAS 
ESCADAS

EST-B13

EST-B14

EST-B38

EST-B39

EST-B40

EST-B41

SETOR B - PLANTA ESTRUTURAL DO 4º 
PAVIMENTO
SETOR B - PLANTA ESTRUTURAL DO 
PAVIMENTO TÉCNICO
SETOR B - PLANTA ESTRUTURAL DA 
COBERTURA
SETOR B - PASSARELA / PLANTAS DO 
TÉRREO E DA COBERTURA
SETOR B - PLANTA DE PISOS DE 
CONCRETO (SUBSOLO E TÉRREO)
SETOR B - PLANTA DE PISOS DE 
CONCRETO (PAVIMENTO TÉCNICO)

SETOR B - CORTE ESTRUTURAL A.04

EST-B42

EST-B43

EST-B44

EST-B15
EST-B16
EST-B17
EST-B18
EST-B19
EST-B20

EST-B21
EST-B22

EST-B25

EST-B26

EST-B27

EST-B28

EST-B29

EST-B30

EST-B31

EST-B32

EST-B33

EST-B34

EST-B35

EST-B36

EST-B37

Cortes e Alçados

Pormenores

Estruturas Metálicas

Pormenores

2/31
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Planta de Estacas

Adutora
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PD 2

P
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 1

5
.7
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0.57

5.55

6.18

6.18

6.18

6.18

2.25

5
.7

2

0.57 6.00 6.00 3.21 1.44 2.17

X = -32.65 m
Y = -4.06 m

E1 (h=27,00m)

1.151

1.200

1.200

1.200

1.200
0.224
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1.200

1.200

1.200

1.200
0.399

0.801
1.200

1.200

1.200

1.200
0.574

0.626
1.200

1.200

1.200

1.200
0.749

0.451
1.200

1.436

1.436

1.028
0.4080.164

X = -31.23 m
Y = -3.89 m

E1 (h=27,00m)

X = -29.80 m
Y = -3.73 m

E1 (h=27,00m)

X = -28.38 m
Y = -3.56 m

E1 (h=27,00m)

X = -27.18 m
Y = -3.42 m

E1 (h=27,00m)

X = -25.99 m
Y = -3.28 m

E1 (h=27,00m)

X = -24.80 m
Y = -3.14 m

E1 (h=27,00m)

X = -23.61 m
Y = -3.00 m

E1 (h=27,00m)

X = -22.42 m
Y = -2.86 m

E1 (h=27,00m)

X = -21.23 m
Y = -2.72 m

E1 (h=27,00m)

X = -20.03 m
Y = -2.58 m

E1 (h=27,00m)

X = -18.84 m
Y = -2.44 m

E1 (h=27,00m)

X = -17.65 m
Y = -2.30 m

E1 (h=27,00m)

X = -16.46 m
Y = -2.16 m

E1 (h=27,00m)

X = -15.27 m
Y = -2.02 m

E1 (h=27,00m)

X = -14.07 m
Y = -1.88 m

E1 (h=27,00m)

X = -12.88 m
Y = -1.74 m

E1 (h=27,00m)

X = -11.69 m
Y = -1.60 m

E1 (h=27,00m)

X = -10.50 m
Y = -1.46 m

E1 (h=27,00m)

X = -9.31 m
Y = -1.32 m

E1 (h=27,00m)

X = -8.12 m
Y = -1.18 m

E1 (h=27,00m)

X = -6.92 m
Y = -1.04 m

E1 (h=27,00m)

X = -5.73 m
Y = -0.90 m

E1 (h=27,00m)

X = -4.54 m
Y = -0.76 m

E1 (h=27,00m)

X = -3.35 m
Y = -0.62 m

E1 (h=27,00m)

X = -2.16 m
Y = -0.48 m

E1 (h=27,00m)

X = -2.02 m
Y = -1.67 m

E1 (h=27,00m)

X = -1.83 m
Y = -3.22 m

E1 (h=27,00m)

X = -1.65 m
Y = -4.77 m

E1 (h=27,00m)

X = -1.51 m
Y = -5.96 m

E1 (h=27,00m)

X = -32.40 m
Y = -6.81 m

E1 (h=27,00m)

X = -32.15 m
Y = -9.55 m

E1 (h=27,00m)

X = -30.70 m
Y = -9.38 m

E1 (h=27,00m)

X = -29.26 m
Y = -9.21 m

E1 (h=27,00m)

X = -27.81 m
Y = -9.04 m

E1 (h=27,00m)

X = -26.02 m
Y = -8.83 m

E1 (h=27,00m)

E1 (h=27,00m)

X = -23.23 m
Y = -8.51 m

E1 (h=27,00m)

X = -21.83 m
Y = -8.34 m

E1 (h=27,00m)

X = -20.63 m
Y = -7.60 m

E1 (h=27,00m)

X = -19.43 m
Y = -7.46 m

E1 (h=27,00m)

X = -19.29 m
Y = -8.65 m

E1 (h=27,00m)

X = -20.49 m
Y = -8.79 m

E1 (h=27,00m)

X = -24.62 m
Y = -8.67 m

X = -17.09 m
Y = -7.79 m

E2 (h=24,00m)

X = -15.42 m
Y = -7.59 m

E2 (h=24,00m)

X = -13.74 m
Y = -7.39 m

E2 (h=24,00m)

X = -12.06 m
Y = -7.19 m

E2 (h=24,00m)

X = -15.42 m
Y = -8.72 m

E2 (h=24,00m)

X = -13.74 m
Y = -8.72 m

E2 (h=24,00m)

X = -17.09 m
Y = -9.91 m

E2 (h=24,00m)

X = -14.97 m
Y = -11.46 m

E2 (h=24,00m)

X = -13.77 m
Y = -11.46 m

E2 (h=24,00m)

X = -14.97 m
Y = -12.66 m

E2 (h=24,00m)

X = -13.77 m
Y = -12.66 m

E2 (h=24,00m)

X = -12.06 m
Y = -8.72 m

E2 (h=24,00m)

X = -10.38 m
Y = -8.72 m

E2 (h=24,00m)

X = -10.38 m
Y = -10.36 m

E2 (h=24,00m)

X = -10.38 m
Y = -7.52 m

E2 (h=24,00m)

X = -8.31 m
Y = -6.76 m

E2 (h=24,00m)

X = -10.38 m
Y = -6.32 m

E2 (h=24,00m)
X = -6.77 m
Y = -6.57 m

E2 (h=24,00m)

X = -5.23 m
Y = -6.39 m

E2 (h=24,00m)

X = -8.31 m
Y = -8.81 m

E2 (h=24,00m)

X = -5.23 m
Y = -8.58 m

E2 (h=24,00m)

X = -5.18 m
Y = -10.23 m

E2 (h=24,00m)

X = -8.31 m
Y = -10.36 m

E2 (h=24,00m)

X = -3.16 m
Y = -6.15 m

E2 (h=24,00m)

X = -2.96 m
Y = -7.85 m

E2 (h=24,00m)

X = -2.76 m
Y = -9.55 m

E2 (h=24,00m)

X = -2.56 m
Y = -11.24 m

E2 (h=24,00m)

X = -4.58 m
Y = -11.90 m

E2 (h=24,00m)

X = -5.78 m
Y = -11.90 m

E2 (h=24,00m)

X = -5.18 m
Y = -13.65 m

E2 (h=24,00m)

X = -7.56 m
Y = -13.65 m

E2 (h=24,00m)

X = -2.56 m
Y = -14.40 m

E2 (h=24,00m)

X = -5.18 m
Y = -15.71 m

E2 (h=24,00m)

X = -7.56 m
Y = -15.71 m

E2 (h=24,00m)

X = -2.56 m
Y = -17.56 m

E2 (h=24,00m)

X = -14.67 m
Y = -15.71 m

E2 (h=24,00m)

X = -12.30 m
Y = -15.71 m

E2 (h=24,00m)

X = -9.93 m
Y = -15.71 m

E2 (h=24,00m)

X = -17.04 m
Y = -15.71 m

E2 (h=24,00m)

X = -17.04 m
Y = -13.65 m

E2 (h=24,00m)

X = -14.67 m
Y = -13.65 m

E2 (h=24,00m)

X = -12.30 m
Y = -13.65 m

E2 (h=24,00m)

X = -9.93 m
Y = -13.65 m

E2 (h=24,00m)

X = -10.38 m
Y = -12.10 m

E2 (h=24,00m)

X = -8.31 m
Y = -12.10 m

E2 (h=24,00m)
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0.57 1.13 1.37 1.65 1.85 1.83 1.84 1.84 0.49 1.35 1.84 0.02 1.29 0.15 1.16 1.01 0.26 1.27
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1
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X = -3.87 m
Y = -17.56 m

E2 (h=24,00m)

X = -5.18 m
Y = -17.56 m

E2 (h=24,00m)

X = -7.02 m
Y = -17.56 m

E2 (h=24,00m)

X = -8.86 m
Y = -17.56 m

E2 (h=24,00m)

X = -10.70 m
Y = -17.56 m

E2 (h=24,00m)

X = -12.54 m
Y = -17.56 m

E2 (h=24,00m)

X = -14.38 m
Y = -17.56 m

E2 (h=24,00m)

X = -16.22 m
Y = -17.56 m

E2 (h=24,00m)

X = -17.87 m
Y = -17.56 m

E2 (h=24,00m)

X = -19.24 m
Y = -17.56 m
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0
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0
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0
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0
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1.01

1.41

1.21

1.51

1.46

0.62 0.58 0.86

1.01

2.37 0.30 2.07 2.37 1.55 0.82 2.37 0.02

0.57 3.33 2.07 0.30 0.30 0.60 1.47 0.44 1.48 0.45 1.55
0.06

0.76

1.68 1.04 0.64 1.68 1.68 2.07

X = 0.00 m
Y = 0.00 m

X = 0.67 m
Y = -5.68 m

X = -1.30 m
Y = -17.16 m

X = -0.03 m
Y = -17.56 m

E1 (h=27,00m)

E1 (h=27,00m)

0
.2

3

0.09

X = 3.21 m
Y = -17.56 m

E1 (h=27,00m)

0
.2

3

S/ Escala

1 1

N1

N2 

S/ Escala

Altura da estaca a demolir/

arrasar (H - 10 cm) e altura da

D

D final da estaca

H

L
1

Nivel da face

inferior do bloco

L

5 5

S/ Escala

1
0

[ D - 10 ]5 5

Compacidade
Geologia e Geotecnia

- Aterros (superficias); Argilas turfosa,

e Argilas silto-arenosas; Areias finas a
compacta a medianamente

compacta

2 a 20

ensaio SPT [Nspt]

0 - 7

Profundiades [m]

Muito mole < 26 - 19,50

7 a 2013,50 - 23

Muito duras a rijas 21 a 3220 - 27

- Argilas arenosas, argilas variegadas,

de cor cinza claro (solo residual).

Recobrimento

(cm)

Comprimento

"L" da estaca

(cm)

final da

Estaca (D)

(mm)
N2N1de

Estacas

H

(cm)

Comprimento

(cm)

Comprimento

Total da

(cm)

2700 45100

2400 56100

Comprimento

Total da

estaca

(cm)

2800

2500

2675

2375

2775

2475

5

5

Estaca /

Zonamento

E1

E2

Volume

Estaca

(m3)

5.57

5.09

Tipo de Estaca * Simbolo

NOTAS: 

27,00 mt

24,00 mt

Comprimento

>
1
5

1200+675

1200+375

Rijas > 26 - 27 > 33

LIMITE DO LOTE

- Argilas variegadas, argilas arenosas,

de cor cinza claro (solo residual).

- Argilas variegadas, argilas arenosas,

de cor cinza claro (solo residual).

CA-50

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

 do acabado (m)

 do osso (m)

Espessura da laje (m) Cargas acidentais (kN/m2)

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30
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D25

D20

D20

D25

do agregado (mm)
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SETOR A - Planta Estrutural do Subsolo
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Escala 1/50

200
DET.7 DET.7

CA-50

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

 do acabado (m)

 do osso (m)

Espessura da laje (m) Cargas acidentais (kN/m2)

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

Zs

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30

D30

D25

D25

D20

D20

D25

do agregado (mm)

Zi

Zi H
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Piso Inferior W200x46.1

Inferior W200x46.1

W150x22.5

Tubo Circular 114.3x4Tubo Circular 114.3x4

Piso Inferior W200x46.1

Tubo Circular 114.3x4
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8
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Lm. existente

+var.

+0.56
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2.00
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2.00
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1
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aligeiramento a preencher com
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Notas particulares a considerar:

1.
confirmadas previamente no local.

2.

3.
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DET.5 DET.3 DET.3

DET.1

DET.2

DET.1 DET.2

CA-50

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

 do acabado (m)

 do osso (m)

Espessura da laje (m) Cargas acidentais (kN/m2)

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

Zs

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30

D30

D25

D25

D20

D20

D25

do agregado (mm)

Zi

Zi H
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A2 B2 C2 D2 E2

A1

B1

CASA DE BOMBAS EXISTENTE

(A SER MANTIDA)

CASA DE BOMBAS EXISTENTE

(A SER MANTIDA)

A.4

B.4

1.4 2.4

3.4

C.4

D.4

9.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

Parede de Concreto Aparente

Prancha AR-B13 do Projeto de
Arquitectura).

Escala 1/50
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compactado
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CA-50

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

  -

  II

  II

  II
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TABELA DE FERROS

TIPO POS. BIT. QUANT. C.Unt. (cm) C.Tot. (cm)

Detalhe DET.5

Peso CA - 50  1  8  4 232 928

Peso CA - 50  2  6.3  9 46 414

Peso CA - 50  3  8  4 222 888

Peso CA - 50  4  6.3  9 46 414

Viga VRF.1

Peso CA - 50  1  20  3 46 138

Peso CA - 50  1  16  4 187 748

Peso CA - 50  2  20  3 46 138

Peso CA - 50  3  16  4 187 748

Peso CA - 50  4  16  4 187 748

Peso CA - 50  6  16  4 187 748

Peso CA - 50  7  8  6 146 876

Peso CA - 50  8  8  6 146 876

Peso CA - 50 8.28 m 2 Kg

Peso CA - 50 35.68 m 14 Kg

Peso CA - 50 29.92 m 47 Kg

Peso CA - 50 2.76 m 7 Kg

PESO TOTAL = 70 Kg

Perfis Laminados

Perfil Quant. (m) Material
Pesos

Unit. (kg/m) Total (kg)
W200x46.1 6.0 ASTM A 572 Grau 50 46.1 276.6
W150x22.5 5.0 ASTM A 572 Grau 50 22.5 111.4
W200x41.7 10.0 ASTM A 572 Grau 50 41.7 414.9

Total 388.0
Chapas

Chapa Quant. (unid.) Material
Pesos

Unit. (kg/un) Total (kg)
310x240x16 2.0 ASTM A 572 Grau 50 9.3 18.7
310x203x12 4.0 ASTM A 572 Grau 50 5.9 23.7
220x203x12 8.0 ASTM A 572 Grau 50 4.2 33.7
181x101.5x8 8.0 ASTM A 572 Grau 50 1.2 9.2
220x152x12 4.0 ASTM A 572 Grau 50 3.2 12.6
205x166x12 4.0 ASTM A 572 Grau 50 3.2 12.8
152x152x12 2.0 ASTM A 572 Grau 50 2.2 4.4

Total 115.1

CA-50

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.
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Restantes elementos estruturais
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C30
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GRADE DE PISO:

1.

2.
3.

Perfis Laminados

Perfil Quant. (m) Material
Pesos

Unit. (kg/m) Total (kg)
Tubo Retangular 200x150x8 6.6 ASTM A 572 Grau C 41.5 274.0
Tubo Retangular 200x100x8 118.2 ASTM A 572 Grau C 35.2 4158.9
Tubo Retangular 150x150x8 19.0 ASTM A 572 Grau C 35.2 669.0

L88.9x88.9x7.9 4.0 ASTM A 572 Grau 50 10.9 43.7
L44x44x4.8 106.7 ASTM A 572 Grau 50 3.2 336.0

Total 5481.6
Chapas

Chapa Quant. (unid.) Material
Pesos

Unit. (kg/un)Total (kg)
240x220x12 6.0 ASTM A 572 Grau 50 5.0 29.9
310x203x16 2.0 ASTM A 572 Grau 50 7.9 17.9

30x8 1.0 ASTM A 572 Grau 50 1313.9 1313.9
23.5x8 108.0 ASTM A 572 Grau 50 0.9 92.8

Total 1454.5
Grade tipo Selmec GS-P3-33 ou Equiv.

Grade Material
Pesos

Unit.
Total (kg)

Pisos 51.4 ASTM A 36 29.0 1491.2
Degraus 19.0 ASTM A 36 29.0 551.0

Total 2042.2

CA-50

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.
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Preenchimento dos vazios comPreenchimento dos vazios comPreenchimento dos vazios com Shaft existente a manter
 L88.9x88.9x7.9

soldadura em todo o contorno

1

3

3

Perfis Laminados

Perfil Quant. (m) Material
Pesos

Unit. (kg/m) Total (kg)
Tubo Circular 114.3x4 8.9 ASTM A 500 Grau C 10.9 96.6

W310x38.7 32.7 ASTM A 572 Grau 50 38.8 1270.0
L88.9x88.9x7.9 32.7 ASTM A 572 Grau 50 10.9 357.0

C200x17.1 405.5 ASTM A 572 Grau 50 17.1 6942.5
Total 8666.1

Chapas

Chapas Quant. (unid.) Material
Pesos

Unit. (kg/m) Total (kg)
234x160x16 3.0 ASTM A 572 Grau 50 - 14.1
310x165x10 2.0 ASTM A 572 Grau 50 - 8.0

Total 22.2
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Notas particulares a considerar:

1.
confirmadas previamente no local.

2.

3.

CA-50

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.
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DET.BDET.BDET.B

Zs=+0.66

Tubo Circular 114.3x4

Corte 1-1
Escala 1/50

Tubo Circular 114.3x4

ch. 396x5 mm

W 200x46.1W 200x46.1

DET.A
DET.B

ch. 280x8 mm
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W310x38.7ch. 5x

Tubo Circular 114.3x4

Detalhe A
Escala 1/10

Detalhe B
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Detalhe de apoio dos pilares (Tipo 1)
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Ch 16mmTubo Circular 114.3x4
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Corte 1-1Planta

2x2 paraf. 3/4'' (ASTM

A325) com dupla porca

Detalhe de apoio dos pilares (Tipo 2 - no topo do BF1.A)
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Bloco BF1.A (Planta)
Escala 1/20

3

3

Bloco BF1.A (Corte 3-3)
Escala 1/20
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0.350.15

63

53 53

63

53 53

Perfis Laminados

Perfil Quant. (m) Material
Pesos

Unit. (kg/m) Total (kg)
W310x38.7 15.6 ASTM A 572 Grau 50 38.8 605.0

Tubo Circular 114.3x4 8.9 ASTM A 500 Grau C 10.9 97.0
Total 702.0

Chapas

Chapas Quant. (unid.) Material
Pesos

Unit. (kg/m) Total (kg)
7718x280x8 14.0 ASTM A 572 Grau 50 17.6 1901.0

15600x400x5 15.0 ASTM A 572 Grau 50 15.7 3676.1
234x160x16 2.0 ASTM A 572 Grau 50 - 9.4

Total 5586.6

Notas particulares a considerar:

1.
confirmadas previamente no local.

2.

3.

TABELA DE FERROS

TIPO POS. BIT. QUANT. C.Unt. (cm) C.Tot. (cm)

Bloco BF1.A

Peso CA - 50  1  8  4 232 928

Peso CA - 50  2  8  6 179 1074

Peso CA - 50  3  8  6 179 1074

Peso CA - 50  4  12.5  16 50 800

Peso CA - 50 30.76 m 12 Kg

Peso CA - 50 8.00 m 8 Kg

PESO TOTAL = 20 Kg

CA-50

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118
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Escala: 1/50

Planta de Estacas
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S/ Escala

1 1

N1

N2 

S/ Escala

Altura da estaca a demolir/

arrasar (H - 10 cm) e altura da

D

D final da estaca

H

L
1

Nivel da face

inferior do bloco

L

5 5

S/ Escala

1
0

[ D - 10 ]5 5

- fck  30 Mpa

- Idade de controle: 28 dias

- Agregado: areia e/ou pedrisco

defionidos na NBR 6122-2010

- Podem ser usados aditivos plastificantes

Compacidade
Geologia e Geotecnia

- Aterros (superficias); Argilas turfosa,

Argilas siltosas pouco arenosas e Argilas

argilosas.

compacta a medianamente

compacta

2 a 20

ensaio SPT [Nspt]

0 - 6

Profundiades [m]

Muito mole 0 a 36 - 14

Rija ; Medinamente

compacta 7 a 2014 - 27

2 a 927 - 32

fragmentos de conchas.

- Argilas arenosas com pedregulhos;

- Silte argilo-arenoso (Solo Residual).

Recobrimento

(cm)

Comprimento

"L" da estaca

(cm)

final da

Estaca (D)

(mm)
N2N1de

Estacas

H

(cm)

Comprimento

(cm)

Comprimento

Total da

(cm)

3400 46100

3100 57100

Comprimento

Total da

estaca

(cm)

3500

3200

3375

3075

3475

3175

5

5

Estaca /

Zonamento

E1

E2

Volume

Estaca

(m3)

5.57

5.09

Tipo de Estaca * Simbolo

NOTAS: 

34,00 mt

31,00 mt

Comprimento

>
1
5

1200+1200

1200+950

Compacto 32 - 38 13 a 27

Muito compacto 38 - 44 > 30

- Silte argilo-arenoso (Solo Residual).

- Silte argilo-arenoso (Solo Residual).

LIMITE DO LOTE

NOTA IMPORTANTE:

1.

2.

complementares, estando os correspondentes trabalhos incluidos na planilha de
quantidades do projeto.

3.

4.
acordo com a norma brasileira NBR 6484 em 4 pontos situados dentro dos limites dos

CA-50

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

 do acabado (m)

 do osso (m)

Espessura da laje (m) Cargas acidentais (kN/m2)

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30

D30

D25

D25

D20

D20

D25

do agregado (mm)
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soldar.
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Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C
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soldar.
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Concreto magro
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Restantes elementos estruturais
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 do acabado (m)

 do osso (m)

Espessura da laje (m) Cargas acidentais (kN/m2)

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118
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Prancha AR-B13 do Projeto de
Arquitectura).

Parede de Concreto Aparente

Prancha AR-A09 do Projeto de
Arquitectura).
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Restantes elementos
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45 mm

30 mm

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50
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soldar.
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Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma
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Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais
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 do acabado (m)

 do osso (m)

Espessura da laje (m) Cargas acidentais (kN/m2)
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6 - Brita (ver projeto de Arquitetura).

10 - Tela Impermeabilizante (ver projeto de Arquitetura).

Paineis de laje alveolar

1 3 4 5
6

1110987

0
.2

5
0
.1

0

v
a
r.

5
0
-1

0
0
m

m

0
.0

50
.0

80
.0

5

0
.1

0

Escala: 1/20

CONSULTAR DETALHES DE PAVIMENTOS VENTILADOS NA PRANCHA EST-B21

CA-50

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30

D30

D25

D25

D20

D20

D25

do agregado (mm)

1/50

Estrutura Concreto Armado

PE-00 29-01-2016

4013-03-02-02-02-02-02-165.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 13 0002 0202 PE01



Escala: 1/50

Corte Estrutural A.04

1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4
0.57 5.55 6.18 6.18 6.18 6.18 2.25

W
150X

29.8

W
150X

29.8

W
150X

29.8

W
150X

29.8

PM 5.7PM 3.6PM 1.5PM 3.4

PM 1.3PM 1.2

PM 7.1

PM 6.1 PM 7.6 PM 5.7

PM 5.7PM 3.6PM 1.5PM 3.4

PM 1.3PM 1.2

PM 7.1

PM 6.1

PM 4.2 PM 4.3 PM 4.4 PM 4.5

PM 7.6 PM 5.7

COBERTURA

Par 26

VF 1 (0.20m X 0.42m)

15.73 m

12.78 m

9.83 m

6.88 m

3.93 m

0.56 m

0.24 m

0.66 m

17.97 m

PM 8.1 PM 8.2 PM 8.3 PM 8.4 PM 8.5 PM 8.6 PM 8.7

C150X15.6 C150X15.6 C150X15.6 C150X15.6 C150X15.6 C150X15.6

PM 3.2

PM 7.2 PM 7.3 PM 7.4 PM 7.5

PM 3.3

C.04C.04

B.04B.04

D.04

D.04

E.04

E.04

A.04

A.04

Escala: 1/500

Planta Chave

CA-50

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

 do acabado (m)

 do osso (m)

Espessura da laje (m) Cargas acidentais (kN/m2)

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30

D30

D25

D25

D20

D20

D25

do agregado (mm)

SETOR B - CORTE ESTRUTURAL A.04

1/50

Estrutura Concreto Armado

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-02-02-02-02-003.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 01 0102 0202 PE02



9.410.412.413.414.415.4
2.17 1.44 3.21 6.00 1.37 1.20 3.43 0.57

15.78 m

12.83 m

9.88 m

6.93 m

3.98 m

3.67 m

-2.87 m

17.89 m

0.56 m

-0.94 m

2.43 m

5.51 m

8.46 m

11.41 m

14.36 m

-2.71 m

COBERTURA

SUBSOLO

PRS 7

PRS 7

PRS 7

PRS 7

Par 16

Par 19

Par 10

Par 5

Par 3

EC 1

EC 1

EC 1

EC 1

EC 1

EC 1

MS 1

PM 7.14

PM 7.14

PM 6.14

Par 20

PM 4.16

Par 10

Par 5

Par 10

Par 5

Par 10

Par 5

Par 10

Par 5

Par 10

Par 5

SHS 70x70x6.3

C150X15.6
C150X15.6

PM 8.14

0.12

0.40

0.12

PRS 7

0
.4

3

1.360.63

1.360.63

1.360.63

1.360.63

1.360.63

1.360.63

1.360.63

16.60 m

16.17 m

0
.4

3

13.60 m

13.17 m

10.65 m

10.22 m

0
.4

3

7.70 m

7.27 m

0
.4

3

4.75 m

4.32 m

0
.4

3

1.38 m

0.95 m

0
.4

3

-0.14 m

-0.57 m

0
.4

3

-1.64 m

-2.07 m

0
.4

3

Par 10

0.24 m

6.88 m

9.83 m

12.78 m

15.73 m

3.93 m

0.56 m

-2.71 m

W310X165X38.7

W310X165X38.7

W310X165X38.7

W310X165X38.7

W310X165X38.7

SHS 120x120x5

SHS 120x120x5

PM 2.14

-21.64 mEscala: 1/50

Corte Estrutural B.04

C.04C.04

B.04B.04

D.04

D.04

E.04

E.04

A.04

A.04

Escala: 1/500

Planta Chave

CA-50

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

 do acabado (m)

 do osso (m)

Espessura da laje (m) Cargas acidentais (kN/m2)

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30

D30

D25

D25

D20

D20

D25

do agregado (mm)

SETOR B - CORTE ESTRUTURAL B.04

1/50

Estrutura Concreto Armado

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-02-02-02-02-006.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 02 0102 0202 PE02



9.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4
2.171.443.216.002.570.203.230.57

Par 1

Par 20

15.4

15.73 m

12.78 m

9.83 m

6.88 m

3.93 m

0.56 m

-2.87 m

-2.71 m-2.71 m

0.96 m

17.89 m

PD 1 Par 20

Par 21
Par 17PM 1.15

PM 1.15

PM 1.15

PM 1.15

PM 1.15

PM 7.14

PM 4.16

PM 7.14 PM 4.16

PM 7.16

PM 6.14

PRS 7

SHS 70x70x6.3

COBERTURA

SUBSOLO

C150X15.6

PM 8.14

1.20

0
.4

0

0.63 0.58

0
.4

3

1.36 0.63

0
.4

3

1.36 0.63

0
.4

3

10.65 m

10.22 m

7.70 m

7.27 m

0
.4

3

4.75 m

4.32 m

0
.4

3

1.38 m

0.95 m

0
.4

3

-0.14 m

-0.57 m

0
.4

3

-1.64 m

-2.07 m

0
.4

3

0.631.36

0.631.36

0.631.36

0.63

0.631.36

-3.46 m

C150X15.6

PRS 7

PM 7.16

PM 8.16

PM 1.15

PM 3.15

PM 4.15

PM 7.15

PM 1.15

PM 2.14

-21.64 m
Escala: 1/50

Corte Estrutural C.04

C.04C.04

B.04B.04

D.04

D.04

E.04

E.04

A.04

A.04

Escala: 1/500

Planta Chave

CA-50

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

 do acabado (m)

 do osso (m)

Espessura da laje (m) Cargas acidentais (kN/m2)

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30

D30

D25

D25

D20

D20

D25

do agregado (mm)

SETOR B - CORTE ESTRUTURAL C.04

1/50

Estrutura Concreto Armado

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-02-02-02-02-008.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 03 0102 0202 PE02



C.4D.4

15.73 m

17.97 m

12.78 m

9.83 m

6.88 m

3.93 m

0.56 m

0.24 m

-2.71 m

-2.87 m

5.72

COBERTURA

SUBSOLO

Par 24
Par 22 Par 21

Par 15

Par 27Par 24 Par 9

PM 3.19 PM 1.5

PM 3.19 PM 1.5

PM 4.19 PM 4.5

PM 8.19 PM 8.5

1.86 1.05

1.86 1.05

1.85 1.05

1.86 1.05

0.055
0.165 15.18 m

0.055
0.165 12.23 m

0.055
0.165 9.28 m

0.055
0.165 6.33 m

0.455

0.165

2.96 m

C150X15.6

W150X29.8

17.97 m

15.78 m

-0.41 m
-0.56 m

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.56 m

PM 7.19 PM 7.5

Escala: 1/50

Corte Estrutural D.04

C.4D.4

15.73 m

17.97 m

12.78 m

9.83 m

6.88 m

3.93 m

0.56 m

0.24 m

-2.71 m

-2.87 m

5.72

COBERTURA

SUBSOLO

Par 24
Par 22 Par 21

Par 15

Par 27Par 24 Par 9

PM 3.19 PM 1.5

PM 3.19 PM 1.5

PM 4.19 PM 4.5

PM 8.19 PM 8.5

1.86 1.05

1.86 1.05

1.85 1.05

1.86 1.05

0.055
0.165 15.18 m

0.055
0.165 12.23 m

0.055
0.165 9.28 m

0.055
0.165 6.33 m

0.455

0.165

2.96 m

C150X15.6

W150X29.8

17.97 m

15.78 m

-0.41 m
-0.56 m

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.56 m

PM 7.19 PM 7.5

C.04C.04

B.04B.04

D.04

D.04

E.04

E.04

A.04

A.04

Escala: 1/500

Planta Chave

CA-50

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

 do acabado (m)

 do osso (m)

Espessura da laje (m) Cargas acidentais (kN/m2)

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30

D30

D25

D25

D20

D20

D25

do agregado (mm)

SETOR B - CORTE ESTRUTURAL D.04

1/50

Estrutura Concreto Armado

PE-00 29-01-2016

4013-03-02-02-02-02-02-009.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 04 0002 0202 PE02



A.1
C.4 D.45.72 3.90

5.51 m

6.88 m

8.46 m

9.83 m

11.41 m

12.78 m

14.36 m

15.73 m

3.93 m

2.43 m

0.56 m

-0.94 m

-2.71 m

-3.46 m

17.89 m

COBERTURA

SUBSOLONu 1

PM 3.4PM 1.5PM 3.6

PM 4.4PM 4.5

PM 7.6

PM 3.4PM 1.5PM 3.6

PM 7.6

Par 27 PM 1.11

PM 1.11

PM 4.11

Par 14 Par 4 Par 6 Par 21 Par 22 Par 24

PM 1.15

PM 4.18

PRS 5

PRS 5

C150X15.6

PM 8.26 PM 8.18

C150X15.6C150X15.6

PM 8.23PM 8.4 COBERTURA

PM 3.11

PM 7.11

PM 8.5PM 8.6

PM 1.15

PM 3.15

PM 4.15

PM 7.15 PM 7.18

PM 3.18

PM 3.18

PM 7.5 PM 7.4

PM 1.15

Escala: 1/50

Corte Estrutural E.04

C.04C.04

B.04B.04

D.04

D.04

E.04

E.04

A.04

A.04

Escala: 1/500

Planta Chave

CA-50

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

 do acabado (m)

 do osso (m)

Espessura da laje (m) Cargas acidentais (kN/m2)

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30

D30

D25

D25

D20

D20

D25

do agregado (mm)

SETOR B - CORTE ESTRUTURAL E.04

1/50

Estrutura Concreto Armado

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-02-02-02-02-012.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 05 0102 0202 PE02



DETALHES DE PAVIMENTOS VENTILADOS

h

a

b

(inferior e superior)

NOTAS:

X

Y

X

Y=

Ax/m

Ax/m

Ax/m

Ax/m

A
y
/
m

A
y
/
m

A
y
/
m

Ay/m

Armadura superior 

Armadura inferior

EMENDAS  DE  ARMADURAS  EM  LAJES

(incluindo negativos)

(l=b+2.50)

Armadura em bordos livres

Pormenor  da  armadura  em  aberturas

PA PB

Ax/m

h-0.05

2 x h

h = altura da laje

estejam outras definidas em planta
estejam outras definidas em planta

2h

(l=b+2.50)
(l=a+2.50)

(l=a+2.50)

A armadura representada em planta como no detalhes PA,

deve ser executada como indicado no detalhe PB.

A
y
/
m

Ash1

Ash2

e

Ash1

Ash2

e

Ash1

Ash2

e

Asv Asv

AsvAsv

a

b

(interior e exterior)

NOTAS:

(interior e exterior)

(l=b+250)

(l=b+250)
(l=a+250)

(d+250)

(d+250)
(d+250)

(d+250)(l=a+250)

e

e

Armadura

vertical

Armadura

vertical

definida outra em

definida outra em

Sapata

X

Y

X

Y

PA PB

=

Ax/m
Ax/m

Ax/m

Ax/m

Ax/m

A
y
/
m

A
y
/
m

A
y
/
m

A
y
/
m

Ay/m

d

d

Laje

Emendas de armaduras

Armadura horizontal :

Armadura vertical :

Detalhe de armaduras em bordos livres

Corte horizontalCorte horizontal

Corte vertical

Armadura horizontal

devendo ser colocada apenas

devendo ser colocada apenas

executada como indicado no detalhe PB.

LEGENDA JUNTAS:

1.

alinhamento e posicionamento. As telas eletrosoldadas devem ser seccionadas  em todas as juntas,

2.

postergadas no caso de esborcinamentos durante os cortes. Promover a limpeza da nata de cimento gerada

3.

agregados de quartzo, aditivos e pigmentos  na cor do concreto e densidade de 4 kg/m2, previamente

similar)

5cm 5cm

5cm

30cm, comp. 50 cm (aplicar graxa para

isolamento em 60% do comprimento)

14862) (suporte da tela eletrosoldada e das

espessura 0,2 mm

Selante de junta conforme

Piso em concreto 3 a 6mm

Detalhe 1

Junta Serrada (J.S.)
S/ ESC

betuminosaFiltro em geotextil

poliestireno extrudido - 20mm

selado com mastique

HP da TEMA ou similar) com 8mm de altura alta

antes da laje de concreto

Detalhe 3

Junta de Periferia (J.P.) - PISO TIPO 1
S/ ESC

Detalhe 2

Junta de Concretagem (J.C.)
S/ ESC

5cm 5cm

5cm

30cm, comp. 50 cm (aplicar graxa para

isolamento em 60% do comprimento)

14862) (suporte da tela eletrosoldada e das

espessura 0,2 mm

Selante de junta conforme

Piso em concreto 3 a 6mm

cm a cada 10 cm

Junta preenchida com Isopor,

espessura 10 mm e selante (ver

detalhe 4a - corte)

Dispositivo / pilar inserte no piso

Tela eletrosoldada inferior

(adicional)

Detalhe 4

insertes no piso
S/ ESC

barra de

barra de

Largura do corte abertura 3 a 6 mm
3 a 6 mm

poliuretano comum, branco (dureza

shore "A" > 25)
delimitador de profundidade tarucel

poliuretano comum, branco

(dureza shore "A" > 25)

delimitador de profundidade

barras de

junta de periferia

junta de

concretagem

junta de

concretagem

Detalhe 5

S/ ESC

junta serrada

Detalhe 6

Preenchimento das Juntas
S/ ESC

Junta Serrada (J.S.) Junta de Concretagem (J.C.)

telas

TR06634 (NBR 14862)

0,20m

(0,20m)
Tela eletrosoldada q-138 (em

trespasse/emenda das telas na

trespasse/emenda das telas no

graxa (60% do comprimento da

barra)

TR06634 (NBR 14862)

Detalhe 7

tela eletrosoldada
S/ ESC

Detalhe 8

serradas
S/ ESC

12,5mm, comprimento 50,0cm) aplicar graxa

para isolamento em 60%%% do

comprimento

Detalhe 9

Trespasse/emenda das telas
S/ ESC

Filme de Polietileno + Membrana Drenante

aditivo (tipo ADMIX PENETRON ou similar)

Piso em concreto (fck 30.0 MPa)

Subleito regularizado e compactado,

Proctor Normal (G.C. 100%), ISC  6%

2%

Concreto magro

Piso de Concreto Subsolo

Escala: 1/20

J.S.
Junta Serrada (J.S.)

J.P.
Junta de Periferia (J.P.)

J.C.
Junta de Concretagem (JC)

Tela eletrosoldade Q138

PISO VENTILADO

Capa em concreto C30

Vigas de acerto

(sempre que b>0.15

Elemento de

Fecho

projeto de arquitetura)

saida de ar

PISO VENTILADO
Bandas de remate

PISO VENTILADO
Bandas de remate

DRENAGEM DOS MUROS DE SUPORTE

Sem Escala

Corte transversal

1
.0

0
5
 A

lv
e
o
lo

s

0
.6

0

1- MANTA DRENANTE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

PREVISTAS.

2- TUBO CORRUGADO, PERFUDADO, DE DUPLA PAREDE - (a).

CRUZADAS.

5- CAMADA DRENANTE DE BRITA (20 a 40mm), MEDIANAMENTE

COMPACTADA - (a).

6- CAMADA DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DO TUBO

COM 150 g/m2 - (a).

DESENHADAS

V
a
r.

CA-50

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30

D30

D25

D25

D20

D20

D25

do agregado (mm)

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm
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1. 

uniformes.

500MPa (CA-50).

     armaduras .

5. Os raios de dobramento das armaduras devem estar de acordo a ABNT NBR 6118:2003:

- No caso de armaduras em geral (Tabela 9.1 da ABNT NBR 6118:2003):

- No caso de estribos (Tabela 9.2 da ABNT NBR 6118:2003):

     relevantes do projeto de arquitetura e dos projetos das restantes especialidades;

     comunicado ao projetista.

     elemento estrutural  e em particular nos elementos em concreto armado:

      b)  Devem ser confirmadas as mediadas de todas as aberturas de portas, janelas e grelhas no projeto de 
arquitetura;

           com as formas dos elementos estruturais;

a prever em lajes e paredes de concreto armado;

drenagem enterradas e respetivas caixas;

elemento
embeber no

para

nos mapas de quantidades;

de 

     dos trabalhos correspondentes.

ensaios complementares executados pelo Fabricante.

com certificados de ensaios e testes e sem aumento de custos.

5. Os perfis de chapa fina, laminados a frio e perfis compostos adquiridos de fornecedores ou executados pelo

- Por cada metro seguinte = +/- 0.50mm;

6. 

7. 

8.

9.

 
estejam detalhadas no projeto.

12.Simbologia das soldas:

bombagem;

1. Considera-se para a estrutura uma classe de agressividade do ambiente II, de acordo com a tabela 6.1 da ABNT NBR
6118:2003.

elementos;

     projetista;

- baixo fator A/C (<0.50);

- adensamento conveniente durante a concretagem;

ADMIX PENETRON ou similar.

do concreto de acordo com as normas:

- Amostragem de concreto fresco: conforme a norma NBRNM 33.
- Moldagem e cura de corpos de prova: conforme a norma NBR 5738.

     pormenorizado, fornecido, montado e desmontado pelo Contratada. O custo destes escoramentos

BITOLA <20

R=4cm

R=10cm

R=8cm

R=3cm

BITOLA >=  20
RAIO P/. DOBRABITOLA

R=2.5cm

R=2cm

BITOLA <10

R=4cm

R=5cm

R=3cm

BITOLA >10 e <20
RAIO P/. DOBRABITOLA

R=1.5cm

R=1.2cm

L0

L00.2 L0

L0

L00.2 L0

1. 

Acabamento de Concreto

Endurecido com o Concreto Fresco

revestimento ou ocultos)

revestimento ou ocultos)

Aparente Chapas de madeira compensada
plastificadaconcreto aparente

Esquema de Pintura Anticorrosiva

laminas exteriores do Setor B:

Esquema de Pintura Intumescente

alveolares nas paredes de concreto:

Esquema de Pintura com Argamassa Projetada : a aplicar em todos os perfis estruturais ocultos, nomeadamente

:

3.  A

qualquer onus ou responsabilidade para a Contratante. Esta responsabilidade aplica-se independetemente de ser utilizado o

a<0.7e1
a<0.7e2

SOLDAS

6<e<15

MONTAGEM

SIMBOLOGIA

OFICINA

e>15

2

2
2

2

e

e

DETALHE

e<6

e>15

2

2

2

e

e

MONTAGEM

aa

a a

SIMBOLOGIA

OFICINA

e1

e2

e2

a<0.7e1
a<0.7e2

a

a

2

3

e1

2

e<15

e>15

2

e

e

SOLDAS EM TODO O CONTORNO

DETALHE

CA-50

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II
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45 mm
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A.4

B.4

1.4 2.4

3.4

4.4

5.4

6.4

7.4

8.4

C.4

D.4

9.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

P
D

 1
 -

 P
a
re

d
e
 D

ia
fr

a
g
m

a
 1

Par 15

Nu1

0.27

0.13

5.46

0.13
0.17

0.40

0.07 0.57 3.13

5
.7

1

0.57

5.55

6.18

6.18

6.18

6.18

2.25

5
.7

2

0.57 6.00 6.00 3.21 1.44 2.17

Ax2

2.10

1.16

2.50

0.40

0.40 0.97 2.50

-3.86

-3.27

-3.27
-4.41

-3
.2

7

-3
.2

7

PD 2 - Parede Diafragma 2

Ax2

A

A

A

0.10

Escala: 1/100

0.97 2.50

1.73

0.57
0.07

0
.8

0

[+0.36]

PD2.A PD2.B

3.47

9.4 10.4

0
.4

0

Subsolo [-2.71]

1.16 2.50

1.25

0
.2

7

[+0.36]

PD1.B PD1.C

5.76

D.4 C.4

Subsolo [-2.71]

0
.4

0

2.50

PD1.A

0.17

1.30

0.40 0.40

9.4

0
.2

0

0.07

Parede diafragma (e=0.40m) com

Subsolo [-2.71]

0
.4

0

A

de parede diafragma (h=0.80m)

CORTE TRANSVERSAL TIPO EM PD1
Escala: 1/100

0
.1

5
0
.1

0

Topo da Viga [+0.36]

A

A

Fundo da Parede

Diafragma [-21.64]

Fundo da Parede

Diafragma [-21.64]

Fundo da Parede

Diafragma [-21.64]

0
.8

0

Parede Diafragma

W 200 x 50.5

A

Sondagens SPT de Reconhecimento

realizadas (1969)

PD1.i

PD2.i

FASEAMENTO CONSTRUTIVO

     de parede diafragma;

[vertical: horizontal], devendo esta pendente ser alterada/reduzida, caso se verifique no

se verifiquem chuvadas fortes;

NOTA IMPORTANTE:

1.

2.

complementares, estando os correspondentes trabalhos incluidos na planilha de
quantidades do projeto.

3.

4.
acordo com a norma brasileira NBR 6484 em 4 pontos situados dentro dos limites dos

CA-50

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

  -
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  II

  II

  II

  II

  II

  II
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PD1.A e PD.1C

As, Parede

S/ Escala

26 26

54

54

26 26

54

54

Viga de coroamento

2626

1200

[ 83 ]

2626

40

62

PD2.A

As, Parede

S/ Escala

26 26

30

30

Escala 1/50

97

[ 83 ]

Subsolo [-2.71]

Fundo da parede diafragma

[-21.64]

40

1200

Topo da Viga [+0.36]

0.15
0.01

0
.3

0
0
.1

0

Viga de coroamento

40

64

Escala 1/50

Subsolo [-2.71]

Fundo da parede diafragma

[-21.64]

40

Topo da Viga [+0.36]

0.15
0.01

0
.3

0
0
.1

0

Viga de coroamento

2626

1200

[ 102 ]

2626

40

62

PD1.B

As, Parede

S/ Escala

26 26

35

35

Escala 1/50

116

[ 102 ]

Subsolo [-2.71]

Fundo da parede diafragma

[-21.64]

40

1200

Topo da Viga [+0.36]

0.15
0.01

0
.3

0
0
.1

0

PD2.B

As, Parede

S/ Escala

26 26

54

54

26 26

54

54

Viga de coroamento

2626

1200

[ 236 ]

2626

1104

96

26

1106

40

64

Escala 1/50

[ 236 ]

Subsolo [-2.71]

Fundo da parede diafragma

[-21.64]

40

1200

Topo da Viga [+0.36]

0.15
0.01

0
.3

0
0
.1

0

2626

1200

[ 236 ]

2626

1104

96

40

1106

[ 236 ]

1200

1104

96

40

1106

1104

96

26

1106

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

4
0

4
0

4
0

4
0

250 250

TABELA DE FERROS

TIPO POS. BIT. QUANT. C.Unt. (cm) C.Tot. (cm)

Peso CA - 50 1  16 19 1200 22800

Peso CA - 50 2  16 19 1146 21774

Peso CA - 50 3  12.5 169 288 48672

Peso CA - 50 4  12.5 169 288 48672

Peso CA - 50 5  16 19 1200 22800

Peso CA - 50 6  16 19 1200 22800

Peso CA - 50 7 10 169 162 27378

Peso CA - 50 8 10 169 162 27378

Peso CA - 50 9 10800

Peso CA - 50 10 10314

Peso CA - 50 11 26702

Peso CA - 50 12 26702

Peso CA - 50 13 10800

Peso CA - 50 14 10800

Peso CA - 50 15 20088

Peso CA - 50 16 8400

Peso CA - 50 17 7924

Peso CA - 50 18 22815

Peso CA - 50 19 22815

Peso CA - 50 20 8400

Peso CA - 50 21 8400

Peso CA - 50 22 18468

TABELA DE FERROS

TIPO POS. BIT. QUANT. C.Unt. (cm) C.Tot. (cm)

Peso CA - 50 23

Peso CA - 50 24

Peso CA - 50 25

Peso CA - 50 26

Peso CA - 50 27

Peso CA - 50 28

Peso CA - 50 29

Peso CA - 50 30

Viga de Coroamento

Peso CA - 50 1  16  6 1149 6894

Peso CA - 50 2  16  3 1042 3126

Peso CA - 50 3  16  3 1042 3126

Peso CA - 50 4  16  4 1149 4596

Peso CA - 50 5  10 80 184 14720

Peso CA - 50 2175.62 m 1349 Kg

Peso CA - 50 3910.66 m 3766 Kg

Peso CA - 50 3641.02 m 5753 Kg

PESO TOTAL = 10868 Kg

 16 19

 16 19

 12.5 169

 12.5 169

 16 19

 16 19

10 169

10 169

1200

1132

288

288

1200

1200

162

162

 16 9 1200

 16 9 1146

 12.5 169 158

 12.5 169 158

 16 9 1200

 16 9 1200

10 124 162

 16 7 1200

 16 7 1132

 12.5 169 135

 12.5 169 135

 16 7 1200

 16 7 1200

10 114 162

22800

21774

48672

48672

22800

22800

27378

27378

Pavimento

Viga de Coroamento Tipo

S/ Escala

26

26

66 66

40

8
0

CA-50

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30

D30

D25

D25

D20

D20

D25
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A.4B.4
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150 150
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70
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622
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70
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Escala: 1/50
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150
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70

5.4

Escala: 1/50

70

70

100

695

100

695

70

150 150

70

70

695

70

6.4

Escala: 1/50

100

278

100

70

70
278

70 70

70

278

70

6.4

Escala: 1/50

100

534

100
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70

534
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150 150
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7.4

Escala: 1/50

C.4

Escala: 1/50

Escala: 1/50

C.4

Escala: 1/50

12.4

Escala: 1/50

C.4

Escala: 1/50

11.4

Escala: 1/50

Escala: 1/50

B.4

Escala: 1/50 Escala: 1/50
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70467
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150 150
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70
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100
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150 150
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100
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100
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70
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70 70

70
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100
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100
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70 276.5

70 70

70

276.5

70

70

70

100
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100

608

70

150 150

70

70

608

70

100

611.5

100

70

70611.5

70

150 150

70

70

611.5

70

100
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100
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70
290

70 70

70
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70

70
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100
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100
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70

150 150

70
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545

70 100

328

100

70

70
328

70 70

70

328

70

1.50

TABELA DE FERROS

TIPO POS. BIT. QUANT. C.Unt. (cm) C.Tot. (cm)

Peso CA - 50  1  8  210 280 58800

Peso CA - 50  2  12.5  3 1200 3600

Peso CA - 50  3  12.5  3 1200 3600

Peso CA - 50  4  16  6 1110 6660

Peso CA - 50  5  16  6 870 5220

Peso CA - 50  6  16  6 870 5220

Peso CA - 50  7  12.5  3 1144 3432

Peso CA - 50  8  12.5  3 1144 3432

Peso CA - 50  9  20  6 750 4500

Peso CA - 50  10  20  6 750 4500

Peso CA - 50  11  20  6 750 4500

Peso CA - 50  12  20  6 1091 6546

Peso CA - 50  13  12.5  3 1200 3600

Peso CA - 50  14  12.5  3 1200 3600

Peso CA - 50  15  16  6 1181 7086

Peso CA - 50  1  20  6 831.5 4989

Peso CA - 50  2  16  6 1131.5 6789

Peso CA - 50  3  8  46 280 12880

Peso CA - 50  4  12.5  3 891.5 2674.5

Peso CA - 50  5  12.5  3 891.5 2674.5

Peso CA - 50  1  20  6 787 4722

Peso CA - 50  2  16  6 1087 6522

Peso CA - 50  3  8  43 280 12040

Peso CA - 50  4  12.5  3 847 2541

Peso CA - 50  5  12.5  3 847 2541

Peso CA - 50  1  20  6 416.5 2499

Peso CA - 50  2  16  6 416.5 2499

Peso CA - 50  3  8  19 280 5320

Peso CA - 50  4  12.5  3 476.5 1429.5

Peso CA - 50  5  12.5  3 476.5 1429.5

Peso CA - 50  1  20  6 748 4488

Peso CA - 50  2  16  6 1048 6288

Peso CA - 50  3  8  41 280 11480

Peso CA - 50  4  12.5  3 808 2424

Peso CA - 50  5  12.5  3 808 2424

Peso CA - 50  1  20  6 751.5 4509

Peso CA - 50  2  16  6 1051.5 6309

Peso CA - 50  3  8  41 280 11480

Peso CA - 50  4  12.5  3 811.5 2434.5

Peso CA - 50  5  12.5  3 811.5 2434.5

Peso CA - 50  1  20  6 430 2580

Peso CA - 50  2  16  6 430 2580

Peso CA - 50  3  8  19 280 5320

Peso CA - 50  4  12.5  3 490 1470

Peso CA - 50  5  12.5  3 490 1470

Peso CA - 50  1  20  6 685 4110

Peso CA - 50  2  16  6 985 5910

Peso CA - 50  3  8  37 280 10360

Peso CA - 50  4  12.5  3 745 2235

Peso CA - 50  5  12.5  3 745 2235

Peso CA - 50  1  20  6 468 2808

Peso CA - 50  2  16  6 468 2808

Peso CA - 50  3  8  22 280 6160

Peso CA - 50  4  12.5  3 528 1584

Peso CA - 50  5  12.5  3 528 1584

Peso CA - 50  1  20  6 762 4572

Peso CA - 50  2  12.5  3 822 2466

Peso CA - 50  3  12.5  3 822 2466

Peso CA - 50  4  8  42 280 11760

Peso CA - 50  5  16  6 1062 6372

Peso CA - 50  1  20  6 762 4572

Peso CA - 50  2  12.5  3 822 2466

Peso CA - 50  3  12.5  3 822 2466

Peso CA - 50  4  8  42 280 11760

Peso CA - 50  5  16  6 1061 6366

Peso CA - 50  1  8  91 280 25480

Peso CA - 50  2  16  6 1010 6060

Peso CA - 50  3  20  6 795 4770

Peso CA - 50  4  20  6 735 4410

Peso CA - 50  5  16  6 665 3990

Peso CA - 50  6  12.5  3 621 1863

Peso CA - 50  7  12.5  3 621 1863

Peso CA - 50  8  12.5  3 890 2670

Peso CA - 50  9  12.5  3 890 2670

Peso CA - 50  1  20  6 835 5010

Peso CA - 50  2  16  6 1135 6810

Peso CA - 50  3  8  46 280 12880

Peso CA - 50  4  12.5  3 895 2685

Peso CA - 50  5  12.5  3 895 2685

Peso CA - 50  1  20  6 418 2508

Peso CA - 50  2  16  6 418 2508

Peso CA - 50  3  8  19 280 5320

Peso CA - 50  4  12.5  3 478 1434

Peso CA - 50  5  12.5  3 478 1434

Peso CA - 50  1  20  6 674 4044

Peso CA - 50  2  16  6 974 5844

Peso CA - 50  3  8  36 280 10080

Peso CA - 50  4  12.5  3 734 2202

Peso CA - 50  5  12.5  3 734 2202

Peso CA - 50  1  20  6 321 1926

Peso CA - 50  2  16  6 320 1920

Peso CA - 50  3  8  12 280 3360

Peso CA - 50  4  12.5  3 381 1143

Peso CA - 50  5  12.5  3 381 1143

Peso CA - 50  1  20  6 607 3642

Peso CA - 50  2  16  6 907 5442

Peso CA - 50  3  8  32 280 8960

Peso CA - 50  4  12.5  3 667 2001

Peso CA - 50  5  12.5  3 667 2001

Peso CA - 50 2234.40 m 883 Kg

Peso CA - 50 927.09 m 893 Kg

Peso CA - 50 1092.03 m 1723 Kg

Peso CA - 50 862.05 m 2126 Kg

PESO TOTAL = 5625 Kg
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TABELA DE FERROS

TIPO POS. BIT. QUANT. C.Unt. (cm) C.Tot. (cm)

Bloco B1

Peso CA - 50  1  16  15 390 5850

Peso CA - 50  2  16  15 390 5850

Peso CA - 50  3  20  15 390 5850

Peso CA - 50  4  20  15 390 5850

Peso CA - 50  5  10  6 300 1800

Peso CA - 50  6  10  6 300 1800

Peso CA - 50  7  10  6 300 1800

Peso CA - 50  8  10  6 300 1800

Bloco B2

Peso CA - 50  1  16  12 330 3960

Peso CA - 50  2  20  12 330 3960

Peso CA - 50  3  8  26 360 9360

Peso CA - 50  4  12.5  6 330 1980

Peso CA - 50  5  12.5  6 330 1980

Peso CA - 50  1  20  6 452 2712

Peso CA - 50  2  16  6 602 3612

Peso CA - 50  3  12.5  3 477 1431

Peso CA - 50  4  8  17 280 4760

Peso CA - 50  5  20  6 512 3072

Peso CA - 50  6  16  6 657 3942

Peso CA - 50  7  8  20 280 5600

Peso CA - 50  8  12.5  3 537 1611

Peso CA - 50  9  8  81 280 22680

Peso CA - 50  10  16  6 650 3900

Peso CA - 50  11  20  6 761 4566

Peso CA - 50  12  20  6 844 5064

Peso CA - 50  13  16  6 911 5466

Peso CA - 50  14  12.5  3 552 1656

Peso CA - 50  15  12.5  3 552 1656

Peso CA - 50  16  12.5  3 1003 3009

Peso CA - 50  17  12.5  3 1003 3009

Peso CA - 50  1  16  6 757 4542

Peso CA - 50  2  20  6 953 5718

Peso CA - 50  3  16  6 645 3870

Peso CA - 50  4  8  55 280 15400

Peso CA - 50  5  12.5  3 1013 3039

Peso CA - 50  6  12.5  3 1013 3039

Peso CA - 50  1  16  6 598 3588

Peso CA - 50  2  20  6 953 5718

Peso CA - 50  3  16  6 802 4812

Peso CA - 50  4  8  55 280 15400

Peso CA - 50  5  12.5  3 1013 3039

Peso CA - 50  6  12.5  3 1013 3039

Peso CA - 50  1  20  6 335 2010

Peso CA - 50  2  16  6 335 2010

Peso CA - 50  3  8  13 280 3640

Peso CA - 50  4  12.5  3 395 1185

Peso CA - 50  5  12.5  3 395 1185

Peso CA - 50  1  8  84 280 23520

Peso CA - 50  3  20  6 892 5352

Peso CA - 50  4  20  6 655 3930

Peso CA - 50  5  16  6 922 5532

Peso CA - 50  5  16  6 922 5532

Peso CA - 50  6  12.5  3 520 1560

Peso CA - 50  7  12.5  3 520 1560

Peso CA - 50  8  12.5  3 1035 3105

Peso CA - 50  9  12.5  3 1035 3105

Peso CA - 50  1  20  6 601.5 3609

Peso CA - 50  2  16  6 901.5 5409

Peso CA - 50  3  8  31 280 8680

Peso CA - 50  4  12.5  3 661.5 1984.5

Peso CA - 50  5  12.5  3 661.5 1984.5

Peso CA - 50  1  8  68 280 19040

Peso CA - 50  2  16  6 923 5538

Peso CA - 50  3  20  6 655 3930

Peso CA - 50  4  20  6 655 3930

Peso CA - 50  5  16  6 685 4110

Peso CA - 50  6  12.5  3 659 1977

Peso CA - 50  7  12.5  3 659 1977

Peso CA - 50  8  12.5  3 659 1977

Peso CA - 50  9  12.5  3 659 1977

Peso CA - 50  1  20  6 601.5 3609

Peso CA - 50  2  16  6 901.5 5409

Peso CA - 50  3  8  31 280 8680

Peso CA - 50  4  12.5  3 661.5 1984.5

Peso CA - 50  5  12.5  3 661.5 1984.5

Peso CA - 50 1367.60 m 540 Kg

Peso CA - 50 72.00 m 44 Kg

Peso CA - 50 560.34 m 540 Kg

Peso CA - 50 829.32 m 1309 Kg

Peso CA - 50 688.80 m 1699 Kg

PESO TOTAL = 4132 Kg
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TABELA DE FERROS

TIPO POS. BIT. QUANT. C.Unt. (cm) C.Tot. (cm)

Peso CA - 50  1  12.5  43 206 8858

Peso CA - 50  2  12.5  43 638 27434

Peso CA - 50  3  10  26 606 15756

Peso CA - 50  4  10  25 606 15150

Peso CA - 50  5  8  44 103 4532

Peso CA - 50  6  10  26 123 3198

Peso CA - 50  7  10  25 123 3075

Peso CA - 50  8  10  26 123 3198

Peso CA - 50  9  10  25 123 3075

Peso CA - 50  10  12.5  44 206 9064

Peso CA - 50  11  12.5  43 638 27434

Peso CA - 50  12  10  26 606 15756

Peso CA - 50  13  10  25 606 15150

Peso CA - 50  1  12.5  28 206 5768

Peso CA - 50  2  12.5  28 638 17864

Peso CA - 50  3  10  26 407 10582

Peso CA - 50  4  10  27 422 11394

Peso CA - 50  5  10  10 103 1030

Peso CA - 50  6  10  12 116 1392

Peso CA - 50  7  10  12 220 2640

Peso CA - 50  8  8  22 103 2266

Peso CA - 50  9  10  26 407 10582

Peso CA - 50  10  10  27 422 11394

Peso CA - 50  11  10  26 113 2938

Peso CA - 50  12  10  27 113 3051

Peso CA - 50  13  10  26 113 2938

Peso CA - 50  14  10  27 113 3051

Peso CA - 50  15  12.5  28 638 17864

Peso CA - 50  16  12.5  28 206 5768

Peso CA - 50  1  8  10 464 4640

Peso CA - 50  2  8  17 454 7718

Peso CA - 50  3  8  15 456 6840

Peso CA - 50  4  8  14 456 6384

Peso CA - 50  5  8  14 456 6384

Peso CA - 50  6  8  14 456 6384

Peso CA - 50  7  8  24 456 10944

Peso CA - 50  8  10  4 574 2296

Peso CA - 50  9  10  4 574 2296

Peso CA - 50  10  10  4 574 2296

Peso CA - 50  11  10  4 574 2296

Peso CA - 50  12  10  4 574 2296

Peso CA - 50  13  10  4 574 2296

Peso CA - 50  14  10  4 574 2296

Peso CA - 50  15  10  4 574 2296

Peso CA - 50  16  10  4 574 2296

Peso CA - 50  17  10  4 574 2296

Peso CA - 50  18  10  4 574 2296

Peso CA - 50  19  10  4 574 2296

Peso CA - 50  20  8  24 456 10944

Peso CA - 50  21  8  14 456 6384

Peso CA - 50  22  8  14 456 6384

Peso CA - 50  23  8  14 456 6384

Peso CA - 50  24  8  24 103 2472

Peso CA - 50  25  8  24 103 2472

Peso CA - 50  26  8  14 103 1442

Peso CA - 50  27  8  14 103 1442

Peso CA - 50  28  8  14 103 1442

Peso CA - 50  29  8  14 103 1442

Peso CA - 50  30  8  14 103 1442

Peso CA - 50  31  8  14 103 1442

Peso CA - 50  32  10  4 574 2296

Peso CA - 50  33  10  4 574 2296

Peso CA - 50  34  10  4 574 2296

Peso CA - 50  35  10  4 574 2296

Peso CA - 50  36  10  4 574 2296

Peso CA - 50  37  10  4 574 2296

Peso CA - 50  38  8  17 456 7752

Peso CA - 50  39  8  15 103 1545

Peso CA - 50  40  8  15 103 1545

Peso CA - 50  41  10  4 574 2296

Peso CA - 50  42  10  4 574 2296

Peso CA - 50  43  8  17 454 7718

Peso CA - 50  44  8  18 103 1854

Peso CA - 50  45  10  4 574 2296

Peso CA - 50  46  10  4 574 2296

Peso CA - 50  47  8  18 103 1854

Peso CA - 50  48  10  4 574 2296

Peso CA - 50  49  8  10 113 1130

Peso CA - 50  50  10  4 574 2296

Peso CA - 50  51  8  10 464 4640

Peso CA - 50  52  8  10 103 1030

Peso CA - 50  1  12.5  2 228 456

Peso CA - 50  2  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  3  12.5  2 228 456

Peso CA - 50  4  12.5  2 228 456

Peso CA - 50  5  12.5  3 382 1146

Peso CA - 50  6  12.5  3 364 1092

Peso CA - 50  7  12.5  3 355 1065

Peso CA - 50  8  12.5  3 355 1065

Peso CA - 50  9  12.5  3 355 1065

Peso CA - 50  10  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  11  12.5  2 368 736

Peso CA - 50  12  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  13  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  14  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  15  12.5  3 237 711

Peso CA - 50  16  12.5  2 227 454

Peso CA - 50  17  12.5  2 237 474

Peso CA - 50  18  12.5  2 237 474

Peso CA - 50  19  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  20  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  21  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  22  12.5  2 368 736

Peso CA - 50  23  12.5  2 368 736

Peso CA - 50  24  12.5  2 368 736

Peso CA - 50  25  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  26  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  27  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  28  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  29  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  30  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  31  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  32  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  33  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  34  12.5  2 228 456

Peso CA - 50  35  12.5  2 228 456

Peso CA - 50  36  12.5  3 272 816

Peso CA - 50  37  12.5  3 414 1242

Peso CA - 50  38  12.5  3 354 1062

Peso CA - 50  39  12.5  2 414 828

Peso CA - 50  40  12.5  2 414 828

Peso CA - 50  41  10  3 213 639

Peso CA - 50  42  10  20 321 6420

Peso CA - 50  43  10  6 213 1278

Peso CA - 50  44  10  10 397 3970

Peso CA - 50  45  10  10 397 3970

Peso CA - 50  46  10  10 368 3680

Peso CA - 50  47  10  10 368 3680

Peso CA - 50  48  10  10 355 3550

Peso CA - 50  49  10  10 355 3550

Peso CA - 50  50  10  10 355 3550

Peso CA - 50  51  10  10 355 3550

Peso CA - 50  52  10  10 355 3550

Peso CA - 50  53  10  10 355 3550

Peso CA - 50  54  10  3 397 1191

Peso CA - 50  55  10  3 397 1191

Peso CA - 50  56  10  3 368 1104

Peso CA - 50  57  10  3 368 1104

Peso CA - 50  58  10  3 355 1065

Peso CA - 50  59  10  3 355 1065

Peso CA - 50  60  10  3 355 1065

Peso CA - 50  61  10  3 355 1065

Peso CA - 50  62  10  3 355 1065

Peso CA - 50  63  10  3 355 1065

Peso CA - 50  64  10  10 297 2970

Peso CA - 50  65  10  10 237 2370

Peso CA - 50  66  10  4 237 948

Peso CA - 50  67  10  4 237 948

Peso CA - 50  68  10  3 237 711

Peso CA - 50  69  10  3 397 1191

Peso CA - 50  70  10  3 368 1104

Peso CA - 50  71  10  3 355 1065

Peso CA - 50  72  10  3 355 1065

Peso CA - 50  73  10  3 355 1065

Peso CA - 50  74  10  10 414 4140

Peso CA - 50  75  10  10 354 3540

Peso CA - 50  76  10  3 414 1242

Peso CA - 50  77  10  3 414 1242

Peso CA - 50  78  12.5  2 414 828

Peso CA - 50  79  12.5  3 354 1062

Peso CA - 50  80  12.5  3 414 1242

Peso CA - 50  81  10  3 414 1242

Peso CA - 50  82  10  10 354 3540

Peso CA - 50  83  12.5  3 272 816

Peso CA - 50  84  10  3 414 1242

Peso CA - 50  85  10  10 414 4140

Peso CA - 50  85  10  10 414 4140

Peso CA - 50  86  12.5  2 228 456

Peso CA - 50  87  12.5  2 228 456

Peso CA - 50  88  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  89  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  90  10  3 355 1065

Peso CA - 50  91  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  92  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  93  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  94  10  3 355 1065

Peso CA - 50  95  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  96  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  97  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  98  10  3 355 1065

Peso CA - 50  99  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  100  12.5  2 368 736

Peso CA - 50  101  12.5  2 368 736

Peso CA - 50  102  10  3 368 1104

Peso CA - 50  103  12.5  2 368 736

Peso CA - 50  104  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  105  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  106  10  3 397 1191

Peso CA - 50  107  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  108  12.5  2 227 454

Peso CA - 50  109  12.5  2 237 474

Peso CA - 50  110  10  3 237 711

Peso CA - 50  111  12.5  2 237 474

Peso CA - 50  112  12.5  3 237 711

Peso CA - 50  113  10  4 237 948

Peso CA - 50  114  10  4 237 948

Peso CA - 50  115  10  3 355 1065

Peso CA - 50  116  10  3 355 1065

Peso CA - 50  117  10  3 355 1065

Peso CA - 50  118  10  3 355 1065

Peso CA - 50  119  10  3 355 1065

Peso CA - 50  120  10  3 355 1065

Peso CA - 50  121  10  3 368 1104

Peso CA - 50  122  10  3 368 1104

Peso CA - 50  123  10  3 397 1191

Peso CA - 50  124  10  3 397 1191

Peso CA - 50  125  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  126  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  127  12.5  3 382 1146

Peso CA - 50  128  12.5  2 368 736

Peso CA - 50  129  12.5  3 364 1092

Peso CA - 50  130  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  131  12.5  3 355 1065

Peso CA - 50  132  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  133  12.5  3 355 1065

Peso CA - 50  134  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  135  12.5  3 355 1065

Peso CA - 50  136  10  10 355 3550

Peso CA - 50  137  10  10 355 3550

Peso CA - 50  138  10  10 355 3550

Peso CA - 50  139  10  10 355 3550

Peso CA - 50  140  10  10 355 3550

Peso CA - 50  141  10  10 355 3550

Peso CA - 50  142  10  10 368 3680

Peso CA - 50  143  10  10 368 3680

Peso CA - 50  144  10  10 397 3970

Peso CA - 50  145  10  10 397 3970

Peso CA - 50  146  10  10 297 2970

Peso CA - 50  147  10  10 237 2370

Peso CA - 50  148  10  3 213 639

Peso CA - 50  149  12.5  2 228 456

Peso CA - 50  150  12.5  2 228 456

Peso CA - 50  151  12.5  2 228 456

Peso CA - 50  152  10  6 213 1278

Peso CA - 50  153  10  20 321 6420

Peso CA - 50  1  8  16 103 1648

Peso CA - 50  2  8  17 103 1751

Peso CA - 50  3  8  17 103 1751

Peso CA - 50  4  8  17 103 1751

Peso CA - 50  5  8  17 103 1751

Peso CA - 50  6  8  17 103 1751

Peso CA - 50  7  8  6 103 618

Peso CA - 50  8  8  6 103 618

Peso CA - 50  9  8  6 103 618

Peso CA - 50  10  8  6 103 618

Peso CA - 50  11  8  17 543 9231

Peso CA - 50  12  8  17 543 9231

Peso CA - 50  13  8  6 680 4080

Peso CA - 50  14  8  6 680 4080

Peso CA - 50  15  8  10 680 6800

Peso CA - 50  16  8  10 680 6800

Peso CA - 50  17  8  6 680 4080

Peso CA - 50  18  8  6 680 4080

Peso CA - 50  19  8  6 680 4080

Peso CA - 50  20  8  6 680 4080

Peso CA - 50  21  8  17 543 9231

Peso CA - 50  22  8  17 543 9231

Peso CA - 50  23  8  17 543 9231

Peso CA - 50  24  8  17 543 9231

Peso CA - 50  25  8  17 543 9231

Peso CA - 50  26  8  17 543 9231

Peso CA - 50  27  8  17 543 9231

Peso CA - 50  28  8  17 543 9231

Peso CA - 50  29  8  6 680 4080

Peso CA - 50  30  8  6 680 4080

Peso CA - 50  31  8  32 572 18304

Peso CA - 50  32  8  17 543 9231

Peso CA - 50  33  8  3 410 1230

Peso CA - 50  34  8  10 238 2380

Peso CA - 50  35  12.5  2 336 672

Peso CA - 50  36  12.5  2 336 672

Peso CA - 50  37  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  38  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  39  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  40  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  41  12.5  2 359 718

Peso CA - 50  42  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  43  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  44  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  45  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  46  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  47  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  48  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  49  12.5  2 276 552

Peso CA - 50  50  12.5  2 276 552

Peso CA - 50  51  10  41 321 13161

Peso CA - 50  52  10  20 447 8940

Peso CA - 50  53  10  20 387 7740

Peso CA - 50  54  10  20 457 9140

Peso CA - 50  55  10  20 337 6740

Peso CA - 50  56  10  20 355 7100

Peso CA - 50  57  10  20 355 7100

Peso CA - 50  58  10  20 355 7100

Peso CA - 50  59  10  20 355 7100

Peso CA - 50  60  10  20 355 7100

Peso CA - 50  61  10  20 355 7100

Peso CA - 50  62  10  20 355 7100

Peso CA - 50  63  10  15 355 5325

Peso CA - 50  64  10  15 276 4140

Peso CA - 50  65  10  15 216 3240

Peso CA - 50  66  10  20 469 9380

Peso CA - 50  67  10  15 529 7935

Peso CA - 50  68  8  10 238 2380

Peso CA - 50  69  10  15 265 3975

Peso CA - 50  70  10  15 205 3075

Peso CA - 50  71  10  20 469 9380

Peso CA - 50  72  10  15 529 7935

Peso CA - 50  73  8  174 103 17922

Peso CA - 50  74  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  75  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  76  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  77  8  10 103 1030

Peso CA - 50  78  8  17 543 9231

Peso CA - 50  79  8  32 572 18304

Peso CA - 50  80  8  35 103 3605

Peso CA - 50  81  8  162 123 19926

Peso CA - 50  82  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  83  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  84  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  85  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  86  12.5  2 359 718

Peso CA - 50  87  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  88  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  89  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  90  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  91  10  20 355 7100

Peso CA - 50  92  10  20 355 7100

Peso CA - 50  93  10  20 355 7100

Peso CA - 50  94  10  20 355 7100

Peso CA - 50  95  10  20 355 7100

Peso CA - 50  96  10  20 355 7100

Peso CA - 50  97  10  20 355 7100

Peso CA - 50  98  10  20 355 7100

Peso CA - 50  99  10  20 337 6740

Peso CA - 50  100  10  20 457 9140

Peso CA - 50  101  10  20 387 7740

Peso CA - 50  102  10  20 447 8940

Peso CA - 50  103  10  41 321 13161

Peso CA - 50  104  12.5  2 336 672

Peso CA - 50  105  12.5  2 326 652

Peso CA - 50 3838.20 m 1508 Kg

Peso CA - 50 6018.17 m 3755 Kg

Peso CA - 50 2007.18 m 1983 Kg

PESO TOTAL = 7246 Kg
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TABELA DE FERROS

TIPO POS. BIT. QUANT. C.Unt. (cm) C.Tot. (cm)

Peso CA - 50  1  12  2 325 650

Peso CA - 50  2  12  2 325 650

Peso CA - 50  3  12  2 325 650

Peso CA - 50  4  12  2 325 650

Peso CA - 50  5  12  2 325 650

Peso CA - 50  6  12  2 325 650

Peso CA - 50  7  12  2 260 520

Peso CA - 50  8  12  2 325 650

Peso CA - 50  9  12  2 325 650

Peso CA - 50  10  12  2 325 650

Peso CA - 50  11  12  2 325 650

Peso CA - 50  12  12  2 325 650

Peso CA - 50  13  12  2 260 520

Peso CA - 50  14  8  18 102 1836

Peso CA - 50  15  8  18 78 1404

Peso CA - 50  16  8  18 78 1404

Peso CA - 50  17  8  18 78 1404

Peso CA - 50  18  8  18 78 1404

Peso CA - 50  19  8  16 78 1248

Peso CA - 50  20  8  18 78 1404

Peso CA - 50  21  8  16 78 1248

Peso CA - 50  22  8  18 78 1404

Peso CA - 50  23  8  18 78 1404

Peso CA - 50  24  8  18 78 1404

Peso CA - 50  25  8  18 78 1404

Peso CA - 50  26  8  18 78 1404

Peso CA - 50  27  8  10 240 2400

Peso CA - 50  28  10  2 322 644

Peso CA - 50  29  10  2 322 644

Peso CA - 50  30  10  4 226 904

Peso CA - 50  31  10  4 226 904

Peso CA - 50  32  8  10 240 2400

Peso CA - 50  33  10  2 322 644

Peso CA - 50  34  10  2 322 644

Peso CA - 50  35  10  4 226 904

Peso CA - 50  36  10  4 226 904

Peso CA - 50  37  8  10 156 1560

Peso CA - 50  38  10  2 226 452

Peso CA - 50  39  10  2 226 452

Peso CA - 50  40  10  3 226 678

Peso CA - 50  41  10  3 226 678

Peso CA - 50  42  8  10 156 1560

Peso CA - 50  43  10  2 226 452

Peso CA - 50  44  10  2 226 452

Peso CA - 50  45  10  3 226 678

Peso CA - 50  46  10  3 226 678

Peso CA - 50  47  8  10 156 1560

Peso CA - 50  48  10  2 226 452

Peso CA - 50  49  10  2 226 452

Peso CA - 50  50  10  3 226 678

Peso CA - 50  51  10  3 226 678

Peso CA - 50  52  8  10 156 1560

Peso CA - 50  53  10  2 226 452

Peso CA - 50  54  10  2 226 452

Peso CA - 50  55  10  3 226 678

Peso CA - 50  56  10  3 226 678

Peso CA - 50 294.12 m 116 Kg

Peso CA - 50 152.32 m 95 Kg

PESO TOTAL = 211 Kg

CA-50

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30

D30

D25

D25

D20

D20

D25

do agregado (mm)

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm

1/50

Estrutura Concreto Armado

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-02-02-02-02-022.DWG

 Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 05 0102 0202 PE03
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TABELA DE FERROS

TIPO POS. BIT. QUANT. C.Unt. (cm) C.Tot. (cm)

Peso CA - 50  1  10  8 413 3304

Peso CA - 50  2  10  8 413 3304

Peso CA - 50  3  10  8 413 3304

Peso CA - 50  4  10  8 413 3304

Peso CA - 50  5  10  8 413 3304

Peso CA - 50  6  10  8 413 3304

Peso CA - 50  7  10  8 413 3304

Peso CA - 50  8  10  8 413 3304

Peso CA - 50  9  10  8 413 3304

Peso CA - 50  10  10  8 413 3304

Peso CA - 50  11  10  8 413 3304

Peso CA - 50  12  10  8 413 3304

Peso CA - 50  13  8  12 280 3360

Peso CA - 50  14  10  4 280 1120

Peso CA - 50  15  10  4 122 488

Peso CA - 50  16  8  12 122 1464

Peso CA - 50  17  8  14 280 3920

Peso CA - 50  18  10  4 280 1120

Peso CA - 50  19  10  4 122 488

Peso CA - 50  20  8  17 122 2074

Peso CA - 50  21  8  14 280 3920

Peso CA - 50  22  10  4 280 1120

Peso CA - 50  23  10  4 122 488

Peso CA - 50  24  8  17 122 2074

Peso CA - 50  25  8  14 280 3920

Peso CA - 50  26  10  4 280 1120

Peso CA - 50  27  10  4 122 488

Peso CA - 50  28  8  17 122 2074

Peso CA - 50  29  8  14 280 3920

Peso CA - 50  30  10  4 280 1120

Peso CA - 50  31  10  4 122 488

Peso CA - 50  32  8  17 122 2074

Peso CA - 50  33  8  14 280 3920

Peso CA - 50  34  10  4 280 1120

Peso CA - 50  35  10  4 122 488

Peso CA - 50  36  8  17 122 2074

Peso CA - 50  37  8  17 122 2074

Peso CA - 50  38  8  17 280 4760

Peso CA - 50  1  12.5  2 336 672

Peso CA - 50  1  12.5  2 336 672

Peso CA - 50  2  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  3  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  4  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  5  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  6  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  7  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  8  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  9  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  10  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  11  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  12  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  13  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  14  12.5  2 288 576

Peso CA - 50  15  12.5  2 288 576

Peso CA - 50  16  10  3 321 963

Peso CA - 50  17  10  9 321 2889

Peso CA - 50  18  10  5 387 1935

Peso CA - 50  19  10  5 447 2235

Peso CA - 50  20  10  1 447 447

Peso CA - 50  21  10  1 387 387

Peso CA - 50  22  10  5 397 1985

Peso CA - 50  23  10  5 397 1985

Peso CA - 50  24  10  5 355 1775

Peso CA - 50  25  10  5 355 1775

Peso CA - 50  26  10  1 397 397

Peso CA - 50  27  10  1 397 397

Peso CA - 50  28  10  1 355 355

Peso CA - 50  29  10  1 355 355

Peso CA - 50  30  10  1 355 355

Peso CA - 50  31  10  1 355 355

Peso CA - 50  32  10  5 355 1775

Peso CA - 50  33  10  5 355 1775

Peso CA - 50  34  10  5 355 1775

Peso CA - 50  35  10  5 355 1775

Peso CA - 50  36  10  5 355 1775

Peso CA - 50  37  10  5 355 1775

Peso CA - 50  38  10  1 355 355

Peso CA - 50  39  10  1 355 355

Peso CA - 50  40  10  1 355 355

Peso CA - 50  41  10  1 355 355

Peso CA - 50  42  10  1 276 276

Peso CA - 50  43  10  1 216 216

Peso CA - 50  44  10  5 216 1080

Peso CA - 50  45  10  5 276 1380

Peso CA - 50  46  10  5 276 1380

Peso CA - 50  47  10  5 216 1080

Peso CA - 50  48  10  1 276 276

Peso CA - 50  49  10  1 216 216

Peso CA - 50  50  8  8 104 832

Peso CA - 50  51  10  5 355 1775

Peso CA - 50  52  10  5 355 1775

Peso CA - 50  53  10  5 355 1775

Peso CA - 50  54  10  5 355 1775

Peso CA - 50  55  10  5 355 1775

Peso CA - 50  56  10  5 355 1775

Peso CA - 50  57  8  8 162 1296

Peso CA - 50  58  8  8 162 1296

Peso CA - 50  59  8  8 162 1296

Peso CA - 50  60  8  8 162 1296

Peso CA - 50  61  8  8 246 1968

Peso CA - 50  62  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  63  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  64  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  65  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  66  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  67  12.5  2 288 576

Peso CA - 50  68  12.5  2 288 576

Peso CA - 50  69  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  70  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  71  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  72  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  73  10  1 355 355

Peso CA - 50  74  10  1 355 355

Peso CA - 50  75  10  1 355 355

Peso CA - 50  76  10  1 355 355

Peso CA - 50  77  10  1 355 355

Peso CA - 50  78  10  1 355 355

Peso CA - 50  79  10  1 355 355

Peso CA - 50  80  10  1 355 355

Peso CA - 50  81  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  82  10  1 397 397

Peso CA - 50  83  10  1 397 397

Peso CA - 50  84  10  5 355 1775

Peso CA - 50  85  10  5 355 1775

Peso CA - 50  86  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  87  8  8 246 1968

Peso CA - 50  88  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  89  10  3 321 963

Peso CA - 50  90  12.5  2 336 672

Peso CA - 50  91  10  9 321 2889

Peso CA - 50  92  12.5  2 336 672

Peso CA - 50  93  10  5 397 1985

Peso CA - 50  94  10  5 397 1985

Peso CA - 50  95  10  5 447 2235

Peso CA - 50  96  10  5 387 1935

Peso CA - 50  97  10  1 447 447

Peso CA - 50  98  10  1 387 387

Peso CA - 50  1  8  6 103 618

Peso CA - 50  2  8  6 103 618

Peso CA - 50  3  8  6 103 618

Peso CA - 50  4  8  9 103 927

Peso CA - 50  5  8  6 103 618

Peso CA - 50  6  8  16 103 1648

Peso CA - 50  7  8  18 103 1854

Peso CA - 50  8  8  18 103 1854

Peso CA - 50  9  8  18 103 1854

Peso CA - 50  10  8  18 103 1854

Peso CA - 50  11  8  18 103 1854

Peso CA - 50  12  8  3 517 1551

Peso CA - 50  13  8  3 517 1551

Peso CA - 50  14  8  3 538 1614

Peso CA - 50  15  8  3 538 1614

Peso CA - 50  16  8  11 538 5918

Peso CA - 50  17  8  11 538 5918

Peso CA - 50  18  8  11 538 5918

Peso CA - 50  19  8  11 538 5918

Peso CA - 50  20  8  6 687 4122

Peso CA - 50  21  8  6 687 4122

Peso CA - 50  22  8  9 687 6183

Peso CA - 50  23  8  9 687 6183

Peso CA - 50  24  8  3 538 1614

Peso CA - 50  25  8  3 538 1614

Peso CA - 50  26  8  6 687 4122

Peso CA - 50  27  8  6 687 4122

Peso CA - 50  28  8  3 538 1614

Peso CA - 50  29  8  3 538 1614

Peso CA - 50  30  8  3 368 1104

Peso CA - 50  31  8  3 368 1104

Peso CA - 50  32  8  3 368 1104

Peso CA - 50  33  8  3 368 1104

Peso CA - 50  34  8  3 368 1104

Peso CA - 50  35  8  3 368 1104

Peso CA - 50  36  8  3 368 1104

Peso CA - 50  37  8  3 368 1104

Peso CA - 50  38  8  3 368 1104

Peso CA - 50  39  8  3 368 1104

Peso CA - 50  40  8  11 538 5918

Peso CA - 50  41  8  11 538 5918

Peso CA - 50  42  8  6 687 4122

Peso CA - 50  43  8  6 687 4122

Peso CA - 50  44  8  3 538 1614

Peso CA - 50  45  8  3 538 1614

Peso CA - 50  46  8  11 538 5918

Peso CA - 50  47  8  11 538 5918

Peso CA - 50  48  8  6 687 4122

Peso CA - 50  49  8  6 687 4122

Peso CA - 50  50  8  3 538 1614

Peso CA - 50  51  8  3 538 1614

Peso CA - 50  52  8  11 538 5918

Peso CA - 50  53  8  11 538 5918

Peso CA - 50  54  8  3 538 1614

Peso CA - 50  55  8  3 538 1614

Peso CA - 50  56  8  9 548 4932

Peso CA - 50  57  8  3 369 1107

Peso CA - 50  58  8  3 200 600

Peso CA - 50  59  8  5 548 2740

Peso CA - 50  60  8  3 200 600

Peso CA - 50  61  8  3 200 600

Peso CA - 50  62  8  3 200 600

Peso CA - 50  63  8  3 200 600

Peso CA - 50  64  8  3 200 600

Peso CA - 50  65  8  3 200 600

Peso CA - 50  66  8  3 368 1104

Peso CA - 50  67  8  3 200 600

Peso CA - 50  68  8  6 687 4122

Peso CA - 50  69  8  6 538 3228

Peso CA - 50  70  8  3 447 1341

Peso CA - 50  71  8  24 106 2544

Peso CA - 50  72  8  3 200 600

Peso CA - 50  73  8  3 447 1341

Peso CA - 50  74  8  6 538 3228

Peso CA - 50  75  8  6 687 4122

Peso CA - 50  76  8  3 200 600

Peso CA - 50  77  8  3 368 1104

Peso CA - 50  78  8  3 200 600

Peso CA - 50  79  8  3 200 600

Peso CA - 50  80  8  3 200 600

Peso CA - 50  81  8  3 200 600

Peso CA - 50  82  8  9 103 927

Peso CA - 50  83  8  3 200 600

Peso CA - 50  84  8  3 200 600

Peso CA - 50  85  8  5 548 2740

Peso CA - 50  86  8  3 369 1107

Peso CA - 50  87  8  9 548 4932

Peso CA - 50  88  8  17 103 1751

Peso CA - 50  89  8  137 103 14111

Peso CA - 50  1  8  10 240 2400

Peso CA - 50  2  8  10 240 2400

Peso CA - 50  3  8  10 156 1560

Peso CA - 50  4  8  10 156 1560

Peso CA - 50  5  8  10 156 1560

Peso CA - 50  6  8  10 156 1560

Peso CA - 50  7  12.5  2 231 462

Peso CA - 50  8  12.5  2 231 462

Peso CA - 50  9  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  10  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  11  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  12  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  13  12.5  2 359 718

Peso CA - 50  14  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  15  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  16  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  17  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  18  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  19  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  20  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  21  12.5  2 276 552

Peso CA - 50  22  12.5  2 276 552

Peso CA - 50  23  10  11 216 2376

Peso CA - 50  24  10  5 447 2235

Peso CA - 50  25  10  5 387 1935

Peso CA - 50  26  10  5 457 2285

Peso CA - 50  27  10  5 337 1685

Peso CA - 50  28  10  5 355 1775

Peso CA - 50  29  10  5 355 1775

Peso CA - 50  30  10  5 355 1775

Peso CA - 50  31  10  5 355 1775

Peso CA - 50  32  10  5 355 1775

Peso CA - 50  33  10  5 355 1775

Peso CA - 50  34  10  5 399 1995

Peso CA - 50  35  10  5 459 2295

Peso CA - 50  36  10  12 447 5364

Peso CA - 50  37  10  12 387 4644

Peso CA - 50  38  10  12 457 5484

Peso CA - 50  39  10  12 337 4044

Peso CA - 50  40  10  12 355 4260

Peso CA - 50  41  10  12 355 4260

Peso CA - 50  42  10  12 355 4260

Peso CA - 50  43  10  12 355 4260

Peso CA - 50  44  10  12 355 4260

Peso CA - 50  45  10  12 355 4260

Peso CA - 50  46  10  12 451 5412

Peso CA - 50  47  10  12 511 6132

Peso CA - 50  48  10  13 246 3198

Peso CA - 50  49  10  11 216 2376

Peso CA - 50  50  10  2 221 442

Peso CA - 50  51  10  3 251 753

Peso CA - 50  52  10  5 294 1470

Peso CA - 50  53  10  5 252 1260

Peso CA - 50  54  10  5 252 1260

Peso CA - 50  55  10  5 252 1260

Peso CA - 50  56  10  5 257 1285

Peso CA - 50  57  8  5 130 650

Peso CA - 50  58  12.5  2 276 552

Peso CA - 50  59  12.5  2 276 552

Peso CA - 50  60  8  5 130 650

Peso CA - 50  61  8  5 93 465

Peso CA - 50  62  8  30 93 2790

Peso CA - 50  63  8  10 93 930

Peso CA - 50  64  10  5 257 1285

Peso CA - 50  65  10  5 252 1260

Peso CA - 50  66  10  5 252 1260

Peso CA - 50  67  10  5 252 1260

Peso CA - 50  68  8  5 93 465

Peso CA - 50  69  8  5 93 465

Peso CA - 50  70  8  5 93 465

Peso CA - 50  71  8  5 93 465

Peso CA - 50  72  8  5 93 465

Peso CA - 50  73  8  5 93 465

Peso CA - 50  74  8  5 93 465

Peso CA - 50  75  8  5 93 465

Peso CA - 50  76  10  5 294 1470

Peso CA - 50  77  8  5 93 465

Peso CA - 50  78  8  5 93 465

Peso CA - 50  79  8  5 93 465

Peso CA - 50  80  10  3 251 753

Peso CA - 50  81  10  2 221 442

Peso CA - 50  82  10  13 246 3198

Peso CA - 50  83  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  84  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  85  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  86  10  11 216 2376

Peso CA - 50  87  10  5 226 1130

Peso CA - 50  88  10  5 228 1140

Peso CA - 50  89  10  12 451 5412

Peso CA - 50  90  10  12 511 6132

Peso CA - 50  91  10  12 355 4260

Peso CA - 50  92  10  12 355 4260

Peso CA - 50  93  10  12 355 4260

Peso CA - 50  94  10  12 355 4260

Peso CA - 50  95  10  12 355 4260

Peso CA - 50  96  10  12 355 4260

Peso CA - 50  97  10  12 457 5484

Peso CA - 50  98  10  12 337 4044

Peso CA - 50  99  10  12 387 4644

Peso CA - 50  100  10  12 447 5364

Peso CA - 50  101  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  102  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  103  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  104  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  105  12.5  2 359 718

Peso CA - 50  106  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  107  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  108  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  109  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  110  10  5 459 2295

Peso CA - 50  111  10  5 399 1995

Peso CA - 50  112  10  5 355 1775

Peso CA - 50  113  10  5 355 1775

Peso CA - 50  114  10  5 355 1775

Peso CA - 50  115  10  5 355 1775

Peso CA - 50  116  10  5 355 1775

Peso CA - 50  117  10  5 355 1775

Peso CA - 50  118  10  5 337 1685

Peso CA - 50  119  10  5 457 2285

Peso CA - 50  120  10  5 387 1935

Peso CA - 50  121  10  5 447 2235

Peso CA - 50  122  10  11 216 2376

Peso CA - 50  123  12.5  2 231 462

Peso CA - 50  124  12.5  2 231 462

Peso CA - 50 2916.50 m 1146 Kg

Peso CA - 50 3095.90 m 1932 Kg

Peso CA - 50 443.28 m 438 Kg

PESO TOTAL = 3516 Kg

CA-50

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30

D30

D25

D25

D20

D20

D25

do agregado (mm)

1/50

Estrutura Concreto Armado

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-02-02-02-02-025.DWG

 Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 06 0102 0202 PE03



Escala: 1/50Escala: 1/50
0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

C.4

Escala: 1/50
0
.6
0

0
.6
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

13

40

40

13

40

40

7
5

6
07
5

7
5

7
5

13

40

40

13

40

40

13

40

4013

40

40

13

40

4013

40

40

13

40

4013

40

40

13

40

4013

40

40

0
.5
0

0
.5
0

7
5

6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

Escala: 1/50

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

13

40

40

13

40

40

13

40

40

13

40

40

13

40

40
13

40

40

13

40

40
13

40

40

13

40

4013

40

40

13

40

4013

40

40

13

40

4013

40

40

12.4
0.162.11

Escala: 1/50 Escala: 1/50

12.4
0.162.11

7
5

7
5

6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

5
.0
5

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

5
0

23

40 40

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.5
0

13

40

40

13

40

40

13

40

40

13

40

40

13

40

40

0.50

13

40

40

13

40

40

13

40

40

13

40

40

13

40

40

13

40

40

13

40

40

13

40

40

0
.6
0

6
0

13

40

4013

40

40

0
.5
0

13

40

40

13

4040

93

13

93

13

198

226

227

227

227

227

227

339

199

199

199

199

199

199

199

198

198

198

198

198

198

1
1

9
1

7
9

2
3

1
5

3
2

3

2
1

3

2
3

1
5

3

2
3

2
1

3

6
0

1
5

6

6
0

2
1

6

3
5

5

3
5

5

3
5

5
3

5
5

3
5

5

3
5

5

3
5

5

3
5

5

3
9

7
3

9
7

4
4

7

3
8

7

6
0

2
7

0

6
0

1
5

6

6
0

2
1

6

6
0

1
5

6

6
0

2
1

6

1313

220

40 40

1313

220

40 40

1313

220

40 40

1313

220

40 40

1313

220

40 40

1313

332

1313

332

1313

220

40 40

5
0

3
3

1

3
5

5
3

5
5

3
5

5
3

5
5

3
5

5
3

5
5

3
5

5
3

5
5

3
9

7
3

9
7

4
4

7
3

8
7

6
0

2
7

0

2323

192

50 50

2323

192

50 50

2323

192

50 50

2323

192

50 50

2323

192

50 50

2323

192

50 50

2323

192

50 50

2323

192

50 50

2323

192

50 50

2323

192

50 50

2323

192

50 50

2323

192

50 50

3
5

5
3

5
5

3
5

5
3

5
5

3
5

5
3

5
5

3
5

5
3

5
5

3
9

7

3
9

7
4

4
7

3
8

7
6

0

2
7

0

1313

191

50 50

1313

191

50 50

1313

191

50 50

1313

191

50 50

1313

191

50 50

1313

191

50 50

1313

191

50 50

1313

191

50 50

1313

191

50 50

1313

191

50 50

1313

191

50 50

1313

191

50 50

3
5

5
3

5
5

3
5

5
3

5
5

3
5

5
3

5
5

3
5

5
3

5
5

3
9

7
3

9
7

4
4

7
3

8
7

6
0

2
6

7

6
0

2
1

6

2
0

2
1

6

6
0

2
1

6

6
0

2
1

6

6
0

2
1

6

6
0

2
1

6

6
0

2
1

6

3
5

5

3
5

5

3
5

5

3
5

5

3
5

5
3

5
5

3
5

5
3

5
0

3
8

7

3
9

7

3
8

7

3
8

7

7
5

2
7

0

7
5

2
7

0

3
5

5

3
5

5

3
5

5

3
5

5

3
5

5

3
5

5

3
5

5

3
5

0

3
9

7

3
9

7

3
8

7

3
8

7

3
5

5

3
5

5
3

5
5

3
5

5

3
5

5

3
5

5
3

5
5

3
5

5

3
5

5

3
5

5

3
5

5

3
5

0
3

8
7

3
8

7

3
8

7

3
8

7

7
5

2
6

7

3
8

7
3

8
7

7
5

2
6

7

7
5

2
6

7

7
5

2
6

6

7
5

2
6

6

TABELA DE FERROS

TIPO POS. BIT. QUANT. C.Unt. (cm) C.Tot. (cm)

Peso CA - 50  1  10  4 338 1352

Peso CA - 50  2  10  4 338 1352

Peso CA - 50  3  10  4 338 1352

Peso CA - 50  4  10  4 338 1352

Peso CA - 50  5  10  4 338 1352

Peso CA - 50  6  10  4 338 1352

Peso CA - 50  7  10  4 338 1352

Peso CA - 50  8  10  4 338 1352

Peso CA - 50  9  10  4 338 1352

Peso CA - 50  10  10  4 338 1352

Peso CA - 50  11  10  4 338 1352

Peso CA - 50  12  10  4 338 1352

Peso CA - 50  13  8  31 199 6169

Peso CA - 50  14  8  17 199 3383

Peso CA - 50  15  8  14 199 2786

Peso CA - 50  16  8  14 199 2786

Peso CA - 50  17  8  14 199 2786

Peso CA - 50  18  8  14 199 2786

Peso CA - 50  19  8  12 199 2388

Peso CA - 50  20  8  12 199 2388

Peso CA - 50  21  8  12 93 1116

Peso CA - 50  22  8  12 93 1116

Peso CA - 50  23  8  14 199 2786

Peso CA - 50  24  8  14 93 1302

Peso CA - 50  25  8  14 93 1302

Peso CA - 50  26  8  14 199 2786

Peso CA - 50  27  8  14 93 1302

Peso CA - 50  28  8  14 93 1302

Peso CA - 50  29  8  14 199 2786

Peso CA - 50  30  8  14 199 2786

Peso CA - 50  31  8  14 93 1302

Peso CA - 50  32  8  14 93 1302

Peso CA - 50  33  8  14 93 1302

Peso CA - 50  34  8  14 93 1302

Peso CA - 50  35  10  4 338 1352

Peso CA - 50  36  10  4 338 1352

Peso CA - 50  37  10  4 338 1352

Peso CA - 50  38  10  4 338 1352

Peso CA - 50  39  10  4 338 1352

Peso CA - 50  40  10  4 338 1352

Peso CA - 50  41  10  4 338 1352

Peso CA - 50  42  10  4 338 1352

Peso CA - 50  43  10  4 338 1352

Peso CA - 50  44  10  4 338 1352

Peso CA - 50  45  8  17 199 3383

Peso CA - 50  46  8  17 93 1581

Peso CA - 50  47  8  17 93 1581

Peso CA - 50  48  10  4 338 1352

Peso CA - 50  49  10  4 338 1352

Peso CA - 50  50  8  31 199 6169

Peso CA - 50  51  8  31 93 2883

Peso CA - 50  52  8  31 93 2883

Peso CA - 50  1  12.5  2 342 684

Peso CA - 50  2  12.5  2 342 684

Peso CA - 50  3  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  4  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  5  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  6  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  7  12.5  2 350 700

Peso CA - 50  8  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  9  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  10  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  11  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  12  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  13  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  14  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  15  12.5  2 276 552

Peso CA - 50  16  12.5  2 276 552

Peso CA - 50  17  10  13 330 4290

Peso CA - 50  18  10  6 387 2322

Peso CA - 50  19  10  6 447 2682

Peso CA - 50  20  10  6 397 2382

Peso CA - 50  21  10  6 397 2382

Peso CA - 50  22  10  6 355 2130

Peso CA - 50  23  10  6 355 2130

Peso CA - 50  24  10  6 355 2130

Peso CA - 50  25  10  6 355 2130

Peso CA - 50  26  10  6 355 2130

Peso CA - 50  27  10  6 355 2130

Peso CA - 50  28  10  6 355 2130

Peso CA - 50  29  10  6 355 2130

Peso CA - 50  30  10  6 276 1656

Peso CA - 50  31  10  6 216 1296

Peso CA - 50  32  10  6 276 1656

Peso CA - 50  33  10  6 216 1296

Peso CA - 50  34  12.5  2 276 552

Peso CA - 50  35  12.5  2 276 552

Peso CA - 50  36  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  37  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  38  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  39  12.5  2 350 700

Peso CA - 50  40  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  41  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  42  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  43  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  44  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  45  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  46  10  6 447 2682

Peso CA - 50  47  10  6 397 2382

Peso CA - 50  48  10  6 355 2130

Peso CA - 50  49  10  6 355 2130

Peso CA - 50  50  10  6 355 2130

Peso CA - 50  51  10  6 355 2130

Peso CA - 50  52  10  6 387 2322

Peso CA - 50  53  10  6 397 2382

Peso CA - 50  54  10  6 355 2130

Peso CA - 50  55  10  6 355 2130

Peso CA - 50  56  10  6 355 2130

Peso CA - 50  57  10  6 355 2130

Peso CA - 50  58  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  59  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  60  10  13 320 4160

Peso CA - 50  61  12.5  2 342 684

Peso CA - 50  62  12.5  2 342 684

Peso CA - 50  1  10  4 317 1268

Peso CA - 50  2  10  4 317 1268

Peso CA - 50  3  10  4 317 1268

Peso CA - 50  4  10  4 317 1268

Peso CA - 50  5  10  4 317 1268

Peso CA - 50  6  10  4 317 1268

Peso CA - 50  7  10  4 317 1268

Peso CA - 50  8  10  4 317 1268

Peso CA - 50  9  10  4 317 1268

Peso CA - 50  10  10  4 317 1268

Peso CA - 50  11  10  4 317 1268

Peso CA - 50  12  10  4 317 1268

Peso CA - 50  13  8  31 198 6138

Peso CA - 50  14  8  17 198 3366

Peso CA - 50  15  8  14 198 2772

Peso CA - 50  16  8  14 198 2772

Peso CA - 50  17  8  14 198 2772

Peso CA - 50  18  8  14 198 2772

Peso CA - 50  19  8  12 198 2376

Peso CA - 50  20  10  12 93 1116

Peso CA - 50  21  8  12 93 1116

Peso CA - 50  22  8  12 198 2376

Peso CA - 50  23  10  4 317 1268

Peso CA - 50  24  10  4 317 1268

Peso CA - 50  25  10  4 317 1268

Peso CA - 50  26  10  4 317 1268

Peso CA - 50  27  10  14 93 1302

Peso CA - 50  28  8  14 198 2772

Peso CA - 50  29  8  14 93 1302

Peso CA - 50  30  10  14 93 1302

Peso CA - 50  31  8  14 198 2772

Peso CA - 50  32  8  14 93 1302

Peso CA - 50  33  10  14 93 1302

Peso CA - 50  34  8  14 198 2772

Peso CA - 50  35  8  14 93 1302

Peso CA - 50  36  10  4 317 1268

Peso CA - 50  37  10  4 317 1268

Peso CA - 50  38  10  4 317 1268

Peso CA - 50  39  10  14 93 1302

Peso CA - 50  40  10  4 317 1268

Peso CA - 50  41  10  4 317 1268

Peso CA - 50  42  8  14 198 2772

Peso CA - 50  43  8  17 198 3366

Peso CA - 50  44  8  31 198 6138

Peso CA - 50  45  10  4 317 1268

Peso CA - 50  46  8  14 93 1302

Peso CA - 50  47  8  17 93 1581

Peso CA - 50  48  8  17 93 1581

Peso CA - 50  49  10  4 317 1268

Peso CA - 50  50  10  4 317 1268

Peso CA - 50  51  8  31 93 2883

Peso CA - 50  52  8  31 93 2883

Peso CA - 50  1  12.5  2 342 684

Peso CA - 50  2  12.5  2 342 684

Peso CA - 50  3  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  4  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  5  12.5  2 342 684

Peso CA - 50  6  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  7  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  8  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  9  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  10  12.5  2 350 700

Peso CA - 50  11  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  12  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  13  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  14  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  15  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  16  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  17  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  18  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  19  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  20  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  21  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  22  12.5  2 276 552

Peso CA - 50  23  12.5  2 276 552

Peso CA - 50  24  12.5  2 276 552

Peso CA - 50  25  10  8 327 2616

Peso CA - 50  26  10  4 387 1548

Peso CA - 50  27  10  4 447 1788

Peso CA - 50  28  10  4 397 1588

Peso CA - 50  29  10  4 397 1588

Peso CA - 50  30  10  4 355 1420

Peso CA - 50  31  10  4 355 1420

Peso CA - 50  32  10  4 355 1420

Peso CA - 50  33  10  4 355 1420

Peso CA - 50  34  10  4 355 1420

Peso CA - 50  35  10  4 355 1420

Peso CA - 50  36  10  4 355 1420

Peso CA - 50  37  10  4 355 1420

Peso CA - 50  38  10  4 276 1104

Peso CA - 50  39  10  4 216 864

Peso CA - 50  40  10  4 330 1320

Peso CA - 50  41  10  2 387 774

Peso CA - 50  42  10  2 447 894

Peso CA - 50  43  10  2 397 794

Peso CA - 50  44  10  2 397 794

Peso CA - 50  45  10  2 355 710

Peso CA - 50  46  10  2 355 710

Peso CA - 50  47  10  2 355 710

Peso CA - 50  48  10  2 355 710

Peso CA - 50  49  10  2 355 710

Peso CA - 50  50  10  2 355 710

Peso CA - 50  51  10  2 355 710

Peso CA - 50  52  10  2 355 710

Peso CA - 50  53  10  2 276 552

Peso CA - 50  54  10  2 216 432

Peso CA - 50  55  10  2 216 432

Peso CA - 50  56  10  2 276 552

Peso CA - 50  57  10  2 355 710

Peso CA - 50  58  10  2 355 710

Peso CA - 50  59  10  2 355 710

Peso CA - 50  60  10  2 355 710

Peso CA - 50  61  10  2 355 710

Peso CA - 50  62  10  2 355 710

Peso CA - 50  63  10  2 355 710

Peso CA - 50  64  10  2 355 710

Peso CA - 50  65  10  2 397 794

Peso CA - 50  66  10  2 397 794

Peso CA - 50  67  10  2 447 894

Peso CA - 50  68  10  2 387 774

Peso CA - 50  69  10  4 330 1320

Peso CA - 50  70  12.5  2 276 552

Peso CA - 50  71  12.5  2 276 552

Peso CA - 50  72  10  4 276 1104

Peso CA - 50  73  10  4 216 864

Peso CA - 50  74  12.5  2 276 552

Peso CA - 50  75  10  8 327 2616

Peso CA - 50  76  12.5  2 342 684

Peso CA - 50  77  12.5  2 342 684

Peso CA - 50  78  12.5  2 342 684

Peso CA - 50  79  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  80  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  81  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  82  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  83  10  4 355 1420

Peso CA - 50  84  10  4 355 1420

Peso CA - 50  85  10  4 355 1420

Peso CA - 50  86  10  4 355 1420

Peso CA - 50  87  10  4 355 1420

Peso CA - 50  88  10  4 355 1420

Peso CA - 50  89  10  4 355 1420

Peso CA - 50  90  10  4 355 1420

Peso CA - 50  91  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  92  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  93  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  94  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  95  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  96  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  97  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  98  12.5  2 350 700

Peso CA - 50  99  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  100  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  101  10  4 397 1588

Peso CA - 50  102  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  103  10  4 397 1588

Peso CA - 50  104  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  105  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  106  10  4 447 1788

Peso CA - 50  107  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  108  10  4 387 1548

Peso CA - 50  1  10  4 326 1304

Peso CA - 50  2  10  4 358 1432

Peso CA - 50  3  10  4 358 1432

Peso CA - 50  4  10  4 326 1304

Peso CA - 50  5  10  8 326 2608

Peso CA - 50  6  10  8 326 2608

Peso CA - 50  7  10  8 326 2608

Peso CA - 50  8  10  8 326 2608

Peso CA - 50  9  8  18 340 6120

Peso CA - 50  10  8  31 226 7006

Peso CA - 50  11  8  16 226 3616

Peso CA - 50  12  8  16 226 3616

Peso CA - 50  13  8  16 226 3616

Peso CA - 50  14  8  16 226 3616

Peso CA - 50  15  8  11 226 2486

Peso CA - 50  16  8  11 212 2332

Peso CA - 50  17  8  11 212 2332

Peso CA - 50  18  8  18 93 1674

Peso CA - 50  19  8  11 226 2486

Peso CA - 50  20  8  11 93 1023

Peso CA - 50  21  8  11 93 1023

Peso CA - 50  22  8  14 93 1302

Peso CA - 50  23  8  18 93 1674

Peso CA - 50  24  8  14 93 1302

Peso CA - 50  25  8  18 93 1674

Peso CA - 50  26  8  14 93 1302

Peso CA - 50  27  8  18 93 1674

Peso CA - 50  28  8  31 226 7006

Peso CA - 50  29  8  31 226 7006

Peso CA - 50  30  8  31 226 7006

Peso CA - 50  31  8  31 226 7006

Peso CA - 50  32  8  31 226 7006

Peso CA - 50  33  8  14 93 1302

Peso CA - 50  34  8  18 93 1674

Peso CA - 50  35  10  8 326 2608

Peso CA - 50  36  10  8 326 2608

Peso CA - 50  37  10  8 326 2608

Peso CA - 50  38  8  31 93 2883

Peso CA - 50  39  10  8 326 2608

Peso CA - 50  40  10  4 326 1304

Peso CA - 50  41  8  18 340 6120

Peso CA - 50  42  10  4 358 1432

Peso CA - 50  43  8  18 93 1674

Peso CA - 50  44  10  4 358 1432

Peso CA - 50  45  10  4 326 1304

Peso CA - 50  46  8  31 93 2883

Peso CA - 50  1  12.5  2 345 690

Peso CA - 50  2  12.5  2 345 690

Peso CA - 50  3  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  4  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  5  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  6  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  7  12.5  2 350 700

Peso CA - 50  8  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  9  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  10  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  11  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  12  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  13  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  14  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  15  12.5  2 236 472

Peso CA - 50  16  12.5  2 276 552

Peso CA - 50  17  10  15 330 4950

Peso CA - 50  18  10  7 387 2709

Peso CA - 50  19  10  7 447 3129

Peso CA - 50  20  10  7 397 2779

Peso CA - 50  21  10  7 397 2779

Peso CA - 50  22  10  7 355 2485

Peso CA - 50  23  10  7 355 2485

Peso CA - 50  24  10  7 355 2485

Peso CA - 50  25  10  7 355 2485

Peso CA - 50  26  10  7 355 2485

Peso CA - 50  27  10  7 355 2485

Peso CA - 50  28  10  7 355 2485

Peso CA - 50  29  10  7 355 2485

Peso CA - 50  30  10  9 381 3429

Peso CA - 50  31  10  3 236 708

Peso CA - 50  32  10  3 176 528

Peso CA - 50  33  10  3 236 708

Peso CA - 50  34  10  3 176 528

Peso CA - 50  35  10  1 179 179

Peso CA - 50  36  10  1 119 119

Peso CA - 50  37  8  2 93 186

Peso CA - 50  38  12.5  1 119 119

Peso CA - 50  39  12.5  1 179 179

Peso CA - 50  40  10  3 176 528

Peso CA - 50  41  10  3 236 708

Peso CA - 50  42  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  43  12.5  2 276 552

Peso CA - 50  44  12.5  2 236 472

Peso CA - 50  45  10  3 176 528

Peso CA - 50  46  10  3 236 708

Peso CA - 50  47  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  48  10  7 355 2485

Peso CA - 50  49  10  7 355 2485

Peso CA - 50  50  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  51  10  7 355 2485

Peso CA - 50  52  10  7 355 2485

Peso CA - 50  53  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  54  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  55  12.5  2 350 700

Peso CA - 50  56  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  57  10  7 355 2485

Peso CA - 50  58  10  7 355 2485

Peso CA - 50  59  10  7 355 2485

Peso CA - 50  60  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  61  10  7 355 2485

Peso CA - 50  62  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  63  10  7 397 2779

Peso CA - 50  64  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  65  10  9 381 3429

Peso CA - 50  66  8  9 103 927

Peso CA - 50  67  10  7 397 2779

Peso CA - 50  68  10  7 387 2709

Peso CA - 50  69  10  7 447 3129

Peso CA - 50  70  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  71  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  72  10  15 330 4950

Peso CA - 50  73  12.5  2 345 690

Peso CA - 50  74  12.5  2 345 690

Peso CA - 50 2314.85 m 914 Kg

Peso CA - 50 3209.26 m 1980 Kg

Peso CA - 50 789.18 m 760 Kg

PESO TOTAL = 3654 Kg
CA-50

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30

D30

D25

D25

D20

D20

D25

do agregado (mm)

1/50

Estrutura Concreto Armado

PE-00 29-01-2016
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 Entrega do Projeto Executivo
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TABELA DE FERROS

TIPO POS. BIT. QUANT. C.Unt. (cm) C.Tot. (cm)

Peso CA - 50  1  10  8 676 5408

Peso CA - 50  2  10  1 373 373

Peso CA - 50  3  10  1 317 317

Peso CA - 50  4  10  3 676 2028

Peso CA - 50  5  10  1 373 373

Peso CA - 50  6  10  1 317 317

Peso CA - 50  7  10  3 676 2028

Peso CA - 50  8  10  1 373 373

Peso CA - 50  9  10  1 317 317

Peso CA - 50  10  10  3 676 2028

Peso CA - 50  11  10  1 373 373

Peso CA - 50  12  10  1 317 317

Peso CA - 50  13  10  3 676 2028

Peso CA - 50  14  10  1 317 317

Peso CA - 50  15  10  4 676 2704

Peso CA - 50  16  8  10 557 5570

Peso CA - 50  17  8  2 191 382

Peso CA - 50  18  8  2 191 382

Peso CA - 50  19  8  2 191 382

Peso CA - 50  20  8  2 191 382

Peso CA - 50  21  8  2 191 382

Peso CA - 50  22  8  2 191 382

Peso CA - 50  23  8  13 198 2574

Peso CA - 50  24  8  13 219 2847

Peso CA - 50  25  8  1 557 557

Peso CA - 50  26  10  4 676 2704

Peso CA - 50  27  10  1 317 317

Peso CA - 50  28  8  2 218 436

Peso CA - 50  29  8  2 206 412

Peso CA - 50  30  8  2 218 436

Peso CA - 50  31  8  2 246 492

Peso CA - 50  32  8  1 557 557

Peso CA - 50  33  8  13 219 2847

Peso CA - 50  34  8  16 93 1488

Peso CA - 50  35  8  13 198 2574

Peso CA - 50  36  8  16 93 1488

Peso CA - 50  37  8  15 93 1395

Peso CA - 50  38  8  16 93 1488

Peso CA - 50  39  8  2 93 186

Peso CA - 50  40  8  2 191 382

Peso CA - 50  41  8  2 93 186

Peso CA - 50  42  8  2 191 382

Peso CA - 50  43  8  2 93 186

Peso CA - 50  44  8  2 93 186

Peso CA - 50  45  8  2 93 186

Peso CA - 50  46  8  18 134 2412

Peso CA - 50  47  8  2 191 382

Peso CA - 50  48  8  1 317 317

Peso CA - 50  49  8  18 176 3168

Peso CA - 50  50  8  18 176 3168

Peso CA - 50  51  8  18 176 3168

Peso CA - 50  52  8  18 134 2412

Peso CA - 50  53  8  18 134 2412

Peso CA - 50  54  8  18 176 3168

Peso CA - 50  55  8  2 93 186

Peso CA - 50  56  8  2 93 186

Peso CA - 50  57  8  2 191 382

Peso CA - 50  58  8  2 93 186

Peso CA - 50  59  8  2 93 186

Peso CA - 50  60  8  2 191 382

Peso CA - 50  61  8  18 134 2412

Peso CA - 50  62  8  18 176 3168

Peso CA - 50  63  8  2 93 186

Peso CA - 50  64  8  2 93 186

Peso CA - 50  65  8  2 191 382

Peso CA - 50  66  8  10 93 930

Peso CA - 50  67  8  18 134 2412

Peso CA - 50  68  10  3 676 2028

Peso CA - 50  69  10  1 317 317

Peso CA - 50  70  10  1 373 373

Peso CA - 50  71  10  3 676 2028

Peso CA - 50  72  10  1 317 317

Peso CA - 50  73  10  1 373 373

Peso CA - 50  74  10  3 676 2028

Peso CA - 50  75  8  2 93 186

Peso CA - 50  76  10  1 373 373

Peso CA - 50  77  10  3 676 2028

Peso CA - 50  78  10  1 317 317

Peso CA - 50  79  10  1 373 373

Peso CA - 50  80  8  10 557 5570

Peso CA - 50  81  8  17 64 1088

Peso CA - 50  82  8  17 132 2244

Peso CA - 50  83  8  17 64 1088

Peso CA - 50  84  8  17 132 2244

Peso CA - 50  85  8  17 64 1088

Peso CA - 50  86  8  17 132 2244

Peso CA - 50  87  8  17 64 1088

Peso CA - 50  88  8  17 132 2244

Peso CA - 50  89  8  10 93 930

Peso CA - 50  90  8  17 64 1088

Peso CA - 50  91  8  17 132 2244

Peso CA - 50  92  8  17 64 1088

Peso CA - 50  93  8  17 132 2244

Peso CA - 50  94  8  18 176 3168

Peso CA - 50  95  10  8 676 5408

Peso CA - 50  96  10  1 373 373

Peso CA - 50  97  10  3 676 2028

Peso CA - 50  98  10  3 676 2028

Peso CA - 50  99  10  1 373 373

Peso CA - 50  1  12.5  3 345 1035

Peso CA - 50  2  12.5  2 345 690

Peso CA - 50  3  12.5  3 387 1161

Peso CA - 50  4  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  5  12.5  3 397 1191

Peso CA - 50  6  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  7  12.5  3 355 1065

Peso CA - 50  8  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  9  12.5  3 355 1065

Peso CA - 50  10  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  11  12.5  3 355 1065

Peso CA - 50  12  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  13  12.5  3 355 1065

Peso CA - 50  14  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  15  12.5  3 291 873

Peso CA - 50  16  12.5  2 291 582

Peso CA - 50  17  10  5 330 1650

Peso CA - 50  18  10  2 330 660

Peso CA - 50  19  10  5 387 1935

Peso CA - 50  20  10  2 387 774

Peso CA - 50  21  10  5 397 1985

Peso CA - 50  22  10  2 397 794

Peso CA - 50  23  10  5 355 1775

Peso CA - 50  24  10  2 355 710

Peso CA - 50  25  10  5 355 1775

Peso CA - 50  26  10  2 355 710

Peso CA - 50  27  10  6 355 2130

Peso CA - 50  28  10  2 355 710

Peso CA - 50  29  10  3 295 885

Peso CA - 50  30  10  2 355 710

Peso CA - 50  31  10  3 330 990

Peso CA - 50  32  10  3 387 1161

Peso CA - 50  33  10  3 330 990

Peso CA - 50  34  10  3 387 1161

Peso CA - 50  35  10  9 270 2430

Peso CA - 50  36  10  8 270 2160

Peso CA - 50  37  10  9 270 2430

Peso CA - 50  38  10  3 397 1191

Peso CA - 50  39  10  3 397 1191

Peso CA - 50  40  10  3 355 1065

Peso CA - 50  41  10  3 355 1065

Peso CA - 50  42  10  3 355 1065

Peso CA - 50  43  10  3 355 1065

Peso CA - 50  44  10  3 355 1065

Peso CA - 50  45  10  3 355 1065

Peso CA - 50  46  10  3 355 1065

Peso CA - 50  47  10  3 355 1065

Peso CA - 50  48  10  2 355 710

Peso CA - 50  49  10  8 331 2648

Peso CA - 50  50  10  3 273 819

Peso CA - 50  51  10  2 273 546

Peso CA - 50  52  10  4 328 1312

Peso CA - 50  53  10  3 328 984

Peso CA - 50  54  10  8 331 2648

Peso CA - 50  55  10  3 273 819

Peso CA - 50  56  10  2 273 546

Peso CA - 50  57  10  4 328 1312

Peso CA - 50  58  10  3 328 984

Peso CA - 50  59  8  8 82 656

Peso CA - 50  60  10  3 328 984

Peso CA - 50  61  10  4 328 1312

Peso CA - 50  62  10  2 273 546

Peso CA - 50  63  10  3 273 819

Peso CA - 50  64  10  8 331 2648

Peso CA - 50  65  10  3 328 984

Peso CA - 50  66  10  4 328 1312

Peso CA - 50  67  10  8 133 1064

Peso CA - 50  68  12.5  2 291 582

Peso CA - 50  69  12.5  3 291 873

Peso CA - 50  70  10  9 133 1197

Peso CA - 50  71  10  2 273 546

Peso CA - 50  72  10  3 273 819

Peso CA - 50  73  10  8 331 2648

Peso CA - 50  74  10  2 355 710

Peso CA - 50  75  10  3 355 1065

Peso CA - 50  76  10  3 355 1065

Peso CA - 50  77  10  3 355 1065

Peso CA - 50  78  10  3 355 1065

Peso CA - 50  79  10  3 355 1065

Peso CA - 50  80  10  3 355 1065

Peso CA - 50  81  10  3 355 1065

Peso CA - 50  82  10  3 355 1065

Peso CA - 50  83  10  3 397 1191

Peso CA - 50  84  10  3 397 1191

Peso CA - 50  85  8  8 93 744

Peso CA - 50  86  8  8 93 744

Peso CA - 50  87  10  9 270 2430

Peso CA - 50  88  10  8 270 2160

Peso CA - 50  89  10  9 270 2430

Peso CA - 50  90  8  9 93 837

Peso CA - 50  91  10  3 387 1161

Peso CA - 50  92  10  3 387 1161

Peso CA - 50  93  10  3 330 990

Peso CA - 50  94  10  3 330 990

Peso CA - 50  95  8  8 64 512

Peso CA - 50  96  8  8 78 624

Peso CA - 50  97  8  8 64 512

Peso CA - 50  98  8  8 78 624

Peso CA - 50  99  8  8 64 512

Peso CA - 50  100  8  8 78 624

Peso CA - 50  101  8  8 54 432

Peso CA - 50  102  8  8 88 704

Peso CA - 50  103  8  8 142 1136

Peso CA - 50  104  10  2 330 660

Peso CA - 50  105  10  5 330 1650

Peso CA - 50  106  10  2 355 710

Peso CA - 50  107  10  2 295 590

Peso CA - 50  108  10  2 355 710

Peso CA - 50  109  10  6 355 2130

Peso CA - 50  110  10  2 355 710

Peso CA - 50  111  10  5 355 1775

Peso CA - 50  112  10  2 355 710

Peso CA - 50  113  10  5 355 1775

Peso CA - 50  114  10  2 397 794

Peso CA - 50  115  10  6 397 2382

Peso CA - 50  116  10  2 387 774

Peso CA - 50  117  10  5 387 1935

Peso CA - 50  118  8  9 122 1098

Peso CA - 50  119  8  9 122 1098

Peso CA - 50  120  8  9 122 1098

Peso CA - 50  121  8  9 122 1098

Peso CA - 50  122  8  9 122 1098

Peso CA - 50  123  8  9 122 1098

Peso CA - 50  124  8  9 246 2214

Peso CA - 50  125  8  9 246 2214

Peso CA - 50  126  8  8 246 1968

Peso CA - 50  127  8  9 206 1854

Peso CA - 50  128  8  9 206 1854

Peso CA - 50  129  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  130  12.5  3 355 1065

Peso CA - 50  131  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  132  12.5  3 355 1065

Peso CA - 50  133  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  134  12.5  3 355 1065

Peso CA - 50  135  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  136  12.5  3 355 1065

Peso CA - 50  137  12.5  2 397 794

Peso CA - 50  138  12.5  3 397 1191

Peso CA - 50  139  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  140  12.5  3 387 1161

Peso CA - 50  141  12.5  2 345 690

Peso CA - 50  142  12.5  3 345 1035

Peso CA - 50  1  12.5  2 285 570

Peso CA - 50  2  12.5  2 285 570

Peso CA - 50  3  10  2 270 540

Peso CA - 50  4  10  10 220 2200

Peso CA - 50  5  10  2 270 540

Peso CA - 50  6  8  10 226 2260

Peso CA - 50  7  8  15 93 1395

Peso CA - 50  8  10  2 285 570

Peso CA - 50  9  8  10 93 930

Peso CA - 50  10  10  10 220 2200

Peso CA - 50  11  10  2 285 570

Peso CA - 50  12  8  10 93 930

Peso CA - 50  13  10  2 270 540

Peso CA - 50  14  8  10 226 2260

Peso CA - 50  1  12.5  2 285 570

Peso CA - 50  2  12.5  2 285 570

Peso CA - 50  3  10  2 270 540

Peso CA - 50  4  10  10 220 2200

Peso CA - 50  5  10  2 270 540

Peso CA - 50  6  8  10 226 2260

Peso CA - 50  7  8  15 93 1395

Peso CA - 50  8  10  2 285 570

Peso CA - 50  9  8  10 93 930

Peso CA - 50  10  10  10 220 2200

Peso CA - 50  11  10  2 285 570

Peso CA - 50  12  8  10 93 930

Peso CA - 50  13  10  2 270 540

Peso CA - 50  14  8  10 226 2260

Peso CA - 50  1  12.5  2 446 892

Peso CA - 50  2  12.5  2 446 892

Peso CA - 50  3  12.5  2 443 886

Peso CA - 50  4  12.5  2 443 886

Peso CA - 50  5  12.5  2 376 752

Peso CA - 50  6  12.5  2 376 752

Peso CA - 50  7  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  8  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  9  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  10  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  11  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  12  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  13  12.5  2 449 898

Peso CA - 50  14  12.5  2 449 898

Peso CA - 50  15  10  8 368 2944

Peso CA - 50  16  10  8 443 3544

Peso CA - 50  17  10  8 443 3544

Peso CA - 50  18  10  8 376 3008

Peso CA - 50  19  10  8 376 3008

Peso CA - 50  20  10  8 355 2840

Peso CA - 50  21  10  8 355 2840

Peso CA - 50  22  10  8 355 2840

Peso CA - 50  23  10  8 355 2840

Peso CA - 50  24  10  8 355 2840

Peso CA - 50  25  10  8 355 2840

Peso CA - 50  26  10  8 494 3952

Peso CA - 50  27  10  8 434 3472

Peso CA - 50  28  10  8 428 3424

Peso CA - 50  29  10  8 494 3952

Peso CA - 50  30  10  8 434 3472

Peso CA - 50  31  10  1 337 337

Peso CA - 50  32  10  1 397 397

Peso CA - 50  33  8  34 328 11152

Peso CA - 50  34  8  3 228 684

Peso CA - 50  35  8  137 226 30962

Peso CA - 50  36  8  2 93 186

Peso CA - 50  37  10  1 397 397

Peso CA - 50  38  10  1 337 337

Peso CA - 50  39  10  8 434 3472

Peso CA - 50  40  10  8 494 3952

Peso CA - 50  41  8  3 93 279

Peso CA - 50  42  8  3 93 279

Peso CA - 50  43  8  137 226 30962

Peso CA - 50  44  8  3 228 684

Peso CA - 50  45  8  137 93 12741

Peso CA - 50  46  8  137 93 12741

Peso CA - 50  47  8  34 328 11152

Peso CA - 50  48  10  8 434 3472

Peso CA - 50  49  10  8 494 3952

Peso CA - 50  50  10  8 355 2840

Peso CA - 50  51  10  8 355 2840

Peso CA - 50  52  10  8 355 2840

Peso CA - 50  53  10  8 355 2840

Peso CA - 50  54  12.5  2 449 898

Peso CA - 50  55  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  56  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  57  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  58  12.5  2 376 752

Peso CA - 50  59  12.5  2 449 898

Peso CA - 50  60  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  61  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  62  12.5  2 355 710

Peso CA - 50  63  12.5  2 376 752

Peso CA - 50  64  10  8 355 2840

Peso CA - 50  65  10  8 355 2840

Peso CA - 50  66  10  8 376 3008

Peso CA - 50  67  10  8 376 3008

Peso CA - 50  68  10  8 443 3544

Peso CA - 50  69  10  8 443 3544

Peso CA - 50  70  12.5  2 443 886

Peso CA - 50  71  12.5  2 443 886

Peso CA - 50  72  10  8 428 3424

Peso CA - 50  73  10  8 368 2944

Peso CA - 50  74  12.5  2 446 892

Peso CA - 50  75  12.5  2 446 892

Peso CA - 50  1  12.5  26 275 7150

Peso CA - 50  2  12.5  26 215 5590

Peso CA - 50  3  12.5  26 284 7384

Peso CA - 50  4  12.5  26 344 8944

Peso CA - 50  5  12.5  3 466 1398

Peso CA - 50  6  12.5  2 503 1006

Peso CA - 50  7  10  25 701 17525

Peso CA - 50  8  10  3 691 2073

Peso CA - 50  9  8  23 113 2599

Peso CA - 50  10  8  10 113 1130

Peso CA - 50  11  10  12 116 1392

Peso CA - 50  12  10  12 220 2640

Peso CA - 50  13  10  3 123 369

Peso CA - 50  14  12.5  2 503 1006

Peso CA - 50  15  12.5  3 466 1398

Peso CA - 50  16  10  3 691 2073

Peso CA - 50  17  12.5  26 275 7150

Peso CA - 50  18  12.5  26 215 5590

Peso CA - 50  19  10  25 701 17525

Peso CA - 50  20  10  25 123 3075

Peso CA - 50  21  10  28 123 3444

Peso CA - 50  22  8  23 113 2599

Peso CA - 50  23  12.5  26 344 8944

Peso CA - 50  24  12.5  26 284 7384

Peso CA - 50 2498.37 m 987 Kg

Peso CA - 50 3195.84 m 1972 Kg

Peso CA - 50 1158.56 m 1116 Kg

PESO TOTAL = 4075 Kg

CA-50

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30

D30

D25

D25

D20

D20

D25

do agregado (mm)

1/50

Estrutura Concreto Armado

PE-00 29-01-2016

4013-03-02-02-02-02-02-029.DWG

 Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 08 0002 0202 PE03
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TABELA DE FERROS

TIPO POS. BIT. QUANT. C.Unt. (cm) C.Tot. (cm)

Peso CA - 50  1  10  25 305 7625

Peso CA - 50  2  10  18 547 9846

Peso CA - 50  3  10  3 698 2094

Peso CA - 50  4  10  6 597 3582

Peso CA - 50  5  10  27 146 3942

Peso CA - 50  6  10  6 597 3582

Peso CA - 50  7  10  25 305 7625

Peso CA - 50  8  10  27 123 3321

Peso CA - 50  9  10  25 123 3075

Peso CA - 50  10  10  27 123 3321

Peso CA - 50  11  10  27 123 3321

Peso CA - 50  12  10  25 547 13675

Peso CA - 50  13  10  3 698 2094

Peso CA - 50  1  12.5  2 272 544

Peso CA - 50  2  12.5  2 403 806

Peso CA - 50  3  12.5  12 212 2544

Peso CA - 50  4  12.5  12 272 3264

Peso CA - 50  5  12.5  7 212 1484

Peso CA - 50  6  12.5  7 272 1904

Peso CA - 50  7  12.5  12 348 4176

Peso CA - 50  8  12.5  12 288 3456

Peso CA - 50  9  12.5  3 348 1044

Peso CA - 50  10  12.5  3 288 864

Peso CA - 50  11  12.5  5 403 2015

Peso CA - 50  12  12.5  5 403 2015

Peso CA - 50  13  12.5  6 244 1464

Peso CA - 50  14  12.5  6 184 1104

Peso CA - 50  15  12.5  6 311 1866

Peso CA - 50  16  12.5  6 343 2058

Peso CA - 50  17  12.5  2 251 502

Peso CA - 50  18  12.5  5 252 1260

Peso CA - 50  19  12.5  5 311 1555

Peso CA - 50  20  12.5  2 212 424

Peso CA - 50  21  12.5  2 348 696

Peso CA - 50  22  12.5  2 212 424

Peso CA - 50  23  8  15 103 1545

Peso CA - 50  24  12.5  6 244 1464

Peso CA - 50  25  12.5  6 184 1104

Peso CA - 50  26  12.5  2 403 806

Peso CA - 50  27  12.5  5 403 2015

Peso CA - 50  28  12.5  5 403 2015

Peso CA - 50  29  12.5  3 288 864

Peso CA - 50  30  12.5  7 272 1904

Peso CA - 50  31  12.5  7 212 1484

Peso CA - 50  32  12.5  2 272 544

Peso CA - 50  33  12.5  3 348 1044

Peso CA - 50  34  12.5  5 311 1555

Peso CA - 50  35  12.5  5 252 1260

Peso CA - 50  36  12.5  2 251 502

Peso CA - 50  37  12.5  6 343 2058

Peso CA - 50  38  12.5  6 311 1866

Peso CA - 50  39  12.5  12 212 2544

Peso CA - 50  40  12.5  12 272 3264

Peso CA - 50  41  12.5  12 348 4176

Peso CA - 50  42  12.5  12 288 3456

Peso CA - 50  43  8  23 103 2369

Peso CA - 50  44  8  24 103 2472

Peso CA - 50  1  10  25 529 13225

Peso CA - 50  2  10  30 123 3690

Peso CA - 50  3  10  25 529 13225

Peso CA - 50  4  10  30 123 3690

Peso CA - 50  1  12.5  4 228 912

Peso CA - 50  2  12.5  4 288 1152

Peso CA - 50  3  12.5  15 288 4320

Peso CA - 50  4  12.5  15 228 3420

Peso CA - 50  5  12.5  15 293 4395

Peso CA - 50  6  12.5  15 353 5295

Peso CA - 50  7  12.5  4 353 1412

Peso CA - 50  8  12.5  4 293 1172

Peso CA - 50  9  12.5  2 353 706

Peso CA - 50  10  12.5  2 288 576

Peso CA - 50  11  12.5  2 293 586

Peso CA - 50  12  12.5  2 288 576

Peso CA - 50  13  12.5  2 288 576

Peso CA - 50  14  12.5  15 288 4320

Peso CA - 50  15  12.5  2 288 576

Peso CA - 50  16  12.5  15 228 3420

Peso CA - 50  17  12.5  2 293 586

Peso CA - 50  18  12.5  2 353 706

Peso CA - 50  19  12.5  4 353 1412

Peso CA - 50  20  12.5  4 293 1172

Peso CA - 50  21  12.5  15 353 5295

Peso CA - 50  22  12.5  15 293 4395

Peso CA - 50  23  12.5  4 288 1152

Peso CA - 50  24  12.5  4 228 912

Peso CA - 50  25  8  40 103 4120

Peso CA - 50  26  6.3  40 90 3600

Peso CA - 50  1  12.5  26 291 7566

Peso CA - 50  2  12.5  26 231 6006

Peso CA - 50  3  12.5  26 298 7748

Peso CA - 50  4  12.5  26 358 9308

Peso CA - 50  5  12.5  2 291 582

Peso CA - 50  6  12.5  2 298 596

Peso CA - 50  7  10  30 672 20160

Peso CA - 50  8  10  30 672 20160

Peso CA - 50  9  10  30 123 3690

Peso CA - 50  10  10  30 123 3690

Peso CA - 50  11  8  52 123 6396

Peso CA - 50  12  6.3  52 72 3744

Peso CA - 50  13  12.5  2 298 596

Peso CA - 50  14  12.5  2 291 582

Peso CA - 50  15  12.5  26 291 7566

Peso CA - 50  16  12.5  26 231 6006

Peso CA - 50  17  12.5  26 358 9308

Peso CA - 50  18  12.5  26 298 7748

Peso CA - 50  1  10  20 216 4320

Peso CA - 50  2  10  20 327 6540

Peso CA - 50  3  10  20 276 5520

Peso CA - 50  4  10  20 267 5340

Peso CA - 50  5  8  25 282 7050

Peso CA - 50  6  10  20 276 5520

Peso CA - 50  7  10  20 267 5340

Peso CA - 50  8  8  18 123 2214

Peso CA - 50  9  10  20 216 4320

Peso CA - 50  10  10  20 327 6540

Peso CA - 50  11  8  25 93 2325

Peso CA - 50  12  8  25 282 7050

Peso CA - 50  13  8  25 93 2325

Peso CA - 50  1  10  18 276 4968

Peso CA - 50  2  10  18 216 3888

Peso CA - 50  3  10  18 327 5886

Peso CA - 50  4  10  18 267 4806

Peso CA - 50  5  10  8 401 3208

Peso CA - 50  6  8  17 256 4352

Peso CA - 50  7  8  17 256 4352

Peso CA - 50  8  8  17 93 1581

Peso CA - 50  9  8  17 93 1581

Peso CA - 50  10  10  18 327 5886

Peso CA - 50  11  10  18 267 4806

Peso CA - 50  12  10  18 216 3888

Peso CA - 50  13  10  18 276 4968

Peso CA - 50  14  10  8 401 3208

Peso CA - 50  15  10  8 113 904

Peso CA - 50  16  10  8 113 904

Peso CA - 50  17  8  11 246 2706

Peso CA - 50  18  8  18 93 1674

Peso CA - 50  1  12.5  7 290 2030

Peso CA - 50  2  12.5  7 350 2450

Peso CA - 50  3  12.5  7 387 2709

Peso CA - 50  4  12.5  7 387 2709

Peso CA - 50  5  12.5  7 310 2170

Peso CA - 50  6  12.5  7 250 1750

Peso CA - 50  7  12.5  4 228 912

Peso CA - 50  8  12.5  4 288 1152

Peso CA - 50  9  12.5  2 248 496

Peso CA - 50  10  12.5  2 308 616

Peso CA - 50  11  12.5  2 402 804

Peso CA - 50  12  12.5  7 387 2709

Peso CA - 50  13  12.5  7 387 2709

Peso CA - 50  14  12.5  7 290 2030

Peso CA - 50  15  12.5  7 350 2450

Peso CA - 50  16  12.5  7 310 2170

Peso CA - 50  17  12.5  7 250 1750

Peso CA - 50  18  12.5  7 310 2170

Peso CA - 50  19  12.5  7 250 1750

Peso CA - 50  20  12.5  7 387 2709

Peso CA - 50  21  12.5  7 387 2709

Peso CA - 50  22  12.5  2 290 580

Peso CA - 50  23  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  24  12.5  2 310 620

Peso CA - 50  25  12.5  2 290 580

Peso CA - 50  26  12.5  2 387 774

Peso CA - 50  27  12.5  2 310 620

Peso CA - 50  28  10  25 606 15150

Peso CA - 50  29  10  18 628 11304

Peso CA - 50  30  10  8 783 6264

Peso CA - 50  31  8  2 190 380

Peso CA - 50  32  8  2 190 380

Peso CA - 50  33  12.5  2 290 580

Peso CA - 50  34  12.5  2 290 580

Peso CA - 50  35  10  8 783 6264

Peso CA - 50  36  10  18 626 11268

Peso CA - 50  37  12.5  7 387 2709

Peso CA - 50  38  12.5  7 387 2709

Peso CA - 50  39  12.5  7 310 2170

Peso CA - 50  40  12.5  7 250 1750

Peso CA - 50  41  12.5  7 310 2170

Peso CA - 50  42  12.5  7 250 1750

Peso CA - 50  43  12.5  7 350 2450

Peso CA - 50  44  12.5  7 290 2030

Peso CA - 50  45  12.5  7 387 2709

Peso CA - 50  46  12.5  7 387 2709

Peso CA - 50  47  12.5  2 402 804

Peso CA - 50  48  12.5  4 228 912

Peso CA - 50  49  12.5  4 288 1152

Peso CA - 50  50  12.5  2 248 496

Peso CA - 50  51  12.5  2 308 616

Peso CA - 50  52  8  2 190 380

Peso CA - 50  53  12.5  7 250 1750

Peso CA - 50  54  12.5  7 310 2170

Peso CA - 50  55  12.5  7 350 2450

Peso CA - 50  56  12.5  7 290 2030

Peso CA - 50  57  12.5  7 387 2709

Peso CA - 50  58  12.5  7 387 2709

Peso CA - 50  59  8  2 190 380

Peso CA - 50  60  8  7 124 868

Peso CA - 50  61  10  8 123 984

Peso CA - 50  62  10  26 123 3198

Peso CA - 50  63  10  17 123 2091

Peso CA - 50  64  8  11 266 2926

Peso CA - 50  65  10  25 606 15150

Peso CA - 50  66  10  25 123 3075

Peso CA - 50  67  10  25 123 3075

Peso CA - 50  68  8  46 93 4278

Peso CA - 50  1  12.5  46 273 12558

Peso CA - 50  2  12.5  46 333 15318

Peso CA - 50  3  12.5  46 418 19228

Peso CA - 50  4  12.5  46 358 16468

Peso CA - 50  5  12.5  2 273 546

Peso CA - 50  6  12.5  2 418 836

Peso CA - 50  7  12.5  2 273 546

Peso CA - 50  8  12.5  2 403 806

Peso CA - 50  9  10  26 1200 31200

Peso CA - 50  10  12.5  2 403 806

Peso CA - 50  11  12.5  2 273 546

Peso CA - 50  12  12.5  2 418 836

Peso CA - 50  13  12.5  2 273 546

Peso CA - 50  14  12.5  46 273 12558

Peso CA - 50  15  12.5  46 333 15318

Peso CA - 50  16  10  26 1200 31200

Peso CA - 50  17  10  26 153 3978

Peso CA - 50  18  12.5  46 358 16468

Peso CA - 50  19  12.5  46 418 19228

Peso CA - 50  20  10  26 153 3978

Peso CA - 50  1  12.5  46 273 12558

Peso CA - 50  2  12.5  46 333 15318

Peso CA - 50  3  12.5  46 414 19044

Peso CA - 50  4  12.5  46 354 16284

Peso CA - 50  5  12.5  2 273 546

Peso CA - 50  6  12.5  2 418 836

Peso CA - 50  7  12.5  2 273 546

Peso CA - 50  8  12.5  2 403 806

Peso CA - 50  9  10  31 1200 37200

Peso CA - 50  10  12.5  2 273 546

Peso CA - 50  11  10  26 153 3978

Peso CA - 50  12  12.5  2 403 806

Peso CA - 50  13  12.5  2 273 546

Peso CA - 50  14  10  26 153 3978

Peso CA - 50  15  12.5  2 418 836

Peso CA - 50  16  12.5  46 273 12558

Peso CA - 50  17  12.5  46 333 15318

Peso CA - 50  18  10  31 1200 37200

Peso CA - 50  19  12.5  46 354 16284

Peso CA - 50  20  12.5  46 414 19044

Peso CA - 50 73.44 m 18 Kg

Peso CA - 50 637.04 m 252 Kg

Peso CA - 50 4699.28 m 2899 Kg

Peso CA - 50 5335.54 m 5138 Kg

PESO TOTAL = 8307 Kg

CA-50

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30

D30

D25

D25

D20

D20

D25

do agregado (mm)

1/50

Estrutura Concreto Armado

PE-00 29-01-2016

4013-03-02-02-02-02-02-030.DWG

 Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 09 0002 0202 PE03
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TABELA DE FERROS

TIPO POS. BIT. QUANT. C.Unt. (cm) C.Tot. (cm)

Peso CA - 50  1  10  23 442 10166

Peso CA - 50  2  10  3 526 1578

Peso CA - 50  3  10  23 113 2599

Peso CA - 50  4  10  5 435 2175

Peso CA - 50  5  10  5 184 920

Peso CA - 50  6  10  5 136 680

Peso CA - 50  7  10  3 526 1578

Peso CA - 50  8  10  23 442 10166

Peso CA - 50  9  10  25 113 2825

Peso CA - 50  10  10  23 113 2599

Peso CA - 50  1  10  8 275 2200

Peso CA - 50  2  10  8 335 2680

Peso CA - 50  3  10  7 335 2345

Peso CA - 50  4  10  7 275 1925

Peso CA - 50  5  10  5 242 1210

Peso CA - 50  6  10  5 182 910

Peso CA - 50  7  10  1 327 327

Peso CA - 50  8  10  1 267 267

Peso CA - 50  9  10  5 182 910

Peso CA - 50  10  10  5 242 1210

Peso CA - 50  11  10  1 327 327

Peso CA - 50  12  10  1 267 267

Peso CA - 50  13  10  1 324 324

Peso CA - 50  14  10  1 264 264

Peso CA - 50  15  10  1 327 327

Peso CA - 50  16  10  1 267 267

Peso CA - 50  17  10  2 335 670

Peso CA - 50  18  10  2 267 534

Peso CA - 50  19  10  2 335 670

Peso CA - 50  20  10  2 267 534

Peso CA - 50  21  10  2 267 534

Peso CA - 50  22  10  2 335 670

Peso CA - 50  23  10  2 267 534

Peso CA - 50  24  10  2 335 670

Peso CA - 50  25  10  1 267 267

Peso CA - 50  26  10  1 267 267

Peso CA - 50  27  10  1 327 327

Peso CA - 50  28  10  1 324 324

Peso CA - 50  29  10  1 264 264

Peso CA - 50  30  10  5 182 910

Peso CA - 50  31  10  5 242 1210

Peso CA - 50  32  10  1 327 327

Peso CA - 50  33  10  1 267 267

Peso CA - 50  34  8  10 93 930

Peso CA - 50  35  8  10 93 930

Peso CA - 50  36  10  1 327 327

Peso CA - 50  37  10  7 335 2345

Peso CA - 50  38  10  7 275 1925

Peso CA - 50  39  10  8 331 2648

Peso CA - 50  40  10  8 275 2200

Peso CA - 50  41  10  5 182 910

Peso CA - 50  42  10  5 242 1210

Peso CA - 50  43  8  3 93 279

Peso CA - 50  44  8  3 93 279

Peso CA - 50  45  8  3 93 279

Peso CA - 50  46  8  10 246 2460

Peso CA - 50  1  12.5  14 275 3850

Peso CA - 50  2  12.5  14 215 3010

Peso CA - 50  3  12.5  46 334 15364

Peso CA - 50  4  12.5  46 274 12604

Peso CA - 50  5  12.5  2 334 668

Peso CA - 50  6  12.5  2 403 806

Peso CA - 50  7  12.5  14 403 5642

Peso CA - 50  8  12.5  14 403 5642

Peso CA - 50  9  12.5  46 403 18538

Peso CA - 50  10  12.5  46 403 18538

Peso CA - 50  11  12.5  9 283 2547

Peso CA - 50  12  12.5  9 343 3087

Peso CA - 50  13  12.5  9 215 1935

Peso CA - 50  14  12.5  9 275 2475

Peso CA - 50  15  12.5  12 307 3684

Peso CA - 50  16  12.5  12 247 2964

Peso CA - 50  17  12.5  13 250 3250

Peso CA - 50  18  12.5  13 310 4030

Peso CA - 50  19  12.5  62 251 15562

Peso CA - 50  20  12.5  62 311 19282

Peso CA - 50  21  12.5  2 618 1236

Peso CA - 50  22  12.5  2 677 1354

Peso CA - 50  23  12.5  2 325 650

Peso CA - 50  24  12.5  2 325 650

Peso CA - 50  25  12.5  2 251 502

Peso CA - 50  26  12.5  1 334 334

Peso CA - 50  27  12.5  1 274 274

Peso CA - 50  28  12.5  16 311 4976

Peso CA - 50  29  12.5  16 251 4016

Peso CA - 50  30  10  25 474 11850

Peso CA - 50  31  10  25 267 6675

Peso CA - 50  32  10  25 650 16250

Peso CA - 50  33  10  25 512 12800

Peso CA - 50  34  10  31 529 16399

Peso CA - 50  35  10  31 512 15872

Peso CA - 50  36  10  31 432 13392

Peso CA - 50  37  10  26 677 17602

Peso CA - 50  38  8  27 329 8883

Peso CA - 50  39  8  20 103 2060

Peso CA - 50  40  10  10 103 1030

Peso CA - 50  41  8  40 103 4120

Peso CA - 50  42  10  10 103 1030

Peso CA - 50  43  10  10 103 1030

Peso CA - 50  44  10  12 116 1392

Peso CA - 50  45  10  12 220 2640

Peso CA - 50  46  10  12 116 1392

Peso CA - 50  47  10  12 220 2640

Peso CA - 50  48  10  12 116 1392

Peso CA - 50  49  10  12 220 2640

Peso CA - 50  50  12.5  16 251 4016

Peso CA - 50  51  12.5  16 311 4976

Peso CA - 50  52  12.5  1 274 274

Peso CA - 50  53  12.5  1 334 334

Peso CA - 50  54  12.5  2 251 502

Peso CA - 50  55  12.5  2 325 650

Peso CA - 50  56  12.5  2 325 650

Peso CA - 50  57  10  25 267 6675

Peso CA - 50  58  12.5  2 677 1354

Peso CA - 50  59  12.5  2 618 1236

Peso CA - 50  60  10  31 529 16399

Peso CA - 50  61  10  25 474 11850

Peso CA - 50  62  10  26 677 17602

Peso CA - 50  63  10  31 432 13392

Peso CA - 50  64  10  31 512 15872

Peso CA - 50  65  10  25 512 12800

Peso CA - 50  66  10  25 650 16250

Peso CA - 50  67  12.5  2 403 806

Peso CA - 50  68  12.5  9 343 3087

Peso CA - 50  69  12.5  9 283 2547

Peso CA - 50  70  12.5  62 311 19282

Peso CA - 50  71  12.5  62 251 15562

Peso CA - 50  72  12.5  46 403 18538

Peso CA - 50  73  12.5  46 403 18538

Peso CA - 50  74  12.5  14 403 5642

Peso CA - 50  75  12.5  14 403 5642

Peso CA - 50  76  8  40 103 4120

Peso CA - 50  77  12.5  13 250 3250

Peso CA - 50  78  12.5  13 310 4030

Peso CA - 50  79  12.5  12 307 3684

Peso CA - 50  80  12.5  12 247 2964

Peso CA - 50  81  12.5  9 215 1935

Peso CA - 50  82  12.5  9 275 2475

Peso CA - 50  83  12.5  46 334 15364

Peso CA - 50  84  12.5  46 274 12604

Peso CA - 50  85  12.5  2 334 668

Peso CA - 50  86  12.5  14 215 3010

Peso CA - 50  87  12.5  14 275 3850

Peso CA - 50  88  8  19 103 1957

Peso CA - 50  89  8  27 329 8883

Peso CA - 50  90  8  27 103 2781

Peso CA - 50  91  8  25 103 2575

Peso CA - 50  92  8  26 103 2678

Peso CA - 50  1  12.5  20 275 5500

Peso CA - 50  2  12.5  20 215 4300

Peso CA - 50  3  12.5  20 282 5640

Peso CA - 50  4  12.5  20 343 6860

Peso CA - 50  5  12.5  20 282 5640

Peso CA - 50  6  12.5  20 342 6840

Peso CA - 50  7  12.5  20 275 5500

Peso CA - 50  8  12.5  20 215 4300

Peso CA - 50  9  12.5  5 275 1375

Peso CA - 50  10  12.5  5 215 1075

Peso CA - 50  11  12.5  5 281 1405

Peso CA - 50  12  12.5  5 341 1705

Peso CA - 50  13  12.5  4 275 1100

Peso CA - 50  14  12.5  4 215 860

Peso CA - 50  15  12.5  4 278 1112

Peso CA - 50  16  12.5  4 338 1352

Peso CA - 50  17  12.5  8 192 1536

Peso CA - 50  18  12.5  8 192 1536

Peso CA - 50  19  12.5  8 192 1536

Peso CA - 50  20  10  27 518 13986

Peso CA - 50  21  10  27 502 13554

Peso CA - 50  22  10  24 149 3576

Peso CA - 50  23  10  3 220 660

Peso CA - 50  24  10  3 510 1530

Peso CA - 50  25  8  10 103 1030

Peso CA - 50  26  10  12 116 1392

Peso CA - 50  27  10  12 220 2640

Peso CA - 50  28  10  10 103 1030

Peso CA - 50  29  10  12 116 1392

Peso CA - 50  30  10  12 220 2640

Peso CA - 50  31  10  27 146 3942

Peso CA - 50  32  8  10 103 1030

Peso CA - 50  33  8  8 103 824

Peso CA - 50  34  12.5  8 192 1536

Peso CA - 50  35  8  8 103 824

Peso CA - 50  36  12.5  8 192 1536

Peso CA - 50  37  8  8 103 824

Peso CA - 50  38  12.5  8 192 1536

Peso CA - 50  39  10  3 510 1530

Peso CA - 50  40  10  3 220 660

Peso CA - 50  41  12.5  24 341 8184

Peso CA - 50  42  10  24 212 5088

Peso CA - 50  43  8  8 103 824

Peso CA - 50  44  12.5  4 275 1100

Peso CA - 50  45  12.5  4 215 860

Peso CA - 50  46  12.5  4 338 1352

Peso CA - 50  47  12.5  4 278 1112

Peso CA - 50  48  10  27 123 3321

Peso CA - 50  49  10  24 123 2952

Peso CA - 50  50  12.5  5 341 1705

Peso CA - 50  51  12.5  5 281 1405

Peso CA - 50  52  12.5  5 215 1075

Peso CA - 50  53  12.5  5 275 1375

Peso CA - 50  54  8  32 103 3296

Peso CA - 50  55  10  24 123 2952

Peso CA - 50  56  12.5  20 215 4300

Peso CA - 50  57  12.5  20 275 5500

Peso CA - 50  58  10  15 123 1845

Peso CA - 50  59  10  27 502 13554

Peso CA - 50  60  12.5  20 282 5640

Peso CA - 50  61  12.5  20 342 6840

Peso CA - 50  62  8  31 103 3193

Peso CA - 50  63  10  27 518 13986

Peso CA - 50  64  12.5  20 215 4300

Peso CA - 50  65  12.5  20 275 5500

Peso CA - 50  66  12.5  20 282 5640

Peso CA - 50  67  12.5  20 343 6860

Peso CA - 50  68  10  24 123 2952

Peso CA - 50  69  10  27 123 3321

Peso CA - 50  1  12.5  24 275 6600

Peso CA - 50  2  12.5  24 215 5160

Peso CA - 50  3  12.5  25 283 7075

Peso CA - 50  4  12.5  25 343 8575

Peso CA - 50  5  12.5  2 275 550

Peso CA - 50  6  12.5  2 282 564

Peso CA - 50  7  12.5  2 283 566

Peso CA - 50  8  12.5  2 225 450

Peso CA - 50  9  10  27 670 18090

Peso CA - 50  10  12.5  2 225 450

Peso CA - 50  11  12.5  2 283 566

Peso CA - 50  12  12.5  2 282 564

Peso CA - 50  13  12.5  2 275 550

Peso CA - 50  14  12.5  25 283 7075

Peso CA - 50  15  12.5  25 343 8575

Peso CA - 50  16  10  27 670 18090

Peso CA - 50  17  12.5  24 275 6600

Peso CA - 50  18  12.5  24 215 5160

Peso CA - 50  19  8  49 103 5047

Peso CA - 50  20  10  27 123 3321

Peso CA - 50  21  10  27 123 3321

Peso CA - 50  1  12.5  124 275 34100

Peso CA - 50  2  12.5  124 215 26660

Peso CA - 50  3  12.5  124 283 35092

Peso CA - 50  4  12.5  124 344 42656

Peso CA - 50  5  12.5  3 277 831

Peso CA - 50  6  12.5  3 283 849

Peso CA - 50  7  10  27 971 26217

Peso CA - 50  8  10  27 968 26136

Peso CA - 50  9  10  27 665 17955

Peso CA - 50  10  10  27 668 18036

Peso CA - 50  11  8  44 103 4532

Peso CA - 50  12  8  41 103 4223

Peso CA - 50  13  8  41 103 4223

Peso CA - 50  14  10  10 103 1030

Peso CA - 50  15  10  10 103 1030

Peso CA - 50  16  10  10 103 1030

Peso CA - 50  17  10  10 103 1030

Peso CA - 50  18  10  10 103 1030

Peso CA - 50  19  8  36 103 3708

Peso CA - 50  20  10  12 116 1392

Peso CA - 50  21  10  12 220 2640

Peso CA - 50  22  10  12 116 1392

Peso CA - 50  23  10  12 196 2352

Peso CA - 50  24  10  12 116 1392

Peso CA - 50  25  10  12 220 2640

Peso CA - 50  26  10  12 116 1392

Peso CA - 50  27  10  12 220 2640

Peso CA - 50  28  10  12 116 1392

Peso CA - 50  29  10  12 220 2640

Peso CA - 50  30  10  12 116 1392

Peso CA - 50  31  10  12 220 2640

Peso CA - 50  32  12.5  3 283 849

Peso CA - 50  33  12.5  3 277 831

Peso CA - 50  34  12.5  124 344 42656

Peso CA - 50  35  12.5  124 283 35092

Peso CA - 50  36  12.5  124 275 34100

Peso CA - 50  37  12.5  124 215 26660

Peso CA - 50  38  8  41 103 4223

Peso CA - 50  39  10  27 668 18036

Peso CA - 50  40  10  27 665 17955

Peso CA - 50  41  10  27 968 26136

Peso CA - 50  42  10  27 971 26217

Peso CA - 50  43  10  27 123 3321

Peso CA - 50 810.15 m 320 Kg

Peso CA - 50 6588.44 m 4065 Kg

Peso CA - 50 7809.24 m 7520 Kg

PESO TOTAL = 11905 Kg

CA-50

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30

D30

D25

D25

D20

D20

D25

do agregado (mm)

1/50
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TABELA DE FERROS

TIPO POS. BIT. QUANT. C.Unt. (cm) C.Tot. (cm)

Peso CA - 50  1  12.5  27 430 11610

Peso CA - 50  2  10  8 355 2840

Peso CA - 50  3  12.5  27 430 11610

Peso CA - 50  4  8  18 93 1674

Peso CA - 50  5  10  8 355 2840

Peso CA - 50  6  8  18 93 1674

Peso CA - 50  1  16  36 378 13608

Peso CA - 50  2  12.5  27 625 16875

Peso CA - 50  3  16  36 380 13680

Peso CA - 50  4  16  36 312 11232

Peso CA - 50  5  12.5  27 625 16875

Peso CA - 50  1  16  53 383 20299

Peso CA - 50  2  12.5  27 832 22464

Peso CA - 50  3  16  53 380 20140

Peso CA - 50  4  16  53 312 16536

Peso CA - 50  5  12.5  27 832 22464

Peso CA - 50  1  16  3 378 1134

Peso CA - 50  2  12.5  27 268 7236

Peso CA - 50  3  16  3 380 1140

Peso CA - 50  4  16  3 312 936

Peso CA - 50  5  12.5  27 268 7236

Peso CA - 50 33.48 m 13 Kg

Peso CA - 50 56.80 m 35 Kg

Peso CA - 50 1163.70 m 1121 Kg

Peso CA - 50 987.05 m 1558 Kg

PESO TOTAL = 2727 Kg
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Escala 1/20

Peso CA - 50  11  10  6 256 1536

Peso CA - 50  12  10  6 206 1236

Peso CA - 50  13  10  6 256 1536

Peso CA - 50  14  10  6 206 1236

Peso CA - 50  15  10  4 123 492

Peso CA - 50  16  10  4 123 492

Peso CA - 50  17  10  6 256 1536

Peso CA - 50  18  10  6 206 1236

Peso CA - 50  19  10  2 140 280

Peso CA - 50  20  10  5 142 710

Peso CA - 50  21  10  2 115 230

Peso CA - 50  22  10  2 188 376

Peso CA - 50  23  10  2 115 230

Peso CA - 50  24  10  2 188 376

Peso CA - 50  25  10  6 214 1284

Peso CA - 50  1  10  2 140 280

Peso CA - 50  2  10  2 162 324

Peso CA - 50  3  10  2 162 324

Peso CA - 50  4  10  6 192 1152

Peso CA - 50  5  10  6 128 768

Peso CA - 50  6  10  6 214 1284

Peso CA - 50  7  10  4 133 532

Peso CA - 50  8  10  6 256 1536

Peso CA - 50  9  10  6 226 1356

Peso CA - 50  10  10  4 133 532

Peso CA - 50  11  10  6 256 1536

Peso CA - 50  12  10  6 226 1356

Peso CA - 50  13  10  6 256 1536

Peso CA - 50  14  10  6 226 1356

Peso CA - 50  15  10  4 133 532

Peso CA - 50  16  10  4 133 532

Peso CA - 50  17  10  6 256 1536

Peso CA - 50  18  10  6 226 1356

Peso CA - 50  19  10  2 140 280

Peso CA - 50  20  10  5 142 710

Peso CA - 50  21  10  2 115 230

Peso CA - 50  22  10  2 188 376

Peso CA - 50  23  10  2 115 230

Peso CA - 50  24  10  2 188 376

Peso CA - 50  25  10  6 214 1284

Peso CA - 50  1  10  2 210 420

Peso CA - 50  2  10  2 210 420

Peso CA - 50  3  10  7 124 868

Peso CA - 50  4  10  2 210 420

Peso CA - 50  5  10  2 232 464

Peso CA - 50  6  10  2 284 568

Peso CA - 50  7  10  2 258 516

Peso CA - 50  8  10  2 284 568

Peso CA - 50  9  10  2 258 516

Peso CA - 50  10  10  18 262 4716

Peso CA - 50  11  10  12 128 1536

Peso CA - 50  12  10  18 284 5112

Peso CA - 50  13  10  12 284 3408

Peso CA - 50  14  10  2 232 464

Peso CA - 50  15  10  2 210 420

Peso CA - 50  16  10  5 396 1980

Peso CA - 50  17  10  7 142 994

Peso CA - 50  18  10  18 396 7128

Peso CA - 50  19  10  12 530 6360

Peso CA - 50  20  10  18 396 7128

Peso CA - 50  21  10  12 530 6360

Peso CA - 50  22  10  4 285 1140

Peso CA - 50  23  10  4 285 1140

Peso CA - 50  24  10  4 285 1140

Peso CA - 50  25  10  4 285 1140

Peso CA - 50  26  10  18 396 7128

Peso CA - 50  27  10  12 530 6360

Peso CA - 50  28  10  18 396 7128

Peso CA - 50  29  10  12 530 6360

Peso CA - 50  1  10  4 92 368

Peso CA - 50  2  10  4 92 368

Peso CA - 50  3  10  3 216 648

Peso CA - 50  4  10  5 144 720

Peso CA - 50  5  10  3 216 648

Peso CA - 50  6  10  5 144 720

Peso CA - 50  7  10  3 216 648

Peso CA - 50  8  10  5 144 720

Peso CA - 50  9  10  3 216 648

Peso CA - 50  10  10  5 144 720

Peso CA - 50  11  10  4 92 368

Peso CA - 50  12  10  4 92 368

Peso CA - 50  13  10  2 120 240

Peso CA - 50  14  10  2 142 284

Peso CA - 50  15  10  4 92 368

Peso CA - 50  16  10  4 92 368

Peso CA - 50  17  10  4 92 368

Peso CA - 50  18  10  2 120 240

Peso CA - 50  19  10  5 144 720

Peso CA - 50  20  10  5 144 720

Peso CA - 50  1  10  4 102 408

Peso CA - 50  2  10  4 102 408

Peso CA - 50  3  10  3 216 648

Peso CA - 50  4  10  5 164 820

Peso CA - 50  5  10  3 216 648

Peso CA - 50  6  10  5 164 820

Peso CA - 50  7  10  3 216 648

Peso CA - 50  8  10  5 164 820

Peso CA - 50  9  10  3 216 648

Peso CA - 50  10  10  5 164 820

Peso CA - 50  11  10  4 102 408

Peso CA - 50  12  10  4 102 408

Peso CA - 50  13  10  2 120 240

Peso CA - 50  14  10  4 102 408

Peso CA - 50  15  10  2 142 284

Peso CA - 50  16  10  4 102 408

Peso CA - 50  17  10  4 102 408

Peso CA - 50  18  10  2 120 240

Peso CA - 50  19  10  5 144 720

Peso CA - 50  20  10  5 144 720

Peso CA - 50 1450.74 m 895 Kg

PESO TOTAL = 895 Kg

TABELA DE FERROS

TIPO POS. BIT. QUANT. C.Unt. (cm) C.Tot. (cm)

Peso CA - 50  1  10  2 140 280

Peso CA - 50  2  10  2 162 324

Peso CA - 50  3  10  2 162 324

Peso CA - 50  4  10  6 192 1152

Peso CA - 50  5  10  6 128 768

Peso CA - 50  6  10  6 214 1284

Peso CA - 50  7  10  4 123 492

Peso CA - 50  8  10  6 256 1536

Peso CA - 50  9  10  6 206 1236

Peso CA - 50  10  10  4 123 492

CA-50

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30

D30

D25

D25

D20

D20

D25

do agregado (mm)
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TABELA DE FERROS

TIPO POS. BIT. QUANT. C.Unt. (cm) C.Tot. (cm)

Peso CA - 50  1  12.5  14 656 9184

Peso CA - 50  2  12.5  46 481 22126

Peso CA - 50  3  12.5  16 446 7136

Peso CA - 50  4  12.5  11 697 7667

Peso CA - 50  5  12.5  7 219 1533

Peso CA - 50  6  12.5  7 214 1498

Peso CA - 50  7  12.5  16 270 4320

Peso CA - 50  8  12.5  12 778 9336

Peso CA - 50  9  12.5  10 470 4700

Peso CA - 50  10  12.5  10 842 8420

Peso CA - 50  11  12.5  6 736 4416

Peso CA - 50  12  12.5  3 641 1923

Peso CA - 50  13  12.5  3 639 1917

Peso CA - 50  14  12.5  7 1005 7035

Peso CA - 50  15  12.5  9 606 5454

Peso CA - 50  16  12.5  6 701 4206

Peso CA - 50  17  12.5  16 861 13776

Peso CA - 50  18  12.5  6 1118 6708

Peso CA - 50  19  12.5  6 851 5106

Peso CA - 50  20  12.5  7 593 4151

Peso CA - 50  21  12.5  16 259 4144

Peso CA - 50  22  12.5  16 331 5296

Peso CA - 50  23  10  16 331 5296

Peso CA - 50  24  10  7 214 1498

Peso CA - 50  25  10  16 259 4144

Peso CA - 50  26  10  7 593 4151

Peso CA - 50  27  10  6 851 5106

Peso CA - 50  28  10  6 1118 6708

Peso CA - 50  29  10  16 861 13776

Peso CA - 50  30  10  6 701 4206

Peso CA - 50  31  10  9 606 5454

Peso CA - 50  32  10  7 1005 7035

Peso CA - 50  33  10  3 639 1917

Peso CA - 50  34  10  3 641 1923

Peso CA - 50  35  10  6 736 4416

Peso CA - 50  36  10  10 842 8420

Peso CA - 50  37  10  10 470 4700

Peso CA - 50  38  10  12 778 9336

Peso CA - 50  39  10  16 270 4320

Peso CA - 50  40  10  7 219 1533

Peso CA - 50  41  10  11 697 7667

Peso CA - 50  42  10  16 446 7136

Peso CA - 50  43  10  46 481 22126

Peso CA - 50  44  10  14 656 9184

Peso CA - 50 1400.52 m 864 Kg

Peso CA - 50 1400.52 m 1349 Kg

PESO TOTAL = 2213 Kg

CA-50

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

 do acabado (m)

 do osso (m)

Espessura da laje (m) Cargas acidentais (kN/m2)

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

Zs

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30

D30

D25

D25

D20

D20

D25

do agregado (mm)

Zi

Zi H

1/50

Estrutura Concreto Armado

PE-00 29-01-2016
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Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 12 0002 0202 PE03
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TABELA DE FERROS

TIPO POS. BIT. QUANT. C.Unt. (cm) C.Tot. (cm)

Peso CA - 50  1  12.5  15 749 11235

Peso CA - 50  2  12.5  27 792 21384

Peso CA - 50  3  12.5  16 540 8640

Peso CA - 50  4  12.5  46 574 26404

Peso CA - 50  5  12.5  7 313 2191

Peso CA - 50  6  12.5  8 308 2464

Peso CA - 50  7  12.5  16 707 11312

Peso CA - 50  8  12.5  12 870 10440

Peso CA - 50  9  12.5  10 768 7680

Peso CA - 50  10  12.5  10 641 6410

Peso CA - 50  11  12.5  7 1094 7658

Peso CA - 50  12  12.5  5 829 4145

Peso CA - 50  13  12.5  3 737 2211

Peso CA - 50  14  12.5  4 873 2932

Peso CA - 50  15  12.5  7 775 5425

Peso CA - 50  16  12.5  9 702 6318

Peso CA - 50  17  12.5  6 659 3954

Peso CA - 50  18  12.5  16 425 6800

Peso CA - 50  19  12.5  16 707 11312

Peso CA - 50  20  12.5  5 969 4845

Peso CA - 50  21  12.5  7 891 6237

Peso CA - 50  22  10  7 891 6237

Peso CA - 50  23  10  16 425 6800

Peso CA - 50  24  10  5 969 4845

Peso CA - 50  25  10  16 707 11312

Peso CA - 50  26  10  6 659 3954

Peso CA - 50  27  10  9 702 6318

Peso CA - 50  28  10  7 775 5425

Peso CA - 50  29  10  4 873 2932

Peso CA - 50  30  10  3 737 2211

Peso CA - 50  31  10  5 829 4145

Peso CA - 50  32  10  7 1094 7658

Peso CA - 50  33  10  10 641 6410

Peso CA - 50  34  10  10 768 7680

Peso CA - 50  35  10  12 870 10440

Peso CA - 50  36  10  16 707 11312

Peso CA - 50  37  10  12 612 7344

Peso CA - 50  38  10  8 308 2464

Peso CA - 50  39  10  7 313 2191

Peso CA - 50  40  10  46 574 26404

Peso CA - 50  41  10  16 540 8640

Peso CA - 50  42  10  27 792 21384

Peso CA - 50  43  10  15 749 11235

Peso CA - 50  1  12.5  4 923 3692

Peso CA - 50  2  12.5  4 923 3692

Peso CA - 50  3  8  46 120 5520

Peso CA - 50  4  25  19 65 1235

Peso CA - 50  5  25  19 65 1235

Peso CA - 50 55.20 m 22 Kg

Peso CA - 50 1773.41 m 1094 Kg

Peso CA - 50 1773.81 m 1708 Kg

Peso CA - 50 24.70 m 95 Kg

PESO TOTAL = 2919 Kg
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TABELA DE FERROS

TIPO POS. BIT. QUANT. C.Unt. (cm) C.Tot. (cm)

Peso CA - 50  1  16  45 733 32985

Peso CA - 50  2  16  22 1030 22660

Peso CA - 50  3  16  22 1033 22726

Peso CA - 50  4  16  22 1200 26400

Peso CA - 50  5  16  78 646 50388

Peso CA - 50  6  12.5  33 488 16104

Peso CA - 50  7  10  31 625 19375

Peso CA - 50  8  10  68 610 41480

Peso CA - 50  9  10  46 624 28704

Peso CA - 50  10  10  48 609 29232

Peso CA - 50  11  10  11 1200 13200

Peso CA - 50  12  10  33 1196 39468

Peso CA - 50  13  10  44 309 13596

Peso CA - 50  14  10  12 485 5820

Peso CA - 50  15  10  17 585 9945

Peso CA - 50  16  10  14 1087 15218

Peso CA - 50  17  10  14 627 8778

Peso CA - 50  18  10  8 521 4168

Peso CA - 50  19  10  33 1196 39468

Peso CA - 50  20  10  33 1196 39468

Peso CA - 50  21  12  45 733 32985

Peso CA - 50  22  12  22 1033 22726

Peso CA - 50  23  12  22 1200 26400

Peso CA - 50  24  12  22 1030 22660

Peso CA - 50  25  12  78 646 50388

Peso CA - 50 3079.20 m 1900 Kg

Peso CA - 50 161.04 m 155 Kg

Peso CA - 50 1551.59 m 2448 Kg

PESO TOTAL = 4503 Kg
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soldar.
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TABELA DE FERROS

TIPO POS. BIT. QUANT. C.Unt. (cm) C.Tot. (cm)

Peso CA - 50  1  10  44 1078 47432

Peso CA - 50  2  10  44 1081 47564

Peso CA - 50  3  10  44 1200 52800

Peso CA - 50  4  20  246 270 66420

Peso CA - 50  5  12.5  246 270 66420

Peso CA - 50  6  10  13 1200 15600

Peso CA - 50  7  10  33 416 13728

Peso CA - 50  8  12.5  33 240 7920

Peso CA - 50  9  10  52 698 36296

Peso CA - 50  10  10  33 991 32703

Peso CA - 50  11  10  11 376 4136

Peso CA - 50  12  10  46 532 24472

Peso CA - 50  13  10  44 681 29964

Peso CA - 50  14  10  14 718 10052

Peso CA - 50  15  10  14 1184 16576

Peso CA - 50  16  10  18 666 11988

Peso CA - 50  17  10  44 680 29920

Peso CA - 50  18  10  246 339 83394

Peso CA - 50  19  12.5  91 311 28301

Peso CA - 50  20  10  9 437 3933

Peso CA - 50  21  10  31 720 22320

Peso CA - 50  22  10  18 710 12780

Peso CA - 50  1  12.5  4 923 3692

Peso CA - 50  2  12.5  4 923 3692

Peso CA - 50  3  8  46 120 5520

Peso CA - 50  4  25  19 65 1235

Peso CA - 50 55.20 m 22 Kg

Peso CA - 50 4956.58 m 3058 Kg

Peso CA - 50 1100.25 m 1060 Kg

Peso CA - 50 664.20 m 1638 Kg

Peso CA - 50 12.35 m 48 Kg

PESO TOTAL = 5826 Kg
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soldar.
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Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

 do acabado (m)

 do osso (m)

Espessura da laje (m) Cargas acidentais (kN/m2)

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

Zs

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30

D30

D25

D25

D20

D20

D25

do agregado (mm)

Zi

Zi H

1/50

Estrutura Concreto Armado

PE-00 29-01-2016

4013-03-02-02-02-02-02-018.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 15 0002 0202 PE03



Escala: 1/50 Escala: 1/50

55

906

40 40

55

Var.

40 40

5
5

V
a

r.

4
0

4
0

55

906

55

Var.

5
5

V
a

r.

TABELA DE FERROS

TIPO POS. BIT. QUANT. C.Unt. (cm) C.Tot. (cm)

Peso CA - 50  1  10  37 618 22866

Peso CA - 50  2  10  19 916 17404

Peso CA - 50  3  8  37 618 22866

Peso CA - 50  4  8  19 916 17404

Peso CA - 50  5  8  4 547 2188

Peso CA - 50  6  10  4 547 2188

Peso CA - 50  1  10  37 538 19906

Peso CA - 50  2  10  19 996 18924

Peso CA - 50  3  8  37 538 19906

Peso CA - 50  4  8  19 996 18924

Peso CA - 50  5  10  4 467 1868

Peso CA - 50  6  8  4 467 1868

Peso CA - 50 831.56 m 328 Kg

Peso CA - 50 831.56 m 513 Kg

PESO TOTAL = 841 Kg
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45 mm
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Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.
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Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais
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 do acabado (m)
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Espessura da laje (m) Cargas acidentais (kN/m2)
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Escala: 1/50

Corte A-A

CA-50

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.
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Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

 do acabado (m)

 do osso (m)

Espessura da laje (m) Cargas acidentais (kN/m2)

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

Zs

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30

D30

D25

D25

D20

D20

D25

do agregado (mm)

Zi

Zi H
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TABELA DE FERROS

TIPO POS. BIT. QUANT. C.Unt. (cm) C.Tot. (cm)

Peso CA - 50  1  8  10 212 2120

Peso CA - 50  2  8  23 153 3519

Peso CA - 50  3  6.3  10 163 1630

Peso CA - 50  4  6.3  72 67 4824

Peso CA - 50  5  12.5  10 461 4610

Peso CA - 50  6  10  10 355 3550

Peso CA - 50  7  12.5  8 327 2616

Peso CA - 50  8  10  10 224 2240

Peso CA - 50  9  10  8 387 3096

Peso CA - 50  10  8  10 93 930

Peso CA - 50  11  10  10 140 1400

Peso CA - 50  12  10  10 367 3670

Peso CA - 50  13  6.3  64 67 4288

Peso CA - 50  14  8  22 153 3366

Peso CA - 50  15  12.5  10 508 5080

Peso CA - 50  16  6.3  8 163 1304

Peso CA - 50  17  10  10 270 2700

Peso CA - 50  18  8  8 81 648

Peso CA - 50  19  6.3  10 163 1630

Peso CA - 50  20  6.3  72 67 4824

Peso CA - 50  21  8  23 153 3519

Peso CA - 50  22  12.5  10 576 5760

Peso CA - 50  23  10  10 468 4680

Peso CA - 50  24  12.5  8 327 2616

Peso CA - 50  25  10  8 387 3096

Peso CA - 50  26  10  10 224 2240

Peso CA - 50  27  8  10 367 3670

Peso CA - 50  28  10  10 368 3680

Peso CA - 50  29  6.3  64 67 4288

Peso CA - 50  30  6.3  8 163 1304

Peso CA - 50  31  8  23 153 3519

Peso CA - 50  32  12.5  10 547 5470

Peso CA - 50  33  10  10 260 2600

Peso CA - 50  34  8  88 153 13464

Peso CA - 50  35  10  40 420 16800

Peso CA - 50  36  12.5  10 546 5460

Peso CA - 50  37  6.3  32 163 5216

Peso CA - 50  38  6.3  256 67 17152

Peso CA - 50  39  10  40 224 8960

Peso CA - 50  40  10  8 387 3096

Peso CA - 50  41  12.5  32 327 10464

Peso CA - 50  42  10  40 260 10400

Peso CA - 50  43  12.5  10 518 5180

Peso CA - 50  44  8  76 153 11628

Peso CA - 50  45  6.3  32 163 5216

Peso CA - 50  46  6.3  224 67 15008

Peso CA - 50  47  10  40 340 13600

Peso CA - 50  48  8  40 367 14680

Peso CA - 50 666.84 m 163 Kg

Peso CA - 50 610.63 m 241 Kg

Peso CA - 50 858.08 m 529 Kg

Peso CA - 50 472.56 m 455 Kg

PESO TOTAL = 1388 Kg
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TABELA DE FERROS

TIPO POS. BIT. QUANT. C.Unt. (cm) C.Tot. (cm)

Peso CA - 50  1  10  56 485 27160

Peso CA - 50  2  10  36 188 6768

Peso CA - 50  3  10  68 200 13600

Peso CA - 50  4  10  40 314 12560

Peso CA - 50  1  10  56 485 27160

Peso CA - 50  2  10  36 188 6768

Peso CA - 50  3  10  68 200 13600

Peso CA - 50  4  10  40 314 12560

Peso CA - 50 1201.76 m 750 Kg

PESO TOTAL = 750 Kg

CA-50

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais

C15

C30

C40

C30

C30

 do acabado (m)

 do osso (m)

Espessura da laje (m) Cargas acidentais (kN/m2)

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

Zs

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30

D30

D25

D25

D20

D20

D25

do agregado (mm)

Zi

Zi H
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Conectores tipo Stud-Nelson S3L 3/4"

(19mm) x 120 eletrosoldados

 . 

 . Limite de escoamento 345 MPa

 . 
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Detalhe de apoio de paineis alveolares TIPO 2 (apoios extremidade)
Escala 1:10

Laje
g2

L [mm] b [m]
h laje
[mm]

Mrd (1) Vrd (1)

PA 1.1 1,5 5975 50 203348 697593342 271 154 143

3,02 5975 50 203348

1,5 1245 200 203348 697593342 143154

3,02 20 485 200 149654 697593342 154

23,02 20 200 50 149654

3,02 20 5800 485 149654 697593342 271

Pa 2.1 2050 1245 50 149654 697593342 131 98

Pa 2.1a 3,02 2 2050 697593342 131 98

Pa 2.2 1,5 697593342 131

Pa 2.2a 301520 203348

Pa 2.3 1,5 200 203348 131 9798

1,5 20 200485 149654 697593342 97

Pa 3.1 3,02 3 1245 50 697593342 98 97

Pa 3.1a 2 3 200 203348 98

3 149654 131 98

Pa 3.2a 3,02 2 149654 697593342 131

Pa 3.3 2 1245 200 50 131

Pa 3.3a 21,5 485 200 50 203348 131 97

3,02 1,5 5 5975 200 50 203348 697593342 97

3,02 1,5 5 200 50 203348 9798

3,02 5 203348 131 97

1,5 200 697593342

1,5 53,5 50 697593342 131 98

3,02 50 149654 131 98

Pa 4.4 3,02 3,5 1245 50 697593342 131 98

Pa 4.4a 1,5 5800 50 203348 697593342 131 97

Pa 4.5 1,5 3015 200 50 203348 131

Pa 4.5a 3,02 1,5 5 200 203348 697593342 98131

Pa 4.6 1245 131

50 131

Pa 5.1 1,5 2900 50200

1,5 13,5 2900 149654 203348

Pa 6.1

97

0,40 120

120 67902400

g1 h capa
[mm]

Ac laje Asi
 [mm]

Mcr (1)

3,02 2 20 1245 200 149654

PA 1.1a 1,5 2 20 485 200 149654 697593342 271 154 143

Pa 1.2 3,02 2 20 5350 50 149654 271

Pa 1.2a 1,5 2 5350 50 203348 271 143

Pa 1.3 1,5 5800 1245 203348 697593342 271 154 143

Pa 1.3a 1,5 2 200 50 203348 154 143

3,02 1,5 2 20 200 203348 97

1,5 20 485 200 50 149654 203348 97

3,02 2 20 3015 1245 200 50 149654 203348 98 97

3,02 1,5 2 485 200 50 149654 697593342 131 98 97

3,02 2 20 1235 1245 50 149654 697593342

Pa 2.3a 3,02 2 1235 50 203348 131 98

1,5 2 2900 200 149654 203348 131

3,02 1,5 2900 50 149654 697593342 131 97

Pa 3.2 3,02 1,5 2 3360 1245 200 50 203348 697593342 97

1,5 3 3360 200 50 203348 98 97

3,02 1,5 3 1925 149654 203348 697593342 98 97

3,02 3 1925 149654 697593342 98

Pa 4.1 3,5 1245 149654 131 98

Pa 4.1a 3,5 5975 485 149654 697593342 131

Pa 4.2 1,5 3,5 5350 1245 200 50 149654 697593342 98

Pa 4.2a 3,02 3,5 5 5350 485 50 149654 203348 131 98 97

Pa 4.3 3,02 2050 1245 200 149654 203348 97

Pa 4.3a 1,5 3,5 5 2050 485 200 203348 697593342 97

1,5 5 5800 200 149654 203348 97

3,02 3,5 5 485 200 149654 98

3,02 3,5 5 1245 149654 697593342 98 97

3,5 3015 485 50 149654 97

3,02 1,5 3,5 5 1235 200 50 149654 203348 697593342 98 97

Pa 4.6a 3,02 1,5 3,5 5 1235 485 200 149654 203348 697593342 98 97

3,02 3,5 13,5 1245 149654 203348 697593342 131 98 97

Pa 5.1a 3,02 3,5 200 50 697593342 131 98

2,3 - 1 2900 1245 - 67902400

Pa 6.1a 2,3 - 1 2900 -

B=1245

H
la

je
=
2
0
0

LEGENDA:

q - cargas acidentais

hcapa - altura da capa de concreto

Asi - armadura ativa inferior (cordoalhas inferiores)

0,40

21,5 9 43,4

21,5 9 43,4

b(cm)/124.5.

(2) (2)

(2) (2)

(2)

(2)

PROPRIEDADES DO CONCRETO:

fck (capa) (MPa) = 30

Pi (kN/cabo) = 80 kN (9,5 mm)

Pi (kN/cabo) = 116 kN (12,7 mm)

No caso de vigas de bordo (Apoios TIPO 2) aplica-se o

apenas num dos lados. NOTA IMPORTANTE:

desenho.

160

7577parede ou viga de

concreto

Detalhe de apoio de paineis alveolares TIPO 3 (em paredes ou vigas de concreto))
Escala 1:10

L152x152x12.7

(ASTM

A325)

com resina epoxy HILTI HIT-RE500

4
0

900

CA-50

Restantes elementos

70 mm

50 mm

45 mm

30 mm

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais
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C30

ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II

de acordo com ABNT NBR 6118

  -

  II

  II

  II

  II

  II

  II

  II

D25

D30

D30

D25

D25

D20

D20

D25

do agregado (mm)

Estrutura Concreto Armado

PE-00 29-01-2016
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 Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016
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CA-50

Tela soldada CA-60

Perfis laminados

Chapas e perfis soldados

Tirantes e chumbadores

ASTM A 500 Grau C

ASTM A 572 Grau 50

ASTM A 572 Grau 50

SAE 1020

ASTM A325

soldar.

ABNT NBR 7480

Concreto magro

Concreto para estacas e parede diafragma

Concreto em pilares e paredes

Concreto em paineis alveolares

Concreto em capa de lajes alveolares

Restantes elementos estruturais
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ABNT NBR 8953

Classe de agressividade ambiental II
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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento se refere ao Projeto Executivo da disciplina de Instalações Hidrosanitárias para 

execução do novo “Centro de Preservação de Bens Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa”, a ser 

construído no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. 

 

Figura 1.1 – Localização (imagem aérea retirada do Google Maps) 

Neste documento são descritas não só as soluções das instalações hidrosanitárias, mas também as principais 

condicionantes que conduziram à sua concepção. São listados os principais documentos normativos e 

instruções técnicas utilizadas como referencia. Por fim, são apresentados também os critérios de projeto 

adotados no dimensionamento.  

Este memorial está organizado e dividido nas seguintes subespecialidades: 

 Sistema de Abastecimento de água; 

 Sistema de combate a incêndio por água; 

 Drenagem de esgotos; 

 Drenagem de águas pluviais; 

Em continuidade com o trabalho desenvolvido na fase anterior, o anteprojeto teve em conta as informações 

constantes no relatório de avaliação do projeto das engenharias elaborado pelo Gestor de Risco, 

especificamente no que respeita ao risco de inundação e dano por água. 
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2. PRESSUPOSTOS DE PROJETO 

2.1. Documentos normativos 

A concepção e o dimensionamento das instalações hidrosanitárias tem por base os regulamentos técnicos, as 

normas e as especificações em vigor, tal como se indica a seguir: 

a) Regulamentos brasileiros mais relevantes: 

NBR 5626:1998 Instalação Predial de Água Fria 

NBR 7198:1993 Projeto de Execução de Instalações Prediais de Água Quente 

NBR 8160:1999 Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução  

NBR 10844:1989 Instalações prediais de águas pluviais 

NBR 10897:2004 Proteção contra Incêndio por Chuveiro Automático 

NBR 13714:2000 Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos para Combate a Incêndio 

b) bem como as principais Normas Internacionais 

2.2. Dados de base  

Em conformidade com a fase anterior do projeto e integrando já os comentários do cliente, os dados de base 

considerados foram os seguintes: 

 Ocupação máxima para o dimensionamento dos sistemas: total de 71 utilizadores (foi 

considerando o número de lugares sentados, se excetuando as salas de reunião e sala de curso 

e pesquisa); 

 Capitações: 50 l/utilizador (25 l/ utilizador para água potável + 25 l/utilizador para água de 

reuso); 0.5l/m2 para partes verdes; 

 Consumo diário de 500l para uso laboratorial; 

 Pontos de ligações às redes: se descartou a possibilidade de ligar ao edifício existente, 

projetando-se ligações independentes à infraestrutura pública; 
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3. CONCEPÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

3.1. Instalações prediais de água 

3.1.1. Descrição Geral 

A instalação predial de água prevê tubulação de água fria, água de reuso e água quente. A água de reuso 

recorre ao aproveitamento da água da chuva e se prevê usar para os seguintes fins: 

 Descarga em vasos sanitários; 

 Rega dos espaços verdes; 

 Lavagens gerais do pavimento de depósito do lixo. 

A instalação de água fria terá origem na rede pública existente na Rua Assunção. Na praça de entrada se 

propõe a colocação de hidrômetro específico para o novo edifício. A partir do hidrômetro seguirá a 

tubulação que abastecerá um tanque de água inferior locado no subsolo técnico e, partindo deste, se fará a 

elevação para caixa de água superior na cobertura do prédio à cota 15.77m. 

Se optou pelo uso de caixa de água superior conjugado com caixa de água inferior uma vez que essa 

solução apresenta as seguintes vantagens: 

 Disponibilidade de água ao longo de várias horas em caso de falha de energia e falha dos 

equipamentos de bombeamento graças à gravidade; 

 Permite o uso de equipamentos mecânicos de concepção mais simples e garantido; 

Após elevação da água à cobertura todo o abastecimento de água será feito gravíticamente uma vez que os 

pontos de consumo se localizam nos pavimentos 0 e 1.  

Nos pavimentos 2, 3 e 4 não existe demanda de água. A instalação das tubulações que atravessam 

verticalmente o edifício, isto é, do subsolo à cobertura é feita em dutos técnicos visitáveis, fechados ao nível 

de cada pavimento com painéis resistentes ao fogo e à água a definir no projeto de arquitetura. No subsolo 

esse shaft será fechado e dotado de drenagem. 

De um modo geral, os trajetos horizontais da tubulação se vencem fazendo uso de instalação visível, fixa a 

nível alto à estrutura do prédio. Sempre que esteja previsto forro falso, a tubulação se colocará entre o forro e 

o teto estrutural.  

No interior das áreas úmidas a tubulação segue embutida nas paredes de alvenaria. Em cada derivação será 

colocada um registro para isolamento de área.  
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3.1.2. Depósitos de água 

A reserva de água foi calculada para garantir uma autonomia de 2 dias de consumo no caso da água fria e 

de 10 dias no caso da água de reuso. No caso da água de reuso se atendeu ao número médio de dias de 

chuva para garantir uma adequada eficiência do sistema de aproveitamento da água da chuva. Assim, e de 

acordo com as soluções acima descritas, se propõe instalar os seguintes depósitos de água: 

 Depósito inferior de água fria potável: 2.0 m3; 

 Depósito superior de água fria potável: 3.0 m3 – assegurado por dois depósitos pré-fabricados  

com capacidade de 1500l, cada; 

 Depósito inferior de água de reuso: 20.0 m3 (a somar ao volume da reserva técnica de 

incêndio); 

 Depósito superior de água de reuso: 1.5 m3 – assegurado por dois depósitos pré-fabricados  

com capacidade de 755l, cada. 

3.2. Bombas de recalque de água 

Está prevista a instalação de um conjunto de bombas de recalque, composto por duas bombas elétricas, 

sendo uma de reserva eléctrica, para elevar a água do depósito inferior para o depósito superior tanto para 

a água fria como para a água de reuso. 

A área técnica das bombas permite aceder em todo o perímetro das mesmas, o que facilita qualquer serviço 

de manutenção ou reparação. 

A vazão (obtida considerando o enchimento dos depósitos em 2h) e a altura manométrica definem os pontos 

de funcionamento dos sistemas que se indicam: 

Recalque de água potável 

 Vazão=0.4 l/s 

 Hman=26 mca 

Recalque de água de reuso e rega 

 Vazão=0.25 + 0.40 l/s 

 Hman=26 mca 

Todas as bombas devem ter certificado de teste de desempenho. Os painéis controladores deverão ser 

fornecidos pelo fabricante da bomba, o qual deverá garantir o ajuste do sistema completo, incluindo 

instrumentos de linha. 
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3.2.1. Critérios de cálculo / projeto 

3.2.1.1. Dimensionamento das instalações prediais de água 

O dimensionamento das tubulações e sistemas atende a que a rede de distribuição de água fria poderá ter 

um fator de demanda superior ao previsto na Norma NBR 5626 por se tratar de um edifício com utilização 

muito especifica, com eventuais picos de demanda. Deste modo, a vazão em cada trecho será determinada 

considerando o valor mais elevado entre o cálculo pelo método dos pesos e o cálculo considerando um fator 

de demanda, em função do número de aparelhos abastecidos, nunca inferior a 0.20 para tubulações de 

distribuição. Dentro das áreas úmidas se considera ainda a possibilidade de uso simultâneo dos dois 

aparelhos de maior vazão existentes nesse local. 

As vazões e pressões da rede de água se determinam para as condições mais desfavoráveis de 

funcionamento.  

As perdas de carga de determinam pelo critério de Darcy-Weisbach sendo coeficiente de resistência () 

determinado pela expressão (1). 

g

U

D
j




2

2

 
(1) 

[j] perda de carga por unidade de comprimento 

[] coeficiente de resistência 

[D] diâmetro do duto (m) 

[U] velocidade de escoamento (ms-1) 

[g] aceleração da gravidade (ms-2) 

Sendo o coeficiente de resistência () determinado pela expressão de Colebrook-White (2). 

)
51.2

7.3
log(2

1




 





ReD  
(2) 

[] coeficiente de resistência 

[Re] número de Reynolds 

[] rugosidade absoluta (m) 
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A velocidade máxima na rede de água será de 2m/s e é determinada por (3): 

 
(3) 

[V] velocidade (m/s); 

[Q] vazão estimada (l/s); 

[d] diâmetro interno da tubulação (mm). 

No dimensionamento das tubulações de água será utilizada a vazão unitária apresentada no quadro 

seguinte. 

Aparelho Vazão de Projeto (l/s) Peso Relativo 

Lavatório (lv) 0.15 0.3 

Torneira de lavagem (tl) 0.20 0.4 

Bacia Sanitária (br) 0.15 0.3 

Pia laboratorial 0.15 - 

Pio de lavagem 0.25 0.7 

Outros equipamentos específicos A informar 1.0 

3.2.1.2. Aproveitamento de água da chuva para fins não potáveis 

A concepção e o dimensionamento do sistema de aproveitamento de água da chuva atende à NBR 

15527:2007. O dimensionamento do reservatório pondera ainda as características pluviométricas da área 

onde se insere o edifício e as áreas disponíveis de coleta. 

No que respeita à pluviometria foram atendidos os dados consultados no INMET – Instituto Nacional de 

Meteorologia (valores médios de precipitação mensal e nº de dias de chuva dos últimos 10 anos). Conforme 

se demostrou no estudo preliminar é necessário tirar partido da totalidade da área da cobertura para que o 

aproveitamento da água da chuva seja eficaz. No quadro que se segue se informam os volumes médios 

mensais captados pela cobertura considerando 309m2 de área de coleta.   

Mês 
Precipitação 

média mensal 
(mm) 

Nº dias 
Chuva 

Volume de Chuva 
Mensal (m3) 

Demanda mensal 
de água reuso(m3) 

Balanço volume 
aproveitável de chuva vs 

demanda (m3) 1 

Janeiro 164 14 50.7 41.7 -6.2 

Fevereiro 97 10 30,0 41.7 -20.7 

Março 135 12 41,7 41.7 -12.5 

Abril 122 10 37,7 41.7 -15.3 

Maio 75 9 23,2 41.7 -25.5 

Junho 46 6 14,2 41.7 -31.7 



 

  
Centro de Preservação de Bens Culturais 

 

instalações hidrosanitárias / projeto executivo / janeiro 2016 memorial descritivo, caderno de encargos e especificações 

4013-03-02-03-04-00-03-001 4013-00-03-00-001-PE-00_Pág.11 

Mês 
Precipitação 

média mensal 
(mm) 

Nº dias 
Chuva 

Volume de Chuva 
Mensal (m3) 

Demanda mensal 
de água reuso(m3) 

Balanço volume 
aproveitável de chuva vs 

demanda (m3) 1 

Julho 55 8 17,0 41.7 -29.8 

Agosto 31 7 9,6 41.7 -35.0 

Setembro 67 9 20,7 41.7 -27.2 

Outubro 117 12 36,2 41.7 -16.4 

Novembro 147 15 45,4 41.7 -9.9 

Dezembro 169 13 52,2 41.7 -5.1 

(1) Se considera um fator de aproveitamento do sistema de águas pluviais de 70%. 

O consumo mensal estimado para reuso, considerando funcionamento do edifício 5 dias por semana e rega 

feita diariamente, é de 42 m3, se traduzindo de uma forma resumida num total anual de 500m3 de demanda 

de água de reuso, dos quais cerca de 265m3 serão provenientes do sistema de aproveitamento de água da 

chuva. 

Se considera um volume de reserva de água de reuso igual a 20m3, ou seja, o equivalente a cerca de 10 dias 

de consumo de água de reuso sem reposição de água da chuva. 

No que respeita ao sistema de aproveitamento de água da chuva, se prevê a instalação de um sistema de 

filtragem da água precipitada para garantir o descarte de quaisquer sólidos ou poeiras de dimensão superior 

que possam ser introduzidas na rede de drenagem. 

Após a recolha e filtração, a água da chuva será reencaminhada ao tanque inferior de água de reuso. A 

água será depois elevada à cobertura alimentado um reservatório superior, num conceito idêntico ao da 

água fria. 

3.2.2. Materiais das tubulações 

Relativamente aos materiais a aplicar nas redes de abastecimento de água, em conformidade com o 

proposto no anteprojeto, se prevê a instalação de: 

 Tubulação em PVC da Linha Soldável, da marca Tigre ou equivalente, na rede de água fria e de 

reuso, sendo as tubulações de reuso devidamente identificadas para perfeita distinção dos usos; 

 Tubulação em CPVC, da marca Tigre ou equivalente, na rede de água quente; 
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3.3. Sistema de combate a incêndio 

3.3.1. Descrição Geral 

O sistema de combate a incêndio por água inclui uma rede úmida de hidrantes cobrindo todos os 

pavimentos, e face à altura do edifício, uma rede de sprinklers. A rede de sprinklers será instalada em todos 

os pavimentos, no entanto, atendendo ao risco de dano por água, não serão instalados sprinklers nas áreas 

específicas de acervo nos pavimentos 2, 3 e 4 e na sala de objetos museológicos no pavimento 0. Nestes 

locais, e em sua substituição, se preconiza um sistema de extinção por gás (consultar projeto especifico de 

segurança). 

Face à vazão e pressão de água requerida pelos sistemas, é necessário dotar o prédio de uma reserva 

técnica de incêndio (RTI) e um sistema de bombeamento exclusivo para combate a incêndio. A RTI se dotará 

com duas células independentes, de construção em concreto armado, localizadas em pavimento técnico, 

abaixo do térreo.  

3.3.2. Rede de hidrantes e mangotinho 

O edifício será protegido por hidrantes do sistema tipo 1. Assim, os hidrantes deverão atender às seguintes 

caraterísticas: 

 Tipo 1, com saída simples de 40mm (1½”); 

 Caixa de abrigo equipadas com uma mangueira de incêndio de 1½; 

 Vazão por cada saída 100 l/min; 

 Número de saídas em funcionamento simultâneo: 2; 

 Pressão de projeto 4,0 Kgf/cm2, esguicho regulável; 

 Comprimento de 30m de mangueira; 

 Autonomia do sistema 60min; 

Com estes valores, e tendo por referência uma velocidade não superior a 3 m/s, se obtêm os diâmetros das 

tubulações, tomando o diâmetro mínimo de 2.1/2”.  

Conhecendo a velocidade teórica da tubulação, juntamente com a vazão estimada se obtém o valor da 

perda de carga para cada trecho. A perda de carga será determinada pela fórmula universal (fórmula de 

Colebrook-White). 
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3.3.3. Sistema de extinção por Sprinklers 

O sistema de chuveiros automáticos será do tipo fechado e pressurizado a seco com ar comprimido a jusante 

da válvula de controle da instalação, solução que tecnicamente se denomina por sistema de pré-ação. Para o 

dimensionamento do sistema se classificou o edifício por tipo de uso segundo as normas ABNT. Assim, 

atendendo à NBR 10897, se consideram os seguintes critérios de projeto: 

 Risco ordinário tipo II - RO2 (biblioteca, processamento de papel); 

 Densidade de cálculo – 8,1mm/min/m2; 

 Área máxima de atuação – 139.7 m2 (maior compartimento resistente ao fogo); 

 Área máxima de proteção de um sprinkler – 12 m2; 

 Tipo de sprinklers – ampola de mercúrio com K=80; 

 Orifício Nominal – 15mm; 

 Sprinklers tipo pendente. 

3.3.4. Reserva de Água 

A reserva de água para combate de incêndio do edifício é comum para o sistema de chuveiros automáticos e 

hidrantes. Para além disso, como já referido antes, acumula o volume de água de reuso, o qual se somará 

ao volume total requerido pelo sistema de combate a incêndio de acordo com o seguinte cálculo: 

Hidrantes: 

 Vazão de 200 l/min, com um total de dois hidrantes; 

 Tempo de operação de 60 minutos; 

 Reserva hidrantes – 12 m3. 

Chuveiros automáticos: 

 Densidade de descarga: 8.1 mm/m2 

 Área de operação: 139.7 m2; 

 Tempo de operação de 60 minutos; 

 Tipo de sprinkler: ampola de mercúrio com K=80 

 Reserva sprinklers – 79.2 m3. 

Obtém-se assim um volume total com 95 m3 a que acrescem 20m3 da água de reuso. 
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A reserva técnica de incêndio será repartida por 2 células, interligadas através de barrilete de aspiração. 

Desta forma se permite as operações de manutenção e limpeza, desinfecção, trabalhos de manutenção ou 

reparação, garantindo sempre a disponibilidade do grupo de incêndio.  

A reposição de água no reservatório não será inferior a 1l/min por metro cúbico de capacidade efetiva, ou 

seja, a vazão de enchimento da reserva de incêndio é de 1.60l/s. 

3.3.5. Bombas de incêndio 

Está prevista a instalação de um conjunto de bombas comum para os sistemas de hidrantes e chuveiros 

automáticos, composto por duas bombas elétricas, sendo uma de reserva eléctrica. As pequenas perdas de 

pressão serão compensadas pela bomba jockey. 

A área técnica das bombas de incêndio permite aceder em todo o perímetro das mesmas, o que facilita 

qualquer serviço de manutenção ou reparação. 

A vazão de cálculo e a altura manométrica correspondem aos seguintes pontos de funcionamento dos 

sistemas: 

 Vazão=95 m3/h 

 Hman=64.5 mca 

Todas as bombas devem ter certificado de teste de desempenho. Os painéis controladores deverão ser 

fornecidos pelo fabricante da bomba, o qual deverá garantir o ajuste do sistema completo, incluindo 

instrumentos de linha. 

3.3.6. Materiais das tubulações 

Relativamente aos materiais a aplicar nas redes de combate a incêndio, se prevê o uso de: 

 Aço carbono galvanizado SHC.40, ASTM53 Grau B/A; 

3.4. Esgotos sanitários 

3.4.1. Descrição Geral 

O empreendimento está localizado num espaço que é provido de infraestruturas de drenagem de águas 

residuais. Pretendendo-se que a nova construção seja autónoma com relação ao edifício existente, foram 

previstas novas conexões à infraestrutura pública existente na rua Assunção. 

As instalações foram projetadas com a finalidade de coletar todas as águas servidas, promovendo o seu 

rápido escoamento, se necessário a sua fácil desobstrução, adequada ventilação e a ausência de depósitos e 
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vazamentos. Se procurou que as soluções apresentadas ofereçam as necessárias condições de conforto de 

utilização e funcionalidade, bem como de facilidade de operação / manutenção e durabilidade. 

A rede de esgoto sanitário se divide em dois subsistemas. Por um lado a rede de esgoto comum e por outro a 

rede de esgoto químico resultantes do efluente gerado nas áreas de laboratório.  

A rede de esgoto comum se conectará diretamente com o exterior de forma gravítica. Neste caso, os efluentes 

provenientes dos aparelhos sanitários ligam diretamente ao coletor predial para descarte direto no coletor 

público de esgoto. 

Para a rede de esgoto com origem nos laboratórios se preconiza que seja conectada a uma estação de 

tratamento de esgoto químico (ETEQ), cuja localização se define em área técnica dedicada, situada no 

subsolo. Não se conhecendo as caraterísticas especificas do efluente gerado nos laboratório não é possível, 

nesta fase, definir a ETEQ. Os dados que são necessários conhecer consistem no seguinte: 

 Volumes diários de esgoto químico descartado, por equipamento; 

 Características físico-químicas do esgoto descartado, por equipamento;  

 Características de temperatura do esgoto químico descartado por equipamento. 

Em fase de exploração, deverá ser avaliado qual o melhor sistema a adotar. 

3.4.2. Critérios gerais de dimensionamento hidráulico 

O dimensionamento das instalações é feito de acordo com os critérios fixados pela NBR-8160, baseados 

num fator probabilístico numérico que representa a frequência habitual de utilização, associada à vazão 

típica de cada uma das diferentes peças e aparelhos sanitários da instalação em funcionamento simultâneo 

na hora de contribuição máxima no hidrograma diário, conhecido como Unidade Hunter de Contribuição 

(UHC). 

A vazão nas tubulações de queda foi limitada de modo que, no máximo, 1/3 da seção seja preenchida 

durante o escoamento, a fim de se evitar ruídos provenientes de afogamentos. 

Para o cálculo das tubulações primárias, secundárias e coletores principais esgoto e ventilação se adotou 

norma NBR-8160 da ABNT. 
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3.4.3. Materiais 

A solução preconizada, relativamente aos materiais a utilizar nas tubulações de esgotos domésticos, é a 

seguinte: 

 Ramais de descarga e tubos de queda de esgoto normal - PVC rígido série reforçada para 

esgoto do tipo ponta e bolsa; 

 Redes de ventilação – PVC rígido normal para esgoto ponta e bolsa soldável; 

 Ramais de descarga e tubos de queda de esgoto químico – PP, com união do tipo ponta e bolsa; 

 Ramal de ligação à rede pública – PVC rígido corrugado JEI, classe de rigidez 5000Pa, dupla 

parede. 

3.5. Águas pluviais 

3.5.1. Descrição Geral 

A rede de esgoto pluvial irá recolher as águas da chuva provenientes das áreas impermeabilizadas em cada 

um dos níveis de cobertura do edifício do acervo, conduzindo-as, por intermédio de condutores verticais e 

coletores, à reserva de água de reuso para posterior aproveitamento para fins não potáveis. Quando o 

reservatório de água de reuso se encontrar cheio o volume excedente de água será encaminhado para o 

exterior para a rede pública de águas pluviais.  

Se procurou definir rotas de tubulação que garantam o rápido escoamento das águas, evitando a travessia 

pelo interior de áreas de acervo. Se procurou também que as soluções apresentadas ofereçam as necessárias 

condições de segurança e funcionalidade, facilidade de operação e durabilidade. 

Neste contexto, e em respeito pelo projeto de arquitetura, o sistema de drenagem prevê a instalação de 

condutores verticais em dutos acessíveis mas enclausurados em relação aos espaços de acervo e a sua 

conexão até à rede externa ao nível do pavimento térreo fazendo uso da gravidade. No caso da drenagem 

do pavimento em subsolo se prevê a instalação de estações elevatórias de águas pluviais dotadas de duas 

bombas cada, com funcionamento redundante e com alimentação elétrica, em caso de falha de energia, a 

partir do gerador diesel do edifício. 

Atendendo às cotas da rede exterior de águas pluviais, e desconhecendo a profundidade a que está instalado 

o coletor público, sendo que a informação recebida é que as ligações deverão ser feitas ao nível do passeio, 

a drenagem de superfície dos reservatórios instalados no subsolo terá de ser conduzida para o poço de 

bombeamento de águas pluviais instalado nesse pavimento. 
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3.5.2. Critérios gerais de dimensionamento hidráulico 

O dimensionamento das instalações foi feito de acordo com os critérios fixados pela NBR-10844. Segundo esta 

norma, a determinação da intensidade pluviométrica “I”, para fins de projeto, deve ser feita a partir da 

fixação de valores adequados para a Duração de precipitação e o período de retorno. Tomam-se como base 

dados pluviométricos locais. 

Atendendo às características e funções do edifício, considerando que qualquer extravasamento não pode ser 

tolerado, se fixou o período de retorno da chuvada de projeto em 25 anos. A duração de precipitação por 

seu lado foi fixada em t = 5min. 

Assim, o índice de intensidade pluviométrica com base no estabelecido na norma referida, particularmente na 

tabela 5 - Chuvas intensas no Brasil com a duração de 5 minutos, para um período de retorno de 25 anos, 

considerando a localização mais próxima - Jardim Botânico, Rio de Janeiro, será de 227mm/h.  

No cálculo das áreas de contribuição, devem-se considerar os incrementos devidos à inclinação da cobertura 

e às paredes que interceptem água de chuva que também deva ser drenada pela cobertura. 

A vazão de projeto deve ser calculada pela fórmula: 

Q =(C x I x A )/60 

Onde: 

Q = Vazão de projeto, em L/min; 

C = coeficiente de escoamento; 

I = intensidade pluviométrica, em mm/h; 

A = área de contribuição, em m2; 

3.5.3. Materiais 

A solução preconizada, relativamente aos materiais a utilizar nas tubulações de esgotos pluviais, é a seguinte: 

 Tubos de queda e redes suspensas – Ferro Fundido de ponta e bolsa; 

 Ventilação – PVC rígido normal de ponta e bolsa soldável; 

 Redes enterradas de ligação entre caixas - PVC rígido sistema de junta elástica integrada, classe 

de rigidez 2500Pa; 

 Redes enterradas entre caixas e ramal de ligação à rede pública - PEAD duto corrugado, dupla 

parede. 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

4.1. Identificação e revestimento das tubulações 

4.1.1. Cores de identificação 

As cores a usar para a identificação das tubulações devem estar de acordo com os fluidos que transportam e 

em conformidade com a NBR 6493, NBR 7679, se aplicando as seguintes: 

 Água fria: verde emblema (classificação 2.5 G3/4 do sistema de Munsell); 

 Água de reuso: verde pastel (classificação 5 G8/4 do sistema de Munsell); 

 Rede de incêndio: Vermelho-segurança (classificação 5R 4/14 do sistema de Munsell); 

 Esgoto normal: Preto (classificação N1 do sistema de Munsell); 

 Esgoto de reuso Cinza escuro (classificação N3.5 do sistema de Munsell); 

 Águas pluviais: Marron (classificação 2.5 YR 2/4 do sistema de Munsell); 

4.1.2. Pintura geral da tubulação 

As tubulações serão pintadas com revestimento protetor adequado em toda a sua extensão na cor preta. 

Sobre a pintura geral serão aplicadas faixas de identificação nas cores definidas no ponto anterior. 

As faixas de identificação deverão ter a largura de 40cm e deverão existir, com intervalos regulares com 

espaçamento máximo de 5m, em toda a extensão da tubulação. No caso das tubulações destinadas a água para 

combate a incêndio, a pintura de identificação deve ser feita, obrigatoriamente, em toda a extensão da tubulação. 

4.2. Inspeções e ensaios das tubulações 

Depois das tubulações, válvulas, acessórios e componentes montados e previamente ao seu recobrimento 

e/ou envelopamento (se aplicável), todas as redes deverão ser inspecionadas e submetidas a ensaios 

hidráulicos comprovativos da sua resistência e da sua estanquicidade. 

4.2.1. Normalização a atender 

 NBR 5626 – Instalação predial de água fria, subcapítulo 6.3 Inspeção e ensaio. 

 NBR 8160 – Sistemas Prediais de esgoto sanitário, subcapitulo G.2 Ensaios. 

 NBR 13714 – Sistema de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio – Anexo C, 

 NBR 10897 – Proteção contra incêndio por chuveiros automáticos – subcapitulo 10.2 
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4.2.2. Ensaios hidroestáticos 

4.2.2.1. Instalação de água Fria 

As instalações serão submetidas durante 24 horas a um ensaio de pressão hidráulica igual a 1.5 vezes o 

valor da máxima pressão estática prevista em projeto. São fixados os seguintes valores conforme a local de 

instalação: 

 Água fria e quente nos pavimentos, a jusante dos reservatórios 1000Kpa; 

 Tubulação de recalque em PVC, 1000Kpa; 

 Tubulação de recalque em CPVC, 1600Kpa; 

Os ensaios de estanqueidade devem ser feitos por partes, complementados por verificações globais de modo 

que o instalador possa garantir ao final que a instalação predial esteja integralmente estanque. 

Para a prova hidráulica, a bomba de teste deverá ser colocada o mais próximo possível do ponto de menor 

cota do troço a ensaiar. A bomba será munida de manómetro para comprovar a pressão de ensaio e deverá 

permitir elevar gradativamente a pressão da água. Para o ensaio se obturarão todos os pontos extremos das 

canalizações tendo o cuidado de eliminar todo o ar contido nas tubulações. Elevada a pressão interna da 

canalização até ao valor estabelecido, se considerará que está satisfatoriamente assente quando, após uma 

hora, não se verifique qualquer vazamento e não ocorra qualquer queda de pressão. 

Circulação a Quente 

Na rede de água quente será feita uma circulação, com água à temperatura de 50 / 60º C, com a duração 

mínima de 72 horas. Para a realização de tal operação, o Adjudicatário instalará todo o equipamento que 

garanta as condições de circulação e temperatura acima referidas. Ao fim desse tempo deverá se repetir o 

ensaio de estanqueidade prescrito para a rede de água fria, devendo o mesmo obter os resultados aí 

exigidos. 

4.2.3. Ensaios com ar e fumaça 

Todo o sistema de esgoto sanitário, incluindo ventilação, bem como o sistema de águas pluviais será 

inspecionado e ensaiado em conformidade com a norma NBR8160. 

Os ensaios a observar são os ensaios com água, ensaios com ar e com fumaça, em conformidade com a 

norma acima referida. 
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4.3. Tubulação em PVC para água fria 

4.3.1. Características Gerais 

As tubulações para a rede de água fria predial para pressões de serviço inferiores a 750Kpa serão em PVC, 

linha soldável com juntas soldadas a frio, em conformidade com a norma NBR 5648 – Sistemas prediais de 

água fria, Tubos e Conexões de PVC PN 750Kpa com junta soldável. Quando houver que realizar ligações 

roscadas, particularmente a registros e válvulas, as conexões devem incluir bucha de latão. 

As tubulações utilizadas terão as seguintes bitolas: 

Diâmetro Exterior (mm) Diâmetro Interior (mm) 

20 17.0 

25 21.6 

32 27.8 

40 35.2 

50 44.0 

60 53.4 

75 66.6 

85 75.6 

110 97.8 

Todos os diâmetros de tubulações PVC indicadas nos desenhos se referem a diâmetros externos. 

4.3.2. Condições Técnicas de instalação 

As tubulações deverão ser fornecidas, dependendo do diâmetro utilizado, em tubulações de 3 e 6m, com ponta e 

bolsa. As tubulações devem ser agrupadas por tamanho em sacos apropriados ou caixas de papelão, claramente 

identificadas com o número de ordem de compra, a designação material, tamanho, comprimento e nome do 

fornecedor. 

A tubulação deve ser lisas, livres de imperfeições mecânicas internas e externas e, internamente, deve ter uma 

aparência uniforme. 

As tubulações e as conexões serão sempre do mesmo fabricante de modo a garantir que são totalmente 

compatíveis entre si. Para além disso, a sua união deverá ser realizada em estrita conformidade com as 

instruções do fabricante, o mesmo se aplicando quanto ao uso de soluções limpadoras e adesivo para união 

de tubulações e acessórios. 
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Deverão ser usadas vedadores corta fogo para selagem de incêndio sempre que as tubulações PVC 

individuais acima de 20 milímetros de diâmetro externo ou conjunto de tubulações penetrarem 

compartimentos corta fogo distintos. Estes vedadores e a respectiva instalação devem cumprir as exigências 

da autoridade local de incêndio. 

O instalador deverá ter os seguintes cuidados: 

 Verificar se todas as tubulações e acessórios fornecidos são uniformes em densidade de cor. 

 Assegurar o cuidado especial no armazenamento, manuseio e instalação para evitar a sua 

deterioração e danos. 

 Respeitar rigorosamente as Instruções do fabricante da tubulação em todos os aspectos de 

armazenamento, empilhamento, manuseio e instalação. 

Em circunstância alguma deverão andaimes, escadas ou outros equipamentos de construção ser encostados 

a tubulações de PVC. As tubulações PVC devem ser apoiadas por abraçadeiras ou suportes de apoio. o 

espaçamento não deverá exceder os intervalos máximos pelo fabricante da tubulação. 

Quando um suporte de apoio está sendo usada para apoiar uma série de tubulações de diferentes materiais 

e tamanhos, o intervalo de espaçamento entre grampos e suportes, não deve exceder o menor dos intervalos 

máximos aconselhados para cada uma das tubulações que estão sendo suportadas. 

Deverão ser previstos acessórios de expansão ou mudanças na direção da tubulação em intervalos regulares 

em conformidade com as orientações do fabricante. 

Devem ser evitados choques fortes nas extremidades das tubulações devendo estes serem protegidos contra 

queda de objetos. Antes da instalação, deve ser verificado que as tubulações de PVC não estão quebrados, 

rachados, dobrados, esmagado ou danificado. Uma tubulação danificada nas extremidades não deverá ser 

utilizada. 

Deverão ser tomados cuidados especiais quando da descarga, armazenamento e transporte das tubulações 

no canteiro de obra e durante toda a montagem por forma que a tubulação ou acessórios não sofram 

nenhum dano acidental. A tubulação e acessórios não deverão ser armazenados em locais com exposição 

aos efeitos da radiação ultravioleta, incluindo luz do dia. 

Depois de finalizada a instalação as tubulações deverão ser lavadas internamente com água e desinfetadas. 
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4.4. Tubulação em PVC com junta elástica - PBA 

4.4.1. Características gerais 

As tubulações e acessórios em PVC PBA com junta elástica serão usadas na instalação predial externa 

aterrada. A tubulação a usar será da classe de pressão CL15 (750kPa) com classe de rigidez 47.000Pa. 

Para esta tubulação as normas de referência aplicáveis são: 

 NBR 5647-1 – sistemas para adução e distribuição de água – tubos e conexões de PVC 6,3 com 

junta elástica e com diâmetros nominais até 100mm. 

 NBR 9822 – Execução de tubulações de PVC rígido para Adutoras de Água; 

As tubulações utilizadas terão as seguintes bitolas: 

Diâmetros  
Comercializados 

Espessura 
(mm) 

Diâmetro Interno Útil 
(mm) 

50 3,3 43,4 

60 4,2 51,6 

75 4,7 65,6 

100 6,1 87,8 

Todos os diâmetros de tubulações CPVC indicadas nos desenhos se referem a diâmetros externos. 

4.4.2. Condições Técnicas de instalação 

A tubulação é colocada de acordo com o traçado indicado e as bitolas indicadas no projeto. A ligação dos 

trechos de tubulações é efetuada recorrendo os acessórios do mesmo material e da mesma classe e 

garantindo uma total estanqueidade. 

A instalação dos tubos PBA deverá seguir as instruções da NBR 9822 – Execução de tubulações de PVC rígido 

para adutoras de água. 

4.5. Tubulação em CPVC 

4.5.1. Características gerais 

As tubulações e acessórios em CPVC (Aquatherm da Tigre, ou similar) com uniões soldáveis serão usadas na 

instalação predial de água quente e nas instalações de água fria. Quando houver que realizar ligações 

roscadas, particularmente a registros e válvulas, as conexões devem incluir bucha de latão. 
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Para esta tubulação as normas de referência aplicáveis são: 

 NBR 15884 – sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria – 

Policloreto de vinila clorado (CPVC) 

 NBR 7198 – Projeto e execução de instalações prediais de água quente; 

 ASTM D-846/82, ASTM F-438, ASTM F-442; 

A pressão de serviço do CPVC será de: 

 600Kpa para condução de água a 80ºC; 

 2400Kpa para condução de água a 20ºC; 

A condutividade térmica do CPVC = 9,6 X 10.5 cm2 x s x ºC. 

As tubulações utilizadas terão as seguintes bitolas: 

Diâmetros  
Comercializados 

Espessura 
(mm) 

Diâmetro Interno Útil 
(mm) 

15 1,6 11,8 

22 2,0 18,0 

28 2,5 23,0 

35 3,2 28,6 

42 3,8 34,4 

54 4,9 44,2 

73 6,5 60.0 

89 7,9 73.2 

114 10,2 93.6 

Todos os diâmetros de tubulações CPVC indicadas nos desenhos se referem a diâmetros externos. 

4.5.2. Condições Técnicas de instalação 

A tubulação é colocada de acordo com o traçado indicado e as bitolas indicadas no projeto. A ligação dos 

trechos de tubulações é efetuada recorrendo os acessórios do mesmo material e da mesma classe e 

garantindo uma total estanqueidade. 

Os itens complementares necessários para a realização da instalação (adesivo, fita veda rosca e juntas de 

expansão) serão obrigatoriamente do mesmo fabricante das tubulações para garantir a compatibilidade total 

do sistema. 
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As tubulações devem ser cortadas de forma retilínea – tendo o cuidado de manter as ferramentas 

devidamente afiadas. 

As tubulações não deverão nunca ser revestidos diretamente com cimento. Revestir com cimento transforma 

uma tubulação com alguma flexibilidade, numa estrutura rígida, suscetível a fraturas em caso de abatimentos 

ou outros movimentos do solo. 

As tubulações horizontais deverão ter inclinações iguais ou superiores a 0.3% no sentido do escoamento do 

fluído, para facilitar a purga do ar. 

As tubulações não devem ser apertadas pelos suportes, mas seguras de forma a permitir um grau de 

movimento causado pela expansão térmica (abraçadeiras deslizantes). Não devem ser utilizados suportes ou 

fitas com arestas vivas. 

Na tabela seguinte se indicam as distâncias recomendadas para colocação dos suportes: 

Ø 

Externo da 
tubulação 

Distância entre suportes das tubulações (m) 

de Posição horizontal Posição vertical 

 Água fria Água quente  

15 1,2 1,0 1,0 

22 1,4 1,0 1,5 

28 1,5 1,0 1,5 

35 1,6 1,3 2,0 

42 1,8 1,3 2,0 

54 2,1 1,3 2,0 

73 2,4 1,3 2,0 

89 2,4 1,3 2,0 

114 2,7 1,5 2,0 

4.5.2.1. Instalação no interior de paredes 

Os sistemas devem ser fixos para prevenir a flutuação e devem ser adequadamente suportados durante o 

derrame do concreto. 

Todos os ramais devem ser fixos do mesmo modo que a tubulação a que estão ligados para evitar 

deslocamentos ou forças de flexão. 
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4.5.2.2. Isolamento térmico 

Para evitar perdas de calor e elevadas perdas térmicas, as tubulações serão isoladas com materiais 

adequados conforme especificação respectiva. 

4.5.2.3. Dilatação térmica 

As tubulações estão sujeitas a efeitos da dilatação térmica, se expandindo quando aquecidos e se contraindo 

quando resfriados. Em instalações embutidas essa movimentação é normalmente absorvida pelo traçado da 

tubulação devido ao grande número de conexões utilizadas.  

Em instalações aparentes quando existam trechos longos retilíneos entre pontos fixos devem se aplicar juntas 

de expansão Aquatherm, ou usar liras ou mudanças de direção conforme tabela abaixo: 

 

4.6. Polietileno de alta densidade  

4.6.1. Características Gerais 

A tubulação de polietileno a usar na rede exterior de abastecimento de água ou dutos de recalque de esgoto 

ou água pluvial será de alta densidade PE 80 para a classe de pressão indicada no projeto. 

O polietileno de alta densidade (HDPE ou PEAD) corresponde a uma massa volúmica superior a 0,94 g/cm3, 

que o distingue de outros tipos de polietileno. 
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Os tubos devem ter inscritos indelevelmente e de modo bem visível, de três em três metros: 

 A marca; 

 As letras PE 100; 

 O diâmetro exterior nominal; 

 A classe de pressão; 

 A Norma aplicável; 

4.6.2. Características dimensionais 

As tubulações são fabricadas com as seguintes características mínimas: 

SDR 33 26 21 17 13.6 11 9 7.4 

S 16 12.5 10 8 6.3 5 4 3.2 

Tipo Pressão Nominal (bar) 

PE 80 4 5 6 8 10 12.5 16 20 

PE 100 5 6 8 10 12.5 16 20 25 

DN/De 
Espessura nominal (mm) (Diâmetro interior (mm) 

e Di e Di e Di e Di e Di e Di e Di e Di 

20           2.0 16.0 2.3 15.4 3.0 14.0 

25         2.0 21.0 2.3 20.4 3.0 19.0 3.5 18.0 

32       2.0 28.0 2.4 27.2 3.0 26.0 3.6 24.8 4.4 23.2 

40     2.0 36.0 2.4 35.2 3.0 34.0 3.7 32.6 4.5 31.0 5.5 29.0 

50   2.0 46.0 2.4 45.2 3.0 44.0 3.7 42.6 4.6 40.8 5.6 38.4 6.9 36.2 

63   2.5 58.0 3.0 57.0 3.8 55.4 4.7 53.6 5.8 51.4 7.1 48.8 8.6 45.8 

75   2.9 69.2 3.6 67.8 4.5 66.0 5.6 63.8 6.8 61.4 8.4 58.2 10.3 54.4 

90   3.5 83.0 4.3 81.4 5.4 79.2 6.7 76.6 8.2 73.6 10.1 69.8 12.3 65.4 

110   4.2 101.8 5.3 99.4 6.6 96.8 8.1 93.8 10.0 90.0 12.3 85.4 15.1 79.8 

125   4.8 115.4 6.0 113.0 7.4 110.2 9.2 106.6 11.4 102.2 14.0 97.0 17.1 90.8 

140   5.4 129.2 6.7 126.6 8.3 123.4 10.3 119.4 12.7 114.6 15.7 108.6 19.2 101.6 

160   6.2 147.6 7.7 144.6 9.5 141.0 11.8 136.4 14.6 130.8 17.9 124.2 21.9 116.2 

180   6.9 166.2 8.6 162.8 10.7 158.6 13.3 153.4 16.4 147.2 20.1 139.8 24.6 130.8 

200   7.7 184.6 9.6 180.8 11.9 176.2 14.7 170.6 18.2 163.6 22.4 155.2 27.4 145.2 

225   8.6 207.8 10.8 203.4 13.4 198.2 16.6 191.8 20.5 184.0 25.2 174.6 30.8 163.4 

250   9.6 230.8 11.9 226.2 14.8 220.4 18.4 213.2 22.7 204.6 27.9 194.2 34.2 181.6 

280   10.7 258.6 13.4 253.2 16.6 246.8 20.6 238.8 25.4 229.2 31.3 217.4 38.3 203.4 

315 9.7 295.6 12.1 290.8 15.0 285.0 18.7 277.6 23.2 268.6 28.6 257.8 35.2 244.6 43.1 228.8 

355 10.9 333.2 13.6 327.8 16.9 321.2 21.1 312.8 26.1 302.8 32.2 290.6 39.7 275.6 48.5 258.0 

400 12.3 375.4 15.3 369.4 19.1 361.8 23.7 352.6 29.4 341.2 36.3 327.4 44.7 310.6 54.7 290.6 

450 13.8 422.4 17.2 415.6 21.5 407.0 26.7 396.6 33.1 383.8 40.9 368.2 50.3 349.4 61.5 327.0 
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SDR 33 26 21 17 13.6 11 9 7.4 

S 16 12.5 10 8 6.3 5 4 3.2 

Tipo Pressão Nominal (bar) 

PE 80 4 5 6 8 10 12.5 16 20 

PE 100 5 6 8 10 12.5 16 20 25 

DN/De 
Espessura nominal (mm) (Diâmetro interior (mm) 

e Di e Di e Di e Di e Di e Di e Di e Di 

500 15.3 469.4 19.1 461.8 23.9 452.2 29.7 440.6 36.8 426.4 45.4 409.2 55.8 388.4   

560 17.2 525.6 21.4 517.2 26.7 506.6 33.2 493.6 41.2 477.6 50.8 458.4     

630 19.3 591.4 24.1 581.8 30.0 570.0 37.4 555.2 46.3 537.4 57.2 515.6     

710 21.8 666.4 27.2 655.5 33.9 642.2 42.1 625.8 52.2 605.6       

800 24.5 751.0 30.6 738.8 38.1 723.8 47.4 705.2 58.8 682.4       

900 27.6 844.8 34.4 831.2 42.9 814.2 53.3 793.4         

1000 30.6 938.8 38.2 923.6 47.7 904.6 59.3 881.4         

1200 36.7 1126.6 45.9 1108.2 57.2 1085.6           

1400 42.9 1314.2 53.5 1293.0             

1600 49.0 1502.0 61.2 1477.6             

4.6.3. Características técnicas 

Características Unidades PE100 

Tensão mínima requerida, MRS MPa 10 

Tensão de projeto,  MPa 8 

Coeficiente de segurança, C - 1.25 

Densidade a 23 ºC g/cm3 0.95 

Índice de Fluidez (MFR) 190 ºC g/10’ 0.2-0.4/5kg 

Resistência mínima à tração MPa 19 

Alongamento mínimo à rotura % 350 

Módulo de elasticidade MPa 1000-1200 

Tempo de Indução à Oxidação a 200 ºC minutos 20’ 

Coeficiente de dilatação linear mm/m.ºC 0.22 

Conteúdo em negro de carbono % 2-2.5 

Dispersão do negro de carbono - ≤ grau 3 

Condutividade térmica kCal/m ºC 0.37 

Constante dielétrica - 2.5 

Coeficiente de Poisson - 0.4 

Dureza Shore D Shore D 60 
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4.6.4. Uniões 

Só serão aceites uniões executadas por um dos seguintes modos: 

a) Soldadura topo a topo sem material de adição, aplicável para 90 mm≤Ø≤1600; 

b) Electro fusão. 

4.6.5. Colocação em obra 

Os rolos de tubulação devem ser transportados com apoio numa superfície plana. Evitar colocá-los debaixo 

de produtos pesados ou sobre objetos cortantes. 

Os rolos deverão ser armazenados à sombra ou num local abrigado. 

O tubo deve ser desenrolado a partir do exterior, fazendo rolar o rolo sobre o solo. 

É necessário evitar a torção do tubo. 

O corte da tubulação se executa com uma serra metálica e sempre perpendicularmente ao eixo do tubo. 

4.7. Tubulação em Aço carbono 

4.7.1. Descrição geral 

Tubulações de aço carbono com costura, acabamento galvanizado, ASTM A53, grau B, SCH 40 e 80, com 

uniões soldadas. Neste projeto será aplicada tubulação SCH 40. 

Para estas tubulações as normas de referência aplicáveis são: 

 NBR 5590 – tubos de aço carbono com ou sem costura, pretos ou galvanizados por imersão a 

quente, para condução de fluidos. 

 ASTM A53 – Standard Specification for pipe, black and hot-dipped, Sinc-Coated, welded and 

Seamless. 

As uniões deverão ser realizadas por acessórios de aço para soldar. 

A tubulação deverá ser acompanhada de certificado de Qualidade. 

Composição química 

 
Composição, max % 

C Mn P S Co Ni Cr Mo V 

Grau A 0.25 0.95 0.05 0.045 0.40 0.40 0.40 0.15 0.08 
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Composição, max % 

C Mn P S Co Ni Cr Mo V 

Grau B 0.30 1.20 0.05 0.045 0.40 0.40 0.40 0.15 0.08 

Características dimensionais 

A tubulação a empregar terá os diâmetros indicados no projeto em cumprimento com a norma dimensional 

indicada.  

A espessura de parede e os diâmetros internos da série SCH80 devem respeitar a tabela seguinte: 

Diâmetro 
Nominal 

Diâmetro externo 
(mm) 

Espessura 
(mm) 

Diâmetro Interno Útil 
(mm) 

1”  33.40 4,55 24,3 

1.1/4” 42.16 4.85 32,46 

1.1/2  48.26 5.08 38,10 

2”  60.32 5.54 49,24 

2.1/2”  73.03 7.01 59,01 

3”  88.90 7.62 73.66 

4”  114.30 8.56 97.18 

6” 168.30 10.97 146.36 

A espessura de parede e os diâmetros internos da série SCH40 deve respeitar a tabela seguinte: 

Diâmetro 
Nominal 

Diâmetro externo 

(mm) 
Espessura 

(mm) 
Diâmetro Interno Útil 

(mm) 

1”  33.40 3,38 26,64 

1.1/4” 42.16 3,56 35,04 

1.1/2  48.26 3.68 40,90 

2”  60.32 3,91 52.50 

2.1/2”  73.03 5,16 62,71 

3”  88.90 5,49 77,92 

4”  114.30 6,02 102,26 

6” 168.30 7,11 154.08 
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4.7.2. Condições Técnicas de instalação 

Revestimentos 

A tubulação e os acessórios serão pintados segundo o seguinte esquema proteção e acabamento: cor 

vermelha com 2 Demão de acabamento alquídico aprox. 40μm sobre 2 Demão primário de aderência 

30μm. 

Suspensões 

As tubulações serão fixadas por abraçadeiras que permitam a sua livre dilatação, exceto nos pontos fixos, 

quando houver. 

As abraçadeiras serão isoladas das respectivas canalizações, por juntas de qualquer material adequado, 

especificamente juntas de borracha, etc., se evitando deste modo a transmissão de ruídos às paredes do 

edifício. 

As distâncias entre abraçadeiras ou quaisquer outros apoios variarão com os respectivos diâmetros e não 

deverão ser superiores a: 

a) Trajetos Horizontais: 

 De 3/4 a 1.1/4" - 1,5 m 

 Superior a 1.1/4" - 2 m 

b) Trajetos Verticais: 

 Até 1" ....................................................................................................................................2 m 

 Superior a 1" .........................................................................................................................3 m 

Nas montagens à vista, as tubulações ficarão afastadas das paredes ou tetos, mesmo depois de isoladas, 

cerca de 5 cm e nos atravessamentos de paredes, tetos ou pavimentos serão envolvidas por mangas 

metálicas de proteção de chapa zincada ou bainha de PVC, que permita a sua livre dilatação. 

Estas mangas não poderão servir de suporte à tubulação, nem esta poderá, sequer, ficar em contato com 

elas depois de montadas, e o espaço vazio entre aquelas e estas deverá se encher com material isolante (lã 

de vidro, etc.). 
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4.8. Tubulação em PVC para esgoto – série normal 

4.8.1. Características gerais 

As tubulações e acessórios em PVC rígido série  normal, será usada para esgoto e redes de ventilação. Esta 

tubulação se caracteriza por ser fornecida com ponta em bolsa com junta elástica e anel de borracha 

nitrílica.  

Esta tubulação deverá dar cumprimentos ao estipulado nas normas de referência aplicáveis, particularmente: 

 NBR 5688 – sistemas de prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação; 

 NBR 8160 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e execução; 

 Certificação asfamas: PGQ 1-IP; 

Cor natural da tubulação: branca. Fornecimento em tubos de 3 e 6 m, nos diâmetros DN40 a DN200. 

Temperatura máxima de trabalho 45ºC. 

As tubulações utilizadas terão as seguintes bitolas: 

Diâmetros  
Comercializados 

Espessura 
(mm) 

Diâmetro Interno Útil 
(mm) 

40 1,2 37,6 

50 1,6 46,8 

75 1,7 71,6 

100 1,8 96,4 

150 2,5 145 

200 3,6 192,8 

4.8.2. Condições Técnicas de instalação 

A tubulação é colocada de acordo com o traçado indicado e as bitolas indicadas no projeto. A ligação dos 

trechos de tubulações é efetuada recorrendo os acessórios do mesmo material e da mesma classe e 

garantindo uma total estanqueidade. Deverão ser sempre usadas uniões com anel de borracha e não uniões 

coladas. 

Os itens complementares necessários para a realização da instalação (anel de borracha, pasta lubrificante, 

adesivo plástico, solução preparadora e acessórios sanitários) serão obrigatoriamente do mesmo fabricante 

das tubulações para garantir a compatibilidade total do sistema. 

A instalação deverá ser executadas cumprindo as instruções técnicas do catálogo do fabricante, e em 

particular as que a seguir são definidas. 
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4.8.3. Instalações em geral 

As conexões dos ramais aos coletores deverão ser realizadas com recurso a junções simples, não será aceite 

o uso de tês. No caso dos tubos de queda, a ligação dos ramais será feita com recurso a tês, não será aceite 

o uso de junções simples ou duplas. 

Para as operações de desobstrução deverão, obrigatoriamente ser instalados pontos de acesso à tubulação 

recorrendo ao uso de tê de inspeção. Estes pontos de inspeção serão executados em todas as mudanças de 

direção e inclinação, na proximidade das conexões de ramais de descarga e nos tubos de queda de 3 em 3 

pavimentos. 

4.8.4.  Instalações embutidas 

A construção das canalizações deverá permitir fácil acesso para eventual execução de reparos e 

desobstruções. Não deverá interferir nas condições de estabilidade da construção, pelo que não é permitida 

a sua instalação no interior de elementos de concreto. As instalações quando embutidas serão instaladas no 

interior de paredes não estruturais ou no sobre-piso. 

A tubulação não deverá ficar solidária à estrutura da construção, devendo existir folga ao redor do tubo nas 

travessias em estruturas ou paredes. Estas folgas serão refechadas com vedante elástico em cada uma das 

faces das paredes ou pavimentos. 

4.8.5. Instalações aparentes 

A construção das canalizações deverá ser feita com braçadeiras adequadas, com superfícies internas lisas. O 

espaçamento dos suportes deverá adotar o seguinte critério:  

 Na horizontal: igual a 10 vezes o diâmetro da canalização; 

 Na vertical: prever um suporte a cada 2m; 

4.8.6. Instalações enterradas 

A construção das canalizações enterradas deverá ser feita de acordo as seguintes regras e segundo a boa 

prática: 

 As tubulações devem ser assentadas em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de 

detritos ou materiais pontiagudos.  

 O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizada se utilizando areia.  
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 Estando o tubo colocado no seu leito, preencher lateralmente com o material indicado 

compactando-o manualmente em camadas de 10 a 15 cm até atingir a altura correspondente à 

geratriz superior do tubo. 

 Completar a colocação do material de envoltória até 30cm acima da geratriz superior do tubo. 

Esta região acima do tubo deverá ser compactada somente hidraulicamente. 

 O restante material de reaterro da vala deverá ser lançado em camadas sucessivas e 

compactadas, de tal forma a se obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. 

 A profundidade mínima de assentamento será, conforme as cargas: 

 Passeio = 60cm; 

 Interior dos lotes sem passagem de veículos = 30cm; 

 Tráfego de veículos leves = 80cm; 

 Tráfego pesado e intenso = 1.20m; 

4.9. Tubulação em PVC para esgoto – série reforçada 

4.9.1. Características gerais 

As tubulações e acessórios em PVC rígido, série reforçada, será usada para esgoto e águas pluviais em tubos 

de queda, subcoletores, ramais de esgoto quente intermitente. Esta tubulação se caracteriza por ser fornecida 

com ponta em bolsa com junta elástica e anel de borracha nitrílica.  

Esta tubulação deverá dar cumprimentos ao estipulado nas normas de referência aplicáveis, particularmente: 

 NBR 5688 – sistemas de prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação; 

 NBR 8160 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e execução; 

Cor natural da tubulação: bege pérola. Fornecimento em tubos de 3 e 6 m, nos diâmetros DN40 a DN150. 

Temperatura máxima de trabalho 75ºC em regime não continuo. 

As tubulações utilizadas terão as seguintes bitolas: 

Diâmetros  
Comercializados 

Espessura 
(mm) 

Diâmetro Interno Útil 
(mm) 

40 1,8 36,4 

50 1,8 46,4 

75 2,0 71,0 

100 2,5 95,0 

150 3,6 142,8 
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4.9.2. Condições Técnicas de instalação 

A tubulação é colocada de acordo com o traçado indicado e as bitolas indicadas no projeto. A ligação dos 

trechos de tubulações é efetuada recorrendo os acessórios do mesmo material e da mesma classe e 

garantindo uma total estanqueidade. Deverão ser sempre usadas uniões com anel de borracha e não uniões 

coladas. 

Os itens complementares necessários para a realização da instalação (anel de borracha, pasta lubrificante, 

adesivo plástico, solução preparadora e acessórios sanitários) serão obrigatoriamente do mesmo fabricante 

das tubulações para garantir a compatibilidade total do sistema. 

A instalação deverá ser executadas cumprindo as instruções técnicas do catálogo do fabricante, e em 

particular as que a seguir são definidas. 

4.9.3. Instalações em geral 

As conexões dos ramais aos coletores deverão ser realizadas com recurso a junções simples, não será aceite 

o uso de tês. No caso dos tubos de queda, a ligação dos ramais será feita com recurso a tês, não será aceite 

o uso de junções simples ou duplas. 

Para as operações de desobstrução deverão, obrigatoriamente ser instalados pontos de acesso à tubulação 

recorrendo ao uso de tê de inspeção. Estes pontos de inspeção serão executados em todas as mudanças de 

direção e inclinação, na proximidade das conexões de ramais de descarga e nos tubos de queda de 3 em 3 

pavimentos. 

4.9.4. Instalações embutidas 

A construção das canalizações deverá permitir fácil acesso para eventual execução de reparos e 

desobstruções. Não deverá interferir nas condições de estabilidade da construção, pelo que não é permitida 

a sua instalação no interior de elementos de concreto. As instalações quando embutidas serão instaladas no 

interior de paredes não estruturais ou no sobre-piso. 

A tubulação não deverá ficar solidária à estrutura da construção, devendo existir folga ao redor do tubo nas 

travessias em estruturas ou paredes. Estas folgas serão refechadas com vedante elástico em cada uma das 

faces das paredes ou pavimentos. 
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4.9.5. Instalações aparentes 

A construção das canalizações deverá ser feita com braçadeiras adequadas, com superfícies internas lisas. O 

espaçamento dos suportes deverá adotar o seguinte critério:  

 Na horizontal: igual a 10 vezes o diâmetro da canalização; 

 Na vertical: prever um suporte a cada 2m; 

4.9.6. Instalações enterradas 

A construção das canalizações enterradas deverá ser feita de acordo as seguintes regras e segundo a boa 

prática: 

 As tubulações devem ser assentadas em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de 

detritos ou materiais pontiagudos.  

 O fundo da vala deve ser uniforme e para tanto, deve ser regularizada se utilizando areia.  

 Estando o tubo colocado no seu leito, preencher lateralmente com o material indicado 

compactando-o manualmente em camadas de 10 a 15 cm até atingir a altura correspondente à 

geratriz superior do tubo. 

 Completar a colocação do material de envoltória até 30cm acima da geratriz superior do tubo. 

Esta região acima do tubo deverá ser compactada somente hidraulicamente. 

 O restante material de reaterro da vala deverá ser lançado em camadas sucessivas e 

compactadas, de tal forma a se obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. 

 A profundidade mínima de assentamento será, conforme as cargas: 

 Passeio = 60cm; 

 Interior dos lotes sem passagem de veículos = 30cm; 

 Tráfego de veículos leves = 80cm; 

 Tráfego pesado e intenso = 1.20m; 

4.10. Tubulação em PVC – Coletor esgoto 

4.10.1. Características gerais 

As tubulações usadas em coletor de esgoto e/ou pluvial enterrado, serão em PVC rígido com junta elástica 

integrada (JEI). A tubulação a instalar será de parede maciça e classe de rigidez 2500Pa. 

Esta tubulação se caracteriza por ser fornecida com ponta e bolsa, esta equipada com junta elástica 

fabricada em borracha SBR.  
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Esta tubulação deverá dar cumprimentos ao estipulado nas normas de referência aplicáveis, particularmente: 

 NBR 7362-1 – Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 1; 

 NBR 7362-2 – Tubo coletor de Esgoto JEI; 

 NBR 7367 – Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto 

sanitário; 

 NBR 9814 – Execução de rede coletora de esgoto sanitário; 

Cor natural da tubulação: cinza. Fornecimento em tubos com comprimento de 6m, nos diâmetros DN100 a 

DN400. Temperatura máxima de trabalho 45ºC. 

As tubulações utilizadas terão as seguintes bitolas: 

Diâmetros  
Comercializados 

Espessura 
(mm) 

Diâmetro Interno Útil 
(mm) 

100 2,5 95,0 

150 3,6 142,8 

200 4,5 191,0 

250 6,1 237,8 

300 7,7 284,6 

350 8,7 332,6 

400 9,8 380,4 

4.10.2. Condições Técnicas de instalação 

A tubulação é colocada de acordo com o traçado indicado e as bitolas indicadas no projeto. A ligação dos 

trechos de tubulações é efetuada recorrendo encaixe ponta bolsa com vedação de borracha garantindo uma 

total estanqueidade. 

Os itens complementares necessários para a realização da instalação (anel de borracha, pasta lubrificante, 

acessórios, etc) serão obrigatoriamente do mesmo fabricante das tubulações para garantir a compatibilidade 

total do sistema. 

A instalação deverá ser executadas cumprindo as instruções técnicas do catálogo do fabricante, e em 

particular as que a seguir são definidas. 
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4.10.2.1. Instalações enterradas 

A construção das canalizações enterradas deverá ser feita de acordo as seguintes regras e segundo a boa 

prática: 

 As escavações das valas devem ser abertas de jusante para montante, se devendo utilizar 

escoramento (para conter as paredes laterais da vala), sempre que necessário; 

 A largura da vala deverá ser uniforme  e no mínimo de 60cm para tubulações com altura de 

recobrimento até 1.50m e, no mínimo com 80cm para tubulações de recobrimento superior a 

1.50m; 

 As escavações em rocha decomposta, pedras soltas e rocha viva devem ser feitas até abaixo do 

nível inferior da tubulação, para que seja possível a execução de um berço de material granular 

de no mínimo 15cm; 

 O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista no projeto, 

isento de saliências e reentrâncias. As eventuais reentrâncias devem ser preenchidas com 

material adequado, convenientemente compactado, de modo a se obter as mesmas condições 

de suporte do fundo da Vala normal; 

 Quando o fundo da vala for constituído de argila saturada ou lodo, deve ser executada uma 

fundação (camadas de brita ou cascalho, de no mínimo 15cm devidamente compactada; Sobre 

esta fundação, a tubulação deve ser apoiada sobre berço de areia. Entre a fundação e a areia 

deverá ser interposto uma manta separadora geotêxtil. 

 Os tubos devem ser assentados com a sua geratriz inferior coincidindo com o eixo do berço, de 

modo que as bolsas fiquem nas escavações previamente preparadas, assegurando um apoio 

contínuo do tubo; 

 Estando o tubo colocado no seu leito, preencher lateralmente com o material indicado 

compactando-o manualmente em camadas de 10 a 15 cm até atingir a altura correspondente à 

geratriz superior do tubo. 

 Completar a colocação do material de envoltória até 30cm acima da geratriz superior do tubo. 

Esta região acima do tubo deverá ser compactada somente hidraulicamente. 

 O restante material de reaterro da vala deverá ser lançado em camadas sucessivas e 

compactadas, de tal forma a se obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. 

 A profundidade mínima de assentamento será, conforme as cargas: 

 Passeio = 60cm; 

 Interior dos lotes sem passagem de veículos = 60cm; 

 Tráfego de veículos leves = 1.00cm; 

 Tráfego pesado e intenso = 1.20m; 
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4.11. Tubulação em PE corrugado de dupla parede – coletor para drenagem em áreas exteriores  

4.11.1. Características gerais 

As tubulações para drenagem em áreas exteriores com instalação enterrada serão em PEAD (Polietileno de 

Alta Densidade), de Parede dupla. Esta tubulação se caracteriza por apresentar corrugação externa e paredes 

internas lisas. As uniões de tubulações serão através de acoplagem ponta / bolsa, devendo para o efeito se 

usar tubulação da série N-12WT da Tigre ou similar. 

Para esta tubulação as normas de referência aplicáveis são: 

 AASHTO M252; AASHTO M294; ASTM F2648; ASTM F477; ASTM D3212; ASTM D3350; 

ASTMD2321; ASTM D2412 

Cor natural da tubulação: preto. Fornecimento em tubos com comprimento de 6m, nos diâmetros DN100 a 

DN1200.  

As tubulações utilizadas terão as seguintes bitolas: 

Diâmetros  
Comercializados 

Espessura 
(mm) 

Diâmetro Externo 
(mm) 

Diâmetro Interno Útil 
(mm) 

Largura da Vala 
(mm) 

100 0,5 120 103 520 

150 0,5 176 153 576 

200 0,6 232 200 632 

250 0,6 290 2498 690 

300 0,9 367 308 767 

375 1,0 445 382 865 

450 1,3 545 460 981 

600 1,5 717 614 1196 

750 1,5 900 774 1425 

900 1,7 1044 912 1605 

4.11.2. Condições Técnicas de instalação 

A tubulação é colocada de acordo com o traçado indicado e as bitolas indicadas no projeto. A ligação dos 

trechos de tubulações é efetuada recorrendo encaixe ponta bolsa com vedação de borracha garantindo uma 

total estanqueidade. 

Os itens complementares necessários para a realização da instalação (anel de borracha, pasta lubrificante, 

acessórios, etc) serão obrigatoriamente do mesmo fabricante das tubulações para garantir a compatibilidade 

total do sistema. 
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A instalação deverá ser executada cumprindo as instruções técnicas do catálogo do fabricante, e em 

particular as que a seguir são definidas. 

4.11.2.1. Instalações enterradas 

A construção das canalizações enterradas deverá ser feita de acordo as seguintes regras e segundo a boa 

prática: 

 As escavações das valas devem ser abertas de jusante para montante, se devendo utilizar 

escoramento (para conter as paredes laterais da vala), sempre que necessário; 

 A largura da vala deverá ser uniforme e com a largura mínima indicada na tabela acima; 

 As escavações em rocha decomposta, pedras soltas e rocha viva devem ser feitas até abaixo do 

nível inferior da tubulação, para que seja possível a execução de um berço de material granular 

de no mínimo 20cm; 

 O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista no projeto, 

isento de saliências e reentrâncias. As eventuais reentrâncias devem ser preenchidas com 

material adequado, convenientemente compactado, de modo a se obter as mesmas condições 

de suporte do fundo da Vala normal; 

 Quando o fundo da vala for constituído de argila saturada ou lodo, deve ser executada uma 

fundação (camadas de brita ou cascalho, de no mínimo 30cm devidamente compactada; Sobre 

esta fundação, a tubulação deve ser apoiada sobre berço de areia. Entre a fundação e a areia 

deverá ser interposto uma manta separadora geotêxtil. 

 Os tubos devem ser assentados com a sua geratriz inferior coincidindo com o eixo do berço, de 

modo que as bolsas fiquem nas escavações previamente preparadas, assegurando um apoio 

contínuo do tubo; 

 Estando o tubo colocado no seu leito, preencher lateralmente com o material indicado 

compactando-o manualmente em camadas de 10 a 15 cm até atingir a altura correspondente à 

geratriz superior do tubo. 

 Completar a colocação do material de envoltória até 30cm acima da geratriz superior do tubo. 

Esta região acima do tubo deverá ser compactada somente hidraulicamente. 

 O restante material de reaterro da vala deverá ser lançado em camadas sucessivas e 

compactadas, de tal forma a se obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. 

4.12. Tubulação em PVC corrugado de dupla parede – coletor para esgoto em áreas externas 

4.12.1. Características gerais 

As tubulações para esgoto em áreas externas com instalação enterrada no ponto de ligação à rede do 

município serão em PVC rígido de Parede dupla com classe de rigidez (CR) de 5000Pa. Esta tubulação se 



 

  
Centro de Preservação de Bens Culturais 

 

instalações hidrosanitárias / projeto executivo / janeiro 2016 memorial descritivo, caderno de encargos e especificações 

4013-03-02-03-04-00-03-001 4013-00-03-00-001-PE-00_Pág.40 

caracteriza por apresentar corrugação externa e paredes internas lisas. As uniões de tubulações serão através 

de acoplagem ponta / bolsa integrando este sistema de junta elástica com anel de borracha tipo perfilado, 

especifico para coletor corrugado. 

Para esta tubulação as normas de referência aplicáveis são: 

 NBR-7362-1: Sistemas enterrados para condução de esgoto.  

 NBR-7367: Projeto e assentamento de tubulações de PCV rígido para sistemas de esgoto 

sanitário; 

 NBR 9814: Execução de rede coletora de esgoto sanitário; 

Cor natural da tubulação: ocre. Fornecimento em tubos com comprimento de 6m, nos diâmetros DN150 a 

DN400.  

As tubulações utilizadas terão as seguintes bitolas: 

Diâmetros  
Comercializados 

Diâmetro Externo 
(mm) 

Diâmetro Interno Útil 
(mm) 

150 160 147,6 

200 200 185,2 

250 250 231,5 

300 315 291,2 

350 355 328 

400 400 369,6 

4.12.2. Condições Técnicas de instalação 

A tubulação é colocada de acordo com o traçado indicado e as bitolas indicadas no projeto. A ligação dos 

trechos de tubulações é efetuada recorrendo encaixe ponta bolsa com vedação de borracha garantindo uma 

total estanqueidade. 

Os itens complementares necessários para a realização da instalação (anel de borracha, pasta lubrificante, 

acessórios, etc) serão obrigatoriamente do mesmo fabricante das tubulações para garantir a compatibilidade 

total do sistema. 

A instalação deverá ser executada cumprindo as instruções técnicas do catálogo do fabricante, e em 

particular as que a seguir são definidas. 
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4.12.2.1. Instalações enterradas 

A construção das canalizações enterradas deverá ser feita de acordo as seguintes regras e segundo a boa 

prática: 

 As escavações das valas devem ser abertas de jusante para montante, se devendo utilizar 

escoramento (para conter as paredes laterais da vala), sempre que necessário; 

 A largura da vala deverá ser uniforme e no mínimo de 60cm para tubulações com altura de 

recobrimento até 1.50m e, no mínimo com 80cm para tubulações de recobrimento superior a 

1.50m; 

 As escavações em rocha decomposta, pedras soltas e rocha viva devem ser feitas até abaixo do 

nível inferior da tubulação, para que seja possível a execução de um berço de material granular 

de no mínimo 15cm; 

 O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista no projeto, 

isento de saliências e reentrâncias. As eventuais reentrâncias devem ser preenchidas com 

material adequado, convenientemente compactado, de modo a se obter as mesmas condições 

de suporte do fundo da Vala normal; 

 Quando o fundo da vala for constituído de argila saturada ou lodo, deve ser executada uma 

fundação (camadas de brita ou cascalho, de no mínimo 15cm devidamente compactada; Sobre 

esta fundação, a tubulação deve ser apoiada sobre berço de areia. Entre a fundação e a areia 

deverá ser interposto uma manta separadora geotêxtil; 

 Os tubos devem ser assentados com a sua geratriz inferior coincidindo com o eixo do berço, de 

modo que as bolsas fiquem nas escavações previamente preparadas, assegurando um apoio 

contínuo do tubo; 

 Estando o tubo colocado no seu leito, preencher lateralmente com o material indicado 

compactando-o manualmente em camadas de 10 a 15 cm até atingir a altura correspondente à 

geratriz superior do tubo. 

 Completar a colocação do material de envoltória até 30cm acima da geratriz superior do tubo. 

Esta região acima do tubo deverá ser compactada somente hidraulicamente. 

 O restante material de reaterro da vala deverá ser lançado em camadas sucessivas e 

compactadas, de tal forma a se obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. 

 A profundidade mínima de assentamento será definida em função das condições de instalação e 

cargas externas, não se admitindo recobrimentos sobre a geratriz externa da tubulação inferior a 

1.20m; 
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4.13. Selagens corta fogo 

Âmbito 

É referido o presente artigo à especificação dos materiais a utilizar e descrição dos principais trabalhos a 

efetuar relativos à execução das selagens em compartimentações Corta-Fogo (CF), resultantes dos 

atravessamentos efetuados pelas instalações hidráulicas e proteções CF a aplicar em componentes dessas 

mesmas instalações. 

As compartimentações corta-fogo e os graus de proteção serão os indicados no projeto de segurança. 

Devem se prever os seguintes trabalhos: 

 Fornecimento e aplicação de materiais para proteção CF; 

 Fornecimento e aplicação de materiais para selagens CF; 

 Pinturas e acabamentos; 

 Apresentação dos certificados de conformidade de todos os produtos aplicados; 

 Apresentação dos certificados de teste de todos os produtos aplicados. 

Todos os materiais a aplicar deverão apresentar certificado de conformidade passado pelo Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil (LNEC) ou, na sua falta, por laboratórios europeus ou americanos análogos e 

igualmente reconhecidos. 

Os materiais a utilizar se destinarão a colmatar as aberturas efetuadas em elementos estruturais de 

compartimentação CF e proteger os elementos das instalações técnicas que atravessam essas partes, 

especificamente, tubulações e respectivos elementos de suporte, ao longo da superfície a proteger. 

4.13.1. Atravessamentos de Compartimentações CF 

Geral 

As proteções aos atravessamentos em compartimentações CF horizontais e verticais serão efetuadas 

principalmente por materiais do tipo argamassa, aplicada de modo a colmatar a totalidade das aberturas 

existentes.  

O material deverá apresentar elevada resistência mecânica, ser isento de amianto e permitir novos 

atravessamentos sem perda de coesão e ser aplicado segundo as recomendações do fabricante para o grau 

de proteção pretendido e representado nos desenhos de projeto. 
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Casos Particulares 

Atravessamentos por Tubulações Termoplásticas 

As tubulações termoplásticas com diâmetros nominais compreendidos entre Ø 32 e Ø 200 e que atravessem 

individualmente compartimentações CF serão protegidas por sistemas de estrangulamento que se 

apresentam em forma de gola.  

Estas golas deverão ser dimensionadas de acordo com o diâmetro nominal da tubulação a proteger e terão 

grau de proteção CF 120. 

Atravessamentos por Tubulações de pequeno diâmetro  

Quando instalados em locais técnicos facilmente acessíveis, deverão ser protegidos por elementos do tipo 

“almofada”, dada a grande flexibilidade desse sistema em permitir novos atravessamentos. 

Quando instalados em locais de difícil acesso deverão ser utilizados sistemas do tipo pré-fabricado, com aro 

metálico e revestidos interiormente por material intumescente, aplicado conforme as indicações do fabricante. 

Juntas de Dilatação e Remates de Construção Civil 

As juntas de dilatação e demais remates de Construção Civil a executar em compartimentações CF deverão 

ser protegidos com materiais do tipo mastique intumescente. 

O mastique deverá ser aplicado nas quantidades e segundo os modos indicados pelo fabricante de modo a 

permitir o grau de proteção CF pretendido. 

4.14. Isolamento térmico das tubulações 

Toda a tubulação de distribuição de água quente e retorno, bem como os respectivos acessórios e 

equipamentos deverão ser integralmente isolados do ponto de vista térmico. É admitido apenas pequenos 

troços não isolados, quando se trate da tubulação para alimentações dos aparelhos sanitários. 

Também devem ser isolados os troços da tubulação da rede de água fria onde se preveem possíveis 

condensações ou exposições a temperaturas extremas como, por exemplo, no caso de tubulação instalada 

em forro de coberturas, shafts e tetos falsos não ventilados, câmaras de manobra, etc.,. 

É exigível que o isolamento seja da maior qualidade, com vista a se obter um alto rendimento da instalação, 

devendo os produtos a empregar ser imputrescíveis, auto extinguíveis, não corrosíveis, incombustíveis, não 

corrosivos e resistentes à umidade e microrganismos; quando sujeitos a ações extremas, deverão ser 
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protegidos de modo a evitar a sua degradação ou envelhecimento, de acordo com as indicações do 

fabricante. 

É chamada à particular atenção da contratada para os trabalhos de isolamento da tubulação, que só 

deverão ser efetuados por pessoal altamente especializado. Antes de serem iniciados estes trabalhos, a 

contratada deve submeter à apreciação da equipe de gerenciamento da obra amostra de isolamento 

“acabado”. 

O isolamento térmico será executado com coquilha ou prancha, conforme o necessário, de espuma 

elastomérica flexível à base de borracha sintética, com teores em halogéneos hidrossolúveis, amoníaco e 

nitritos, inferiores aos limites impostos pela DIN 1988-7, classe de reação ao fogo M1 (B-s3, d0), adequado 

às temperaturas dos fluidos que circulam nas respectivas tubulações e ao tipo de instalação. 

O isolamento térmico será executado de modo a garantir que: 

 Não seja aplicado em qualquer elemento do sistema de tubulação sem que os respectivos testes 

hidráulicos tenham sido realizados; 

 Não seja interrompido nos locais de colocação de braçadeiras e não seja efetuado o isolamento 

comum a dois tubos; 

 Todos os acessórios de tubulação serão isolados, exceto quando estes tiverem de ser acessíveis 

ao utilizador e apenas nas partes móveis específicas, por exemplo, manípulos de válvulas não 

isolados mas corpo das válvulas isolado; 

 Todas as coquilhas serão perfeitamente ajustadas ao diâmetro da tubulação que isolam e, 

sempre que possível, enfiadas; 

 Todas as uniões serão de recorte perfeito e devidamente coladas. 

Quando aparente (nas áreas técnicas, no exterior ou no interior à vista) este isolamento, terá um revestimento 

de proteção mecânica realizado com chapa de alumínio, liga 3003 ¾ dura de 0,8 mm de espessura, 

calandrada e bordonada segundo as melhores técnicas, fixa através de parafusos inox tipo “Parker Fallon” 

½×8 ou equivalente, com faixas de identificação pintadas a tinta de esmalte. 

Nas flanges e válvulas, o isolamento é feito através de caixas perfeitamente desmontáveis. As partes curvas 

podem se revestir com gomos cortados de coquilha. 

As superfícies susceptíveis à corrosão, fundamentalmente dos aços inoxidáveis austeníticos (AISI 303, AISI 316 

e AISI 316L (Cr-Ni), devem estar livres de qualquer umidade ou impurezas, antes da colocação do 

isolamento. 
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As espessuras mínimas do isolamento, terão que cumprir a legislação vigente DL n.º79/06. Assim temos, 

para temperaturas de fluidos compreendidas entre os 40 ºC e os 65 ºC : 

 Ø dos tubos até 60mm (quente e retorno) ....................................................................... 20 mm; 

 Ø dos tubos superior a 60mm (quente e retorno) ............................................................ 30 mm. 

Por outro lado, nos edifícios ao abrigo do RCCTE (DL 80/06), designadamente, para as fracções de 

habitação, aquela tubulação deve ser isolada com um mínimo de 10 mm de espessura (λ=0.04 W/mK a 

20ºC), de modo a não penalizar o cumprimento do disposto no n.º 3 do ANEXO VI do RCCTE. 

Para a proteção contra condensações das redes de água fria que se supõe a 10ºC e considerando uma 

temperatura ambiente de 22º C, deverão se considerar as espessuras de isolamento seguintes: 

 câmaras de manobra (umidade relativa da ordem dos 85 %)  ......................................... 13 mm; 

 forros de cobertura, shafts e tetos falsos não ventilados (umidade relativa < 75%) .............. 9 mm.  

As espessuras apresentadas têm por base um isolamento com uma condutibilidade térmica de referência 

ref=0.040W/mºC a 20 ºC. No caso de um isolamento com um valor de condutibilidade térmica diferente, as 

espessuras devem ser corrigidas na proporção direta do respectivo  em relação ao valor de referência atrás 

indicado, de modo a conferir o mesmo grau de isolamento térmico. 

Em tubulações instaladas no exterior, estes valores devem ser aumentados 10 mm, ou equivalente no caso de 

um isolamento com um valor de condutibilidade térmica inferior a 0,040W/mºC. 

Deverão ser apresentados os certificados / boletins de ensaio comprovativos de que os isolamentos, cumprem 

com as exigências da DIN 1988-7, norma técnica para as instalações de água potável. 

Material de referência: 

 Tipo SH Armaflex ou equivalente, nas tubulações de água quente e retorno; 

 Tipo IT Armaflex ou equivalente, na proteção contra condensações da rede de água fria. 

Nota: quando instaladas tubulações de aço inox deve ser aplicado o SH Armaflex, ou equivalente – espuma 

elastômera à base de borracha sintética sem halogéneos, sem cloretos nem brometos. 

4.15. Válvulas 

4.15.1. Registro e Válvulas para tubulação de abastecimento de água 

Os registros e válvulas tem por objetivo controlar o fluxo numa tubulação. Se dividem em duas partes de 

aplicação: partes técnicas e partes molhadas. A distinção fundamental entre uma e outra parte está no 



 

  
Centro de Preservação de Bens Culturais 

 

instalações hidrosanitárias / projeto executivo / janeiro 2016 memorial descritivo, caderno de encargos e especificações 

4013-03-02-03-04-00-03-001 4013-00-03-00-001-PE-00_Pág.46 

acabamento e tipo de instalação do registro e/ou válvula. Nas partes molhas (banheiros, copas, cafetarias e 

outros espaços de acesso corrente do edifício), os registros e válvulas terão um acabamento cuidado. O 

corpo será embutido ou instalado oculto no forro falso, conforme definido no projeto. O manipulo, se visível 

levará acabamento cromado. 

As válvulas e registros deverão cumprir com os requisito indicados no pontos seguintes. Porém, previamente à 

sua instalação as válvulas serão submetidas à aprovação da equipe de gerenciamento da obra, devendo ao 

documentação técnica apresentar expressamente as seguintes informações: 

 Fabricante; 

 Tipo de obturador e de dimensões da válvula; 

 Pressão nominal e máxima de serviço; 

 Tipo de ligação à tubulação (rosca, colagem, soldadura, flanges, etc); 

 Peso; 

 Materiais constituintes; 

 Esquema de proteção anticorrosiva; 

 Descrição das disposições funcionais de comando;  

4.15.2. Regulamentação 

 NBR 15704-1: Registro – requisitos e métodos de ensaio – parte 1 

 NBR 15857: Válvula de descarga para limpeza de vaso sanitário; 

 NBR 14534: Torneira de boia para reservatórios prediais de água potável 

 NBR 5626: Instalação predial de água fria; 

4.15.3. Pressões nominais 

Os registros e as válvulas deverão ter pressão máxima de serviço idêntica à pressão da tubulação nominal da 

tubulação onde serão montadas 

4.15.4. Dimensões 

As válvulas terão bitola igual à tubulação em que são montadas, e serão instaladas de maneira a que sejam 

facilmente desmontáveis. 

4.15.5. Registros e Válvulas a instalar 

Entre as várias condições a que deve obedecer o trabalho indicado, se mencionam, como merecendo 

referência especial, as seguintes: 
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4.15.5.1. Registos de esfera 

 Em PVC rigido para colar até DN60 em tubulações secundárias de água fria; 

 Em CPVC para colar até DN60 em tubulações secundárias de água quente; 

 Em bronze para roscar em tubulação de recalque de água fria e tubulação primária de água 

quente em PN16; 

4.15.5.2. Válvulas de Retenção 

Serão utilizadas válvulas do tipo charneira com as seguintes características; 

 Corpo em ferro fundido; 

 Obturador em bronze; 

 Roscadas nos diâmetros até 2" e com montagem entre flanges nos diâmetros nominais 

superiores,  

4.16. Hidrómetros 

O Hidrômetro geral será em conformidade com os padrões da concessionária. 

4.17. Aquecedor elétrico 

4.17.1. Descrição geral 

Os aquecedores elétricos tem por finalidade o aquecimento da água quente sanitária. O equipamento será 

constituído por um tambor interno isolado, devidamente acabado quer interna e quer externamente, com 

determinado volume de acumulação de água, equipado com resistência elétrica e regulação por termostato 

automático.  

Os aquecedores a instalar deverão estar em conformidade com as seguintes características especificas:  

 Tambor interno: em cobre, reforçado externamente por outro tanque concêntrico em aço 

carbono para resistir a pressões hidroestáticas elevadas, desligado do primeiro por interposição 

de argamassa especial que assegura a possibilidade de corrosão galvânica; 

 Isolamento: injeção de poliuretano que garanta coeficientes de condutividade térmica menor 

que 0.02W/m.K; 

 Acabamento: capa externa em chapa de aço carbono laminada a frio, desengraxada e 

protegida com primeira demão de tinta anticorrosiva e acabamento final com esmalte sintético 

branco e cinza grafite, polimerizado em estufa. 

 Resistência elétrica: equipado com resistência tubular de imersão direta, blindada, construída em 

tubo de cobre, fio níquel cromo Classe A, isolada com óxido de magnésio; 
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 Termostato: regulável, de grande sensibilidade, controla o funcionamento do aquecedor, 

ligando ou desligando a corrente que passa pela resistência quando a temperatura da água 

atinge um valor programado; 

 Dispositivo de segurança: este dispositivo tem por objetivo o controle limite de temperatura e 

estará pré-calibrado para interromper o circuito elétrico caso a temperatura da água atinja 

87.5ºC+-2,70ºC; 

 Válvula de segurança: este dispositivo tem por objetivo aliviar a pressão interna do tambor 

quando a mesma ultrapassa um valor pré-definido. 

 Pressão de trabalho: 400kPa (40 m.c.a). 

 Tipo de instalação: vertical e horizontal, conforme definido no projeto. 

As normas de referência a observar no fornecimento e instalação do aquecedor elétrico são as seguintes: 

 NBR-7198: Projeto e execução de instalações prediais de água quente; 

4.17.2. Condições Técnicas de instalação 

Deverão ser observadas as seguintes regras básicas de instalação: 

 A válvula de segurança deve ser instalada na entrada da água fria, entre o registro de gaveta e 

o aquecedor; 

 Deve ser instalada uma válvula anti-retorno a montante da válvula de segurança e entre esta e a 

válvula anti-retorno deve ser instalado um vaso de expansão que substitui o respiro que não é 

de fácil execução prática;  

 O esgoto do aquecedor resultante da descarga da válvula de segurança será encaminhado à 

rede de esgoto. O troço vertical da descarga até à caixa de pavimento será em CPVC resistente 

a altas temperaturas. 

 O aquecedor deverá ser posto a funcionar regulando o termostato para a temperatura máxima 

de 60ºC. 

4.18. Caixas e ralos para rede de esgoto 

4.18.1. Caixas de passagem PVC 

Caixas de pavimento em PVC rígido com 5 entradas DN50 e 1 Saída DN75. Tampa metálica cromada 

circular com vedação estanque. 

4.18.2. Caixas de passagem PVC com ralo para drenagem do pavimento  

Caixas de pavimento em PVC rígido com 5 entradas DN50 e 1 Saída DN75. Tampa em grelha 
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4.18.3. Ralos sifonado para áreas técnicas - RSH 

Ralos sifonado com saída articulada em PVC rígido com saída DN75. Tampa em grelha. 

4.19. Canais de drenagem de águas pluviais  

As caleiras pré-fabricadas serão constituídas por módulos standard de 0.50 ou 1.0m de comprimento 

construídos em concreto de polímero, equipadas com grelhas metálicas normalizadas de acordo com a 

classe de carga especificada. Serão fornecidos com pendente incorporada de 0.5%. 

Fecho de Juntas 

 Para canais aplicados em lajes térreas o fecho das juntas será realizado com mástique 

devidamente acabado pelo interior e em todo o perímetro da junta. 

 Para canais aplicados sobre lajes o fecho das juntas será realizado com resina Epoxi do tipo 

ICOSIT K101 da Sika ou equivalente. 

Ligação dos canais à rede de drenagem 

 A ligação dos canais será feita por intermédio de sumidouro pertencente ao mesmo sistema 

modular. Caso nada seja especificado em contrário as saídas serão realizadas de acordo com o 

seguinte critério: 

 Em pavimentos exteriores: com recurso a sumidouros; 

 Sobre lajes: com saída vertical pré-formada na base do canal; 

Canais especiais 

 Em casos especiais, onde especificado, serão aplicados canais com ranhura longitudinal 

formada por um duplo perfil em aço galvanizado com ranhura de 10mm. Para este tipo de 

canais será colocada um registro de inspeção por cada saída mais um por cada 15 metros.  

Grelhas 

 As grelhas serão de ferro fundido ou aço galvanizado conforme indicado, da classe adequada 

ao tipo de cargas exteriores, conforme indicado  

Fundação 

 Em pavimentos térreos, todos os canais serão assentes em base de concreto, de acordo com a 

classe de resistência especificada, desenhos de detalhe, e caso omisso, de acordo com as 

especificações do fabricante. 
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Colocação em parques de estacionamento 

 Em parques de estacionamento, quando colocados na camada de enchimento, deverão ser 

colocadas juntas de dilatação que permitam absorver as dilatações e movimentos da superfície. 

4.20. Filtros para águas pluviais  

4.21. Generalidades 

Filtro de água da chuva para grandes áreas de cobertura. Pode ser instalado em manilha de concreto com 

diâmetro de 1200 mm. Pode também ser instalado em caixa a construir in situ. 

Caracteriza-se por possuir dois processos de filtragem, o que permite ter uma capacidade de filtragem 

independente do caudal. 

Devido ao seu sistema de cascata, o miolo do filtro é autolimpante, mantendo continuamente o processo de 

filtragem e de eliminação da sujidade, sendo esta encaminhada para o esgoto. Se for instalado numa caixa 

ou manilha esta deve ser dotada de uma saída de água suja, uma entrada pluvial e uma saída pluvial 

filtrada para aproveitamento. 

De acordo com a DIN1986, tem capacidade hidráulica para áreas de cobertura até 1254 m2. Pode ser 

utilizado em sistema de bateria. 

O filtro deve ser limpo 1 ou 2 vezes por ano. 

4.22. Princípios de funcionamento 
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A água ao chegar ao filtro é armazenada na sua represa e quando esta atinge o nível de transbordo, 

distribui equitativamente a quantidade de água na cascata do filtro. 

Sistema de cascata funciona como pré-filtragem, pois filtra a sujidade maior que se encontra nas coberturas 

ou caleiras. A água suja vai para esgoto. 

A água pré-filtrada passa depois pela rede que está por debaixo das cascatas (malha 0.4 x 1 mm). Qualquer 

partícula que tenha passado no primeiro estágio de filtragem é depois retirada pela malha. A água suja vai 

para o esgoto. Em casos de grande pluviosidade, o filtro tem maior perda de água. No entanto, a caixa onde 

está instalado será desta forma limpa. 

A água limpa vai para a cisterna através de tubo DN 150. 

A água suja vai para esgoto. 

4.23. Dados Técnicos 

Filtro de água da chuva, de acordo com a DIN 1989-2, tipo C, com um peso de 16 kg.  

As ligações ao filtro serão: 

 2 x DN 150 para a entrada de água de chuva; 

 DN 150 na saída para a cisterna; 

 DN 150 na saída para o esgoto. 
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4.24. Equipamentos para sistema de extinção de incêndio 

4.24.1. Geral 

4.24.1.1. Válvulas / Registros 

As válvulas a aplicar nas redes de incêndio devem apresentar marcação de aprovação FM e UL. Entre outras 

características, deverão dispor de indicador de posição (open/close) ou haste ascendente. As válvulas 

instaladas a jusante da sala de bombas deverão ser seladas na posição aberta. 

4.24.1.2. Válvulas de borboleta 

As Válvulas de borboleta serão equipadas com redutor de acionamento, com as seguintes especificações. 

Dimensões 

 

 

Materiais 

 Corpo em ferro fundido dúctil ASTMA-395, revestido em poliamida; 

 Disco em ferro dúctil em conformidade com ASTM-A-395; 

 Disco de vedação em EPDM "e" de borracha encapsulada ASTM d-200; 
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 Haste superior e inferior em aço inoxidável tipo 416 em conformidade com a ASTM 582 

 Ligação inferior em PVC. 

4.24.1.3. Válvulas de gaveta de haste ascendente 

As válvulas de gaveta a instalar na rede de incêndio serão de haste ascendente (OS&Y), Argus ou similar, 

equipadas com cunha resiliente, com ligações flangeadas, acabamento interno e externo em epoxi com 

aplicação eletrostática de 0.2 a 0.5mm de espessura na cor vermelha segurança. 

Temperatura máxima de operação 

 71ºC; 

Dimensões 
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Materiais 

 Corpo: ferro fundido ASTM A536;  

 Cunha resiliente; ferro fundido ASTM A536 com EPDM ASTM D2000; 

 Volante: ferro fundido ASTM A 536; 

 Haste: bronze ASTM B 150 UNS C614000; 

4.24.1.4. Válvula de Redução de Pressão (Modelo Tyco PRV-1) 

As Válvulas Redutoras de Pressão Tyco ®, ou similar (exemplo Kidde), 2-8 polegadas (DN50 até DN200) 

Modelo PRV-1 são montados na fábrica e totalmente preparadas para controle de pressão. Estas são 

utilizadas em tubo a seção cheia, onde é necessário reduzir uma pressão de entrada mais elevada para uma 

pressão de entrega inferior em condições estáticas e/ou condições de fluxo residual.  

A PRV-1 se destina a manter automaticamente pressão de saída definida (estática e residual) dentro de um 

reduzindo intervalo, independentemente de flutuações na linha de entrada de maior pressão ou variação de  

caudais. 

O PRV-1 tem uma pressão de saída pré-definida de 125 psi (8,6 bar), no entanto, esta pode ser ajustada 

para valores de 80-225 psi (5,5 a 15, 5 bar) por aprovação de FM ou de 80 a 150 psi (5,5 a 10,3 bar) por 

Listagem de UL. 

A pressão máxima de trabalho a observar, para este tipo de válvulas, será de no mínimo 20 bar. 
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Aplicação 

 Abastecimento de tubulação molhada, tubulação seca, dilúvio, ou sistema de pré-ação e/ou um 

sistema de tubo vertical de abastecimento a hidrantes. 

 Como parte de um conjunto de controle de corte de piso o fornecimento de sistemas de 

aspersão e/ou estações de hidrantes. 

Características 

 Pode ser instalado em qualquer orientação. 

 Elimina a necessidade de sangramento do ar retido na câmara da membrana durante a 

instalação. 

 Globo ou o ângulo padrão 

 Controle de pressão com grande precisão. 

 Nylon padrão revestido interna e externamente. 

 Uma peça, um diafragma parte móvel. 

 Serviço de In-line. 

 Uma válvula piloto de sub-montagem prevê qualquer tomada de "pressão de ajuste", ou seja, 

80-225 psi (5,5 a 15,5 bar). 

4.24.1.5. Manômetros 

Deverão ser em caixa de aço inoxidável, diâmetro 114 mm, com escala entre 0 e 30 bar de fácil leitura. Na 

derivação para cada manômetro será instalado um registro de esfera, com corpo em bronze, PN25. 
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4.24.2. Hidrantes 

4.24.2.1. Válvula para hidrante predial  

Válvula angular 45º,  DN2.1/2”, da Kidde ou similar modelo A52, equipada com tampões para registo de 

hidrantes. Possui corpo e tampa em bronze, haste em latão ASTM B124, conexão de entrada DN2.1/2”, 

rosca interna de 11 fios e conexão de saída NBR 5667 de 2.1/2”, rosca externa 5 fios. 

Pressão de trabalho 21 bar. 

4.24.2.2. Tampões para registos de hidrantes  

Deverão ser de corpo em latão, providos de guarnições em borracha sintética, com saída de engate rápido 

tipo "STORZ" DN 1 ½” (40mm), incluindo adaptador de ligação à válvula angular DN 2.1/2” (2.1/2” x 

1.1/2”, rosca fêmea x macho). 

Pressão de trabalho 16 bar. 

Ref.: Bucka Spiero/ Kiddle ou similar. 

4.24.2.3. Esguichos 

Esguicho de jato regulável tipo “ELKHART”, modelo EBK da Kidde ou similar, construído em latão fundido, 

calibre ø1 ½”, com engate rápido "STORZ", incluindo anel protetor de borracha. Fator K de descarga 14.21 

para um débito de 200l/min à pressão mínima de 200Kpa à entrada do esguicho. 

 

Figura 4.1 – Esquema de Instalação Genérico 
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4.24.2.4. Mangueira para combate a incêndio  

Mangueira para combate a incêndio para hidrantes 1.1/2” do TIPO 2 conforme a NBR 11861, Modelo Sintex 

N de 40mm da Kidde ou similar. Tecido em fibra de poliéster, com tecimento horizontal, na cor branca e 

tubo interior de borracha sintética, na cor preta. Lances de 15m empatada com uniões tipo engate rápido 

tipo 40-B, em latão, conforme NBR 14349. 

Pressão de trabalho 14 bar. Pressão de prova 28bar. Pressão de ruptura mínima de 55bar. 

Certificação de marca de conformidade ABNT,nº 40.001/07. 

 

4.24.2.5. Abrigos metálicos para hidrantes  

Os abrigos são providos de guarnição em toda a volta em chapa de 1.5mm de espessura incluindo estrutura 

de suporte do abrigo e do equipamento interno, constituída por perfis tubulares 40x40x3mm em todo o 

perímetro, totalmente construídos em aço inox 316 com acabamento escovado, dotados de suportes e visor 

de (20 x 20) cm com vidro protetor pintado com o dístico "INCÊNDIO" e fechadura de proteção em acrílico. 
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4.24.2.6. Recalque  

O recalque é um dispositivo para uso pelo corpo de bombeiros que permite o recalque da água para o 

sistema. Serão instalados tantos dispositivos de requalque quanto os sistemas presentes, conforme 

NBR13714. O dispositivo de recalque será colocado em caixa de alvenaria com acesso por tampa amovível 

de 0.40x0.60m.  

Cada válvula de recalque será equipada com conexões storz, de corpo em latão, providos de guarnições em 

borracha sintética, com saída de engate rápido tipo "STORZ" DN 2 ½” (65mm). 

Pressão de operação 21 Bar. 

4.24.3. Sistema de extinção automática por água (Sprinklers)  

4.24.3.1. Válvula de Governo e Alarme Modelo 

O sistema de chuveiros automáticos será do tipo fechado e pressurizado a seco com ar comprimido a jusante 

da válvula de controle da instalação, solução que tecnicamente se denomina por sistema de pré-ação.  

O sistema de pré-ação de Inter bloqueio Simples Supervisionado do tipo TYCO modelo DV-5, ou similar, 

utiliza sprinklers automáticos e um sistema de detecção suplementar. A atuação deste sistema de detecção 

liberta imediatamente a Válvula de Dilúvio permitindo a entrada de água no sistema de tubulação de 

sprinklers para ser descarregada nos sprinklers que estiverem abertos. 

Os sistemas de pré-ação de Inter bloqueio simples supervisionado são normalmente utilizados para proteger 

áreas onde exista risco de graves danos causados pela água, resultantes de sprinklers automáticos ou 

tubulação danificada. Habitualmente, essas áreas englobam salas de informática, áreas de armazenamento 

de artefatos valiosos, bibliotecas e arquivos. 

No caso de um sistema de pré-ação de Inter bloqueio simples supervisionado, uma válvula de retenção para 

coluna fornece uma regulação do ar para que o sistema possa ser pressurizado automaticamente com uma 

pressão nominal de ar ou de nitrogénio de supervisão de 0.69 bar. Um pressostato de alarme de baixa 

pressão de supervisão regulado para transferir os contatos nominalmente a 0.34 bar ao diminuir a pressão, 

é utilizado para indicar se existem fugas anómalas na tubulação do sistema de sprinklers. A perda de pressão 

de ar do sistema resultante de um sprinkler danificado ou tubulação partida não causa a abertura da Válvula 

DV-5 – a pressão do ar destina-se apenas ao alarme de supervisão. 

A válvula de Dilúvio Modelo DV-5 é uma válvula tipo diafragma que depende da pressão da água na 

câmara do diafragma para manter o diafragma fechado em relação à pressão de fornecimento de água. A 

operação do dispositivo de detecção avisa o painel de atuação da válvula de dilúvio para energizar a válvula 

solenóide. Por sua vez, a válvula de solenóide energizada abre-se para libertar água da Câmara de 
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diafragma, originando o abaixamento de pressão que força a abertura do diafragma, permitindo que a 

água entre na tubulação do sistema, bem como pela passagem para alarme para atuar os alarmes do 

sistema. 

Para o correto funcionamento da válvula DV-5 são necessários os seguintes componentes: 

 Válvula de retenção para coluna – modelo CV-1FR; 

 Manómetro do fornecimento de água; 

 Manómetro da câmara do diafragma; 

 Ligações da câmara do diafragma; 

 Posto de controle manual; 

 Válvula de drenagem principal; 

 Válvula de drenagem do sistema; 

 Válvula de teste de alarme; 

 Válvula de drenagem automática; 

 Manómetro de ar do sistema; 

 Ligações de fornecimento de ar; 

 Pressostato de baixa pressão de ar de supervisão; 

 Pressostato de alarme de débito. 

A instalação do sistema de pré-ação de Inter bloqueio simples supervisionado deverá ser em conformidade 

com as normas aplicáveis da NFPA, para além de quaisquer outras normas de autoridades competentes. 

Pressão máxima de trabalho 

 20.7 Bar; 

Normas a observar / aprovações 

 UL e FM; 

4.24.3.2. Sprinklers 

As cabeças de sprinklers a instalar serão de resposta standard e de três tipos distintos:  

a) do tipo pendente para atuação abaixo do forro falso; 

b) do tipo upright para atuação no interior do teto; 

c) do tipo sidewall para instalação em shafts. 
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Um sprinkler pendente produz uma descarga para baixo, sendo usualmente adequado para instalação 

imediatamente abaixo de um teto falso. Um sprinkler ereto produz uma descarga para baixo quando está 

colocado na posição ascendente. Os sprinklers de parede (Sidewall sprinklers) existem em dois modelos: de 

colocação horizontal e de colocação vertical. Os primeiros serão instalados numa parede e os segundos no 

teto, na proximidade da parede).  

  

Figura 4.2 – Tipos de sprinklers usados 

Os sprinklers a aplicar no estacionamento devem observar as seguintes características: 

 Pressão máxima de trabalho = 12.0 Bar; 

 K=80; 

 T (temperatura de disparo) = 68ºC; 

 Ampola térmica de mercúrio na cor vermelha; 

 Ligação roscada ½”; 

 Acabamento bronze; 

 Aprovações FM. Listado UL e cUL; 

Os sprinklers a aplicar nos escritórios devem observar as seguintes características: 

 Pressão máxima de trabalho = 12.0 Bar; 

 K=70.6; 

 T (temperatura de disparo) = 68ºC; 

 Ampola térmica de mercúrio na cor vermelha; 

 Ligação roscada ½”; 

 Acabamento bronze; 

 Aprovações FM. Listado UL e cUL; 

Numa instalação de sprinklers não serão aceites: pintura ou alteração do aspecto visual de um sprinkler; 

instalação de sprinklers de marcas diversas; a instalação de sprinklers usados. 



 

  
Centro de Preservação de Bens Culturais 

 

instalações hidrosanitárias / projeto executivo / janeiro 2016 memorial descritivo, caderno de encargos e especificações 

4013-03-02-03-04-00-03-001 4013-00-03-00-001-PE-00_Pág.61 

 

 

Figura 4.3 – Dimensão e instalação típica dos sprinklers 

4.25. Equipamento elevatório – abastecimento de água  

4.25.1. Pressurização de água fria  

Se prevê a instalação de um sistema de recalque para abastecimento de depósito superior, da Grundfos ou 

similar, modelo HYDRO DSBR,  

Este sistema é equipado com Eletrobombas horizontais multiestágio CME da Grundfos, ou similar com as 

características abaixo indicadas: 
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Características Técnicas do sistema DSBR CME3-3: 

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO REQUERIDAS/SELECIONADAS 

 Água fria  

Vazão (Q) 0.4 l/s 

Altura manométrica 25 m.c.a 

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 

Tensão de alimentação  127 – 3x220 / 60 Hz - 

Potência instalada por bomba 2 x 0.6 kW 

Velocidade nominal 360-4000 rpm 

Classe de proteção  IP55 - 

Classe de isolamento  F - 

MATERIAIS 

Corpo da bomba Ferro Fundido 

Impulsor Aço inoxidável AISI304 

DIMENSÕES E PESOS 

Peso  informar 

Aspiração / Compressão por bomba informar 

Instrumentação/ Controle e acessórios compostos por 

 Coletor (manifold) de recalque e sucção comum em Aço Inoxidável; 

 Registro de retenção da Grundfos ou equivalente, na compressão de cada bomba; 

 Registro de seccionamento por bomba na aspiração, na compressão e no corte geral; 

 Manômetro; 

 Acessórios de interligação; 

 Base comum em aço galvanizado; 

 Quadro elétrico; 

Quadro Elétrico 

Painel de controle GRUNDFOS, permite o controle automático de cada bomba em função dos níveis nos 

reservatórios. Inclui possibilidade de revezamento das bombas a cada ciclo, função automático e manual e 

alarme indicativo de falha. Em caso de falha de uma bomba alterna para o outro automaticamente. Dispõe 

de entrada para sinal da chave de nível. 
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Base de assentamento 

A base de assentamento em aço galvanizado preparada para colocar sobre ela as eletrobombas e o quadro 

elétrico. 

Cabos elétricos 

Os cabos elétricos de ligação das eletrobombas ao quadro elétrico e o cabo do transdutor de 

pressão/manômetro. Os cabos elétricos deverão permitir a instalação do painel elétrico à distância máxima 

de 2,5 metros da base de assentamento. 

4.25.2. Pressurização de água de reuso e rega 

Se prevê a instalação de um sistema de pressurização para abastecimento de depósito superior, da Grundfos 

ou similar, modelo HYDRO DSB E. 

Este sistema é equipado com Eletrobombas horizontais multiestágio CME da Grundfos, ou similar com 

motores eletrônicos (inversores de frequência incorporados nos motores), com as características abaixo 

indicadas: 

Características Técnicas do sistema DSB E CME3-3: 

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO REQUERIDAS/SELECIONADAS 

 Água fria  

Vazão (Q) 0.65 l/s 

Altura manométrica 25.3 m.c.a 

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 

Tensão de alimentação  127 – 3x220 / 60 Hz - 

Potência instalada por bomba 2 x 0.6 kW 

Velocidade nominal 360-4000 rpm 

Classe de proteção  IP55 - 

Classe de isolamento  F - 

MATERIAIS 

Corpo da bomba Aço inoxidável AISI316 

Impulsor Aço inoxidável AISI316 

DIMENSÕES E PESOS 

Peso  informar 

Aspiração / Compressão por bomba informar 



 

  
Centro de Preservação de Bens Culturais 

 

instalações hidrosanitárias / projeto executivo / janeiro 2016 memorial descritivo, caderno de encargos e especificações 

4013-03-02-03-04-00-03-001 4013-00-03-00-001-PE-00_Pág.64 

Instrumentação/ Controle e acessórios compostos por 

 Coletor (manifold) de recalque e sucção comum em Aço inoxidável; 

 Registro de retenção da Grundfos ou equivalente, na compressão de cada bomba; 

 Registro de seccionamento por bomba na aspiração, na compressão e no corte geral; 

 Transmissor de pressão; 

 Acessórios de interligação; 

 Base comum em aço galvanizado; 

 Tanque de pressurização de 12L 

 Quadro elétrico; 

Quadro Elétrico 

Painel de controle GRUNDFOS, permite o controle automático de cada bomba em função dos níveis nos 

reservatórios. Inclui possibilidade de revezamento das bombas a cada ciclo, função automático e manual e 

alarme indicativo de falha. Em caso de falha de uma bomba alterna para o outro automaticamente. Dispõe 

de entrada para sinal da chave de nível. 

Base de assentamento 

A base de assentamento em aço galvanizado preparada para colocar sobre ela as eletrobombas e o quadro 

elétrico. 

Cabos elétricos 

Os cabos elétricos de ligação das eletrobombas ao quadro elétrico e o cabo do transdutor de 

pressão/manômetro. Os cabos elétricos deverão permitir a instalação do painel elétrico, à distância máxima 

de 2,5 metros da base de assentamento. 

4.26. Equipamento elevatório da rede de incêndio 

O grupo de bombeamento para rede de incêndio é constituído por conjunto de duas Bombas eléctricas 

principais e uma bomba auxiliar (Jockey).  

As bombas elétricas principais serão ambas do tipo bomba centrifuga de voluta, horizontal, em 

conformidade com a norma NBR 10897. 
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Características principais: 

 Cada bomba, principal e de reserva deve garantir, isoladamente, o caudal e a altura 

manométrica definidos; 

 Bomba jockey com caudal de 1.2 m3/h a uma altura equivalente à pressão nominal da bomba 

principal somada de 10m.c.a; 

 A pressão máxima da bomba não deve ultrapassar 20% acima da sua pressão nominal; 

 A curva característica da bomba deve cumprir 150% da vazão nominal da bomba, mantendo 

uma pressão mínima de 65% da sua pressão nominal; 

 Quadro elétrico separado para bomba principal, bomba de reserva e bomba jockey; 

 Partida automática por ordem de pressostatos e paragem manual para bombas principais; 

Características construtivas das bombas: 

 Corpo de recalque em ferro fundido; 

 Rotor em ferro fundido; 

 Painel de comando com partida estrela triângulo; 

 Vedação com cordão de gaxetas; 

 Sentido horário de rotação do motor; 

 Base retangular em aço carbono; 

 Placa de identificação em alumínio; 

 Pintura padrão na cor vermelho segurança; 

Características complementares da central de incêndio 

 Quadros eléctricos da Grundfos ou similar, em caixa metálica, proteção IP54, de cor vermelha 

segurança, com todos os seus componentes devidamente calibrados, de acordo com as normas, 

sinalização e comando a 24V para comando e controle de uma eletrobomba principal e da 

eletrobomba auxiliar, com partida automática e paragem manual para a eletrobomba principal 

e secundária, de acordo com a norma. A cabelagem entre o quadro eléctrico e as eletrobombas 

estará incluída no fornecimento. 

Os quadros possuem a seguinte sinalização: 

Sinalização/ Informação: 
QEP-1EAC QEP-1MDC 

Painel frontal À distancia Painel frontal À distancia 

Bomba principal 1 e 2 – Marcha X X   

Bomba principal 1 e 2 – Avaria X X   
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Sinalização/ Informação: 
QEP-1EAC QEP-1MDC 

Painel frontal À distancia Painel frontal À distancia 

Bomba principal 1 e 2 – Pedida X X   

Bomba auxiliar – Marcha X X   

Bomba auxiliar – Avaria X X   

Falha de tensão no comando  X X X X 

Avaria no sistema X X X X 

Alarme acústico X X X X 

Presença de fases X - X - 

Falta de água X - X - 

Teste de sinalização X - X - 

Stop de alarme X - X - 

Características Técnicas das eletrobombas: 
 Eletrobomba 

Principal e secundária 
Eletrobomba Auxiliar 

 

Modelo da bomba  Meganorm 65-200/ KSB Hydroblock M A 403/ KSB  

Quantidade 1 + 1 1  

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO SELECIONADAS 

 Nominal 150%   

Caudal   95 142.5 1.2 m3/h  

Altura manométrica correspondente  65 >46 75 m.c.a 

Rendimento da bomba  informar - - % 

NPSH  informar informar - m.c.a. 

Pressão máxima ao caudal zero  <100 - m.c.a. 

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 

Potência nominal do motor  31 31 2 HP 

Velocidade nominal. informar informar informar Rpm 

Tensão/ Nº fases/ Frequência  3x220 / 60 Hz 127 – 3x220 / 60 Hz  

Tipo de Arranque  SD DOL  

Classe de isolamento  F F  

Classe de proteção  IP55 IP55  

MATERIAIS 

Corpo da bomba  F. Fundido ASTM A48-40B Ferro fundido  

Impulsor  Bronze  Aço inoxidável AISI304  

Veio  A informar  

Base da bomba  F. Fundido  F. Fundido  

Tirantes  - Aço inoxidável AISI304  

DIMENSÕES 

Diâmetro de Asp./ Compressão  informar 1” mm/ " 

Diâmetro do Coletor de compressão  200 mm 

Peso da bomba 565 informar kg 
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O FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DEVERÁ INCLUIR AINDA OS SEGUINTES COMPONENTES (NÃO 

NECESSARIAMENTE DO FABRICANTE DAS BOMBAS)  

 Componentes mecânicos e hidráulicos, especificamente, coletor de compressão comum, 

flangeado; válvula de retenção, válvula de seccionamento tipo cunha flangeada com haste 

exterior e junta de compensação a instalar no lado de compressão de cada eletrobomba 

principal; e do tipo macho esférico roscado no lado de compressão da eletrobomba auxiliar, 

acessórios de interligação. 

 Coletor de provas, para o conjunto das três bombas, em derivação ao coletor de compressão, 

constituído por um caudalímetro tipo diafragma e fotómetro, válvula de seccionamento tipo 

cunha flangeada com haste exterior, tê de derivação e duas pontas de tubo flangeadas para 

descarga na cisterna. 

 Conjunto de instrumentação e controle, incluindo dois pressostatos por cada eletrobomba 

principal, um para a eletrobomba auxiliar e um para informação da condição de aspiração, um 

manómetro em banho de glicerina, depósito de membrana metálico com pés. Válvula de 

segurança em bronze para alívio da cada eletrobomba principal. 

 Documentação: manual de instalação e funcionamento, desenho tipo de montagem da central, 

curva característica das eletrobombas. 

4.27. Equipamento elevatório de águas pluviais 

A estação elevatória de esgoto será constituída por duas bombas submersíveis instaladas em paralelo no 

interior de poço em concreto armado, da Grundfos ou equivalente, com as seguintes características, não se 

limitando a: 

a) Bomba submersível monocelular vertical em aço inoxidável com orifício de descarga vertical e 

motor de 1 fases submersível integrado, totalmente blindado, com classe de isolamento F e 

proteção térmica contra sobrecarga; 

b) A bomba equipada com um filtro de aspiração e interruptor de nível para o arranque e 

paragem automáticos; 

c) Impulsor do tipo SEMIABERTO com passagem livre de 12 mm, adequado para o bombeamento 

de águas de superfície, águas subterrâneas, águas pluviais e semelhantes; 

d) A bomba possui um empanque duplo e uma câmara de óleo intermédia pré-abastecida com 

óleo especial não tóxico; 

e) A bomba tem um tubo de elevação, uma camisa de arrefecimento para o arrefecimento 

contínuo do motor pelo líquido bombeado e rolamentos de esferas de longa duração, 

profundamente estriados, com massa permanente; 
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f) A bomba está preparada para a utilização, equipada com uma pega de transporte e é fornecida 

com um cabo de alimentação 3 m. Este cabo é do tipo tomada com massa vedante com fibra 

de vidro para prevenir que entre humidade nos enrolamentos do estator; 

g) Equipada com registros de seccionamento de corpo em ferro fundido revestido a epóxi e gaveta 

elástica; 

h) Registros de retenção em ferro fundido revestido a epoxi do tipo bola; 

i) tubulações de descarga com calibre interno idêntico à descarga da bomba; 

j) Painel de comando Grundfos ou similar. 

Características do grupo AP12.50: 

CARACTERÍSTICAS 

Passagem de sólidos  12 mm 

Tipo de Impulsor Semi aberto 

Vazão (Q – requerido)  6 l/s 

Altura manométrica (requerido) 5 m.c.a 

Gama de Temperaturas de operação  0-55 C 

Diâmetro de descarga  2” / rosca NPT DN 

MOTOR ELÉTRICO 

Tensão de alimentação  127 – 3x220 / 60 Hz - 

Tipo de arranque  Direto  - 

Potência instalada por bomba 2x2 kW 

Corrente de arranque 35 A 

Velocidade nominal 3350 rpm 

Classe de proteção  IP68 - 

Classe de isolamento (IEC 85) F - 

Cabo elétrico (comprimento)  10 metros 

Eficiência do motor a ½ carga 35%  

MATERIAIS 

Corpo da bomba: Aço inox 304 

Impulsor: Aço inox 304 

Empanque principal: - 

Empanque secundário - 

PESOS 

Peso liquido 36.4 kg 
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O painel de comando deverá fornecer em bornes as seguintes ligações: 

Descrição de pontos SD ED SA EA 

Partida 2 2   

Paragem 2 2   

Caudal   2  

Alarme de avaria 2    

Pressão   2  

Falha de alimentação 1    

Nível do reservatório   1  

 

 

Figura 4.4 – dimensões da bomba 

5. EQUIPE TÉCNICA 

Os Técnicos Responsáveis, 

 Paulo Silva (OE 26819) 

 Erik da Silva Martins João (CREA 5062589341) 
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Prumada descendente contínua
Prumada ascendente contínua
Vávula de seccionamento

LEGENDA

H Hidrômetro

Rede de abastecimento de água deionizada

BE Boiler
AQ Água Quente
AF Água Fria
AFR Água de Reuso

Caixa para rega

Torneira simples

Torneira misturadora

Torneira de esquadria
Torneira de limpeza

Eletroválvula

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-03-01-01-002-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Projeto Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Hidráulicas Instalações Prediais de Água

SETOR B – PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO

1/100 29-01-2016

4013 02 03 01 01 02 PE01

HID-B02



INC.

INC.

HID. SIMPLES

9.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

D.4

C.4

D.4

C.4

B.4

A.4

B.4

A.4

1.4

3.4

4.4

5.4

7.4

8.4

A
P-B09

A
P-B09

B
P-B10

B
P-B10

6.4

C

P
-B

10

C

P
-B

10

D

P
-B

10

D

P
-B

10

10.4

2.4

ELEVADOR

ELEVADOR

m

m m

m

m

+4.03

+5.50 +4.03

+4.03

+4.03

A03

A03

M04A

M02

A04

A08

A09

A11

A10

A03

A03
A03

A03
A03

A03

A03
A03

A03
A03

A03 A03 A03

C03
C03

C03

C03

C03

C03

C03

C03

C03

C03

C03

C02

C04

C01

C01

C01

C01

C01

C01

C04

C03

C03

C03

C03

M03

M04

01

B05

15

30 31 32 33

28

01

02

44
05

14

47

29

04

13

03

34
34
34
27
26

15

15

13 13

19

11

08

07

2322

13

37

49

36 36 36
24 25

16 19

19
19

21
21

19

17

16

B06

B07

M05

M06

A05

A07

M05

06

10
09

12

18

escaninhos

54
51

51

53 chuveiro de

emergência

40

armário acima

da bancada

armário acima

da bancada

55

C04

C04

C04 C04

C04

C04 C04

C04

C04

C04 C04

C01

C01

C01

C01

C04

C04

C04 C04

C04

C04

A06

CA01

P01

P01

P01

P01

P01

P01

P01

P01

M05

M05

M05

M05

M05

M05

M05

M05

M05

M05 M05

M05 M05

43

40

17
17

17
17

21

PX.B48

E-B06

PX.B46

E-B03

PX.B45

D-B03

PX.B47

P-B03

PX.B46

E-B03

PX.B46

E-B03

PX.B48

E-B06

PX.B46

E-03

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B01

PX.B47

P-02

PX.B45

D-B03

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B01

PX.B45

D-B01

PX.B47

P-B01

PX.B45

D-B02

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-B06

PX.B46

E-B08

PX.B46

E-B08

PX.B46

E-B08

PX.B45

D-B02

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-02

PX.B47

P-B03

PX.B46

P-B09

A=26,04m² | PD=2,54m

A=36,69m² | PD=2,45m

A=8,31m² | PD=2,54m

A=38,70m² | PD=2,54m

A=34,89m² | PD=2,54m

A=39,58m² | PD=2,54m

A=14,65m² | PD=2,54m

A=88,29m² | PD=2,54m

A=4,63m² | PD=2,54m

A=12,64m² | PD=2,65m

A=11,14m² | PD=2,45m

A=4,68m² | PD=2,22m

TOP=13.60
E=18,44 cm

E=18,44 cm

CORRIMÃO H=82cm
3940414243444546

494847 363534 3837

CORRIMÃO H=82cmALVENARIA H=92cm

CORRIMÃO H=82cm

E=17,74 cm

TOP=13.60

CONTROLE DE
ACESSO POR CATRACA

PAINEL
REMOVÍVEL

PE/PS_P1

APOIO E PESQUISA

HALL ELEVADORES

CHEFE SETOR

CONSERVAÇÃO E RESTAURO

NÚCLEO DE ENCADERNAÇÃO

LABORATÓRIO

CAPTURA DIGITAL

SALA DE CONSULTA

CIRCULAÇÃO

SALA DE VÍDEO

ESCADA

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

Abastecimento a
banheiras torneira
com  rabicho

Abastecimento ao kit
muitifuncional

Abastecimento a
banheiras torneira
com  rabicho
Registro para kit
muitifuncional

Registro para
chuveiro de
emergência

AFR Ø32
AF Ø35

AF Ø42
AFR Ø32

AFR Ø32
AF Ø35
AQ Ø22

AF Ø35 AQ Ø22

AF Ø28

AF Ø28

AF Ø22

AF Ø22

AQ Ø28

AF Ø28

BE

AF Ø22

AF Ø28

Abastecido pelo
kit multifuncional

Abastecido pelo
kit multifuncional

Abastecido pelo
kit multifuncional

Abastecido pelo
kit multifuncional

Abastecido pelo
kit multifuncional

Rede de abastecimento de água potável
Rede de abastecimento de água de reuso
Rede de abastecimento de água quente

Prumada ascendente para o piso superior
Prumada descendente do piso superior
Prumada ascendente do piso inferior
Prumada descendente para o piso inferior
Prumada descendente contínua
Prumada ascendente contínua
Vávula de seccionamento

LEGENDA

H Hidrômetro

Rede de abastecimento de água deionizada

BE Boiler
AQ Água Quente
AF Água Fria
AFR Água de Reuso

Caixa para rega

Torneira simples

Torneira misturadora

Torneira de esquadria
Torneira de limpeza

Eletroválvula

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-03-01-01-003-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Projeto Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Hidráulicas Instalações Prediais de Água

SETOR B – PLANTA DO 1º PAVIMENTO

1/100 29-01-2016

4013 02 03 01 01 03 PE01

HID-B03



m

9.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

D.4

C.4

D.4

C.4

B.4

A.4

B.4

A.4

1.4

3.4

4.4

5.4

7.4

8.4

A
P-B09

A
P-B09

B
P-B10

B
P-B10

6.4

C

P
-B

10

C

P
-B

10

D

P
-B

10

D

P
-B

10

10.4

2.4

ELEVADOR

ELEVADOR

m
m

m

m
m

m
+6.98

+6.98
+8,45

+0.66

3.82 x 0.87

3.82 x 0.68

3.82 x 0.87

1.20 x 1.40

1.20 x 1.40

2.00 x 1.20

2.00 x 1.20

1.60 x 0.80

1.20 x 1.40

1.20 x 1.40

1.20 x 1.40

1.20 x 1.40

01

+6.98

-321

2111

1411

1411

+6.98

222

+8,45

191

ACERVO ARQUIVÍSTICO TEXTUAL - ARQUIVO HISTÓRICO INSTITUCIONAL

ACERVO ARQUIVÍSTICO TEXTUAL - AMLB E ARQUIVO HISTÓRICO INSTITUCIONAL

HALL ELEVADOR

ACERVO ARQUIVÍSTICO TEXTUAL

ACERVO ARQUIVÍSTICO
(ESCRITÓRIO)

CHEFE DO SETOR

ESCADA

CIRCULAÇÃO

AD04

AD07

AD04

196 MÓDULOS DE ESTANTE DE 100x43,5cm

OCUPAÇÃO PELO ACERVO ATUAL: 99 MÓDULOS (50.51%)

FATOR DE CRESCIMENTO: 1.98

28 MÓDULOS DE ESTANTE DE 100x68cm

OCUPAÇÃO PELO ACERVO ATUAL: 12 MÓDULOS (42.86%)

FATOR DE CRESCIMENTO: 2.33

A=17,21m² | PD=2,55m

A=175,00m² | PD=2,55m

78,93m² | PD=2,55m

A=12,64m² | PD=2,65m

9,97m² | PD=2,55m

A=4,68m² | PD=2,25m

B
IB

LIO
TE

C
A

 TÉ
C

N
IC

A

M07

M07

M09

M09 M08

A
12

A07

A03 A03

A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03

A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03

C01

C01

C01

C01

C01

C01

C01

C01

C01

C01

C02

C04

C04

M07

M07

M07

C01

C01

C01

M07

M07

M07

C01

C01

C01

M07

PX.B47

P-B03

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-B04

PX.B45

D-B03

PX.B47

P-B06

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B01

PX.B46

E-B02

PX.B46

E-B02

PX.B46

E-B02

PX.B48

E-B06

PX.B46

E-B02

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B03

PX.B46

P-B09

A=17,21m² | PD=2,50m

A=175,00m² | PD=2,56m

78,93m² | PD=2,56m

A=12,64m² | PD=2,65m

TOP=16.49

i=3% i=3%

i=3%

COBERTURA
PASSARELA

E=18,44 cm

E=18,44 cm

CORRIMÃO H=82cm
5556575859606162

ALVENARIA H=92cm

CORRIMÃO H=82cm

E=18,44 cm

656463 535251 54

PAINEL
REMOVÍVEL

PE_P2

P.C.ILUM.P2

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

HALL ELEVADOR

ACERVO ARQUIVÍSTICO TEXTUAL

ACERVO ARQUIVÍSTICO
(ESCRITÓRIO)

ESCADA

PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO

DET
PRANCHA

AF Ø42
AFR Ø32

AFR Ø32
AF Ø35

Rede de abastecimento de água potável
Rede de abastecimento de água de reuso
Rede de abastecimento de água quente

Prumada ascendente para o piso superior
Prumada descendente do piso superior
Prumada ascendente do piso inferior
Prumada descendente para o piso inferior
Prumada descendente contínua
Prumada ascendente contínua
Vávula de seccionamento

LEGENDA

H Hidrômetro

Rede de abastecimento de água deionizada

BE Boiler
AQ Água Quente
AF Água Fria
AFR Água de Reuso

Caixa para rega

Torneira simples

Torneira misturadora

Torneira de esquadria
Torneira de limpeza

Eletroválvula

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-03-01-01-004-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Projeto Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Hidráulicas Instalações Prediais de Água

SETOR B – PLANTA DO 2º PAVIMENTO

1/100 29-01-2016

4013 02 03 01 01 04 PE01

HID-B04



m

9.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

D.4

C.4

D.4

C.4

B.4

A.4

B.4

A.4

1.4

3.4

4.4

5.4

7.4

8.4

A
P-B09

A
P-B09

B
P-B10

B
P-B10

6.4

C

P
-B

10

C

P
-B

10

D

P
-B

10

D

P
-B

10

10.4

2.4

ELEVADOR

ELEVADOR

m

m
m

m

+9.93

+9,93

+11.40

+9.93

3.82 x 0.465

3.265 x 0.87

3.82 x 0.465

3.82 x 0.465

3.265 x 0.87 3.265 x 0.87

ACERVO BIBLIOGRÁFICO -
BIBLIOTECA

ACERVO BIBLIOGRÁFICO (3 E 4º PAVIMENTO) -
BIBLIOTECA

ACERVO BIBLIOGRÁFICO -
BIBLIOTECA OBRAS RARAS

ACERVO BIBLIOGRÁFICO

OBRAS RARASACERVO BIBLIOGRÁFICO

HALL ELEVADOR

ESCADA

CIRCULAÇÃO

AD01
AD01

AD03 AD03 AD03

AD01

14 MÓDULOS DE ESTANTE DE 100x43,5cm

OCUPAÇÃO PELO ACERVO ATUAL: 7 MÓDULOS (50%)

FATOR DE CRESCIMENTO: 2

98  MÓDULOS DE ESTANTE DE 100x43,5cm

OCUPAÇÃO PELO ACERVO ATUAL: 49 MÓDULOS (50%)

TAXA DE CRESCIMENTO: 2

882 MÓDULOS DE ESTANTE DE 100x23,25cm

OCUPAÇÃO PELO ACERVO ATUAL: 334 MÓDULOS (37.87%)

FATOR DE CRESCIMENTO: 2.64

A=15,60M² | PD=2,55m

A=72,74m² | PD=2,55m A=15,68m² | PD=2,55m

A=175,00m² | PD=2,55m

A=12,64m² | PD=2,65m

A=4,68m² | PD=2,25m

m
m

m

01

+9.93

2111

2111

-321

222

+9,93

+11.40

191

+9.93

PE_P3

PX.B47

P-B03

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B04

PX.B48

E-B06

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-15

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B04
PX.B47

P-B04

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B03

PX.B47

P-B01

PX.B46

P-B09

A=15,60M² | PD=2,50m

A=72,74m² | PD=2,56m

A=15,68m² | PD=2,56m

A=175,00m² | PD=2,56m

A=12,64m² | PD=2,65m

A=4,68m² | PD=2,25m TOP=19.44

7172737475767778

818079 696867 70

E=18,44 cm

E=18,44 cm

CORRIMÃO H=82cm

ALVENARIA H=92cm

CORRIMÃO H=82cm

E=18,44 cm

PAINEL
REMOVÍVEL

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

ACERVO BIBLIOGRÁFICO

OBRAS RARAS
ACERVO BIBLIOGRÁFICO

HALL ELEVADOR

ESCADA

CIRCULAÇÃO

PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO

DET
PRANCHA

AF Ø42
AFR Ø32

AF Ø35
AFR Ø32

Rede de abastecimento de água potável
Rede de abastecimento de água de reuso
Rede de abastecimento de água quente

Prumada ascendente para o piso superior
Prumada descendente do piso superior
Prumada ascendente do piso inferior
Prumada descendente para o piso inferior
Prumada descendente contínua
Prumada ascendente contínua
Vávula de seccionamento

LEGENDA

H Hidrômetro

Rede de abastecimento de água deionizada

BE Boiler
AQ Água Quente
AF Água Fria
AFR Água de Reuso

Caixa para rega

Torneira simples

Torneira misturadora

Torneira de esquadria
Torneira de limpeza

Eletroválvula

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-03-01-01-005-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Projeto Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Hidráulicas Instalações Prediais de Água

SETOR B – PLANTA DO 3º PAVIMENTO

1/100 29-01-2016

4013 02 03 01 01 05 PE01

HID-B05



m

9.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

D.4

C.4

D.4

C.4

B.4

A.4

B.4

A.4

1.4

3.4

4.4

5.4

7.4

8.4

A
P-B09

A
P-B09

B
P-B10

B
P-B10

6.4

C

P
-B

10

C

P
-B

10

D

P
-B

10

D

P
-B

10

10.4

2.4

ELEVADOR

ELEVADOR

m
m

m

VENT. PRESS. A.C A.C A.C

A.C A.C

A.C

A.C

A.C

A.C

A.C

3.82 x 0.465

3.265 x 0.873.265 x 1.07 3.265 x 0.68 3.265 x 0.68

AD01

AD03AD05 AD06 AD02

01

+12.88

2111

+14,35

222

+12,88

2111

-321

2111

191

+12.88

PE_P4

PX.B47

P-B04

PX.B47

P-B03

PX.B47

P-B04

PX.B47

P-B04

PX.B45

D-B04

PX.B48

E-B06

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B03

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B01

PX.B46

P-B09

A=16,97m² | PD=2,50m

A=175,00m² | PD=2,56m

A=72,74m² | PD=2,56m A=15,68m² | PD=2,56m

A=12,64m² | PD=2,65m

A=4,68m² | PD=2,25m
TOP=22.39

8687888990919293

969594 848382 85

E=18,44 cm

E=18,44 cm

CORRIMÃO H=82cm

ALVENARIA H=92cm

CORRIMÃO H=82cm

E=18,44 cm

U
E

P

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

ACERVO BIBLIOGRÁFICO

HALL ELEVADOR

ACERVO MUSEU

ACERVO FÍLMICO, DIGITAL,
MAGNÉTICO E VÍDEO

ESCADA

CIRCULAÇÃO

PLANTA BAIXA 4º PAVIMENTO

DET
PRANCHA

AF Ø42
AFR Ø32

AF Ø35
AFR Ø32

Rede de abastecimento de água potável
Rede de abastecimento de água de reuso
Rede de abastecimento de água quente

Prumada ascendente para o piso superior
Prumada descendente do piso superior
Prumada ascendente do piso inferior
Prumada descendente para o piso inferior
Prumada descendente contínua
Prumada ascendente contínua
Vávula de seccionamento

LEGENDA

H Hidrômetro

Rede de abastecimento de água deionizada

BE Boiler
AQ Água Quente
AF Água Fria
AFR Água de Reuso

Caixa para rega

Torneira simples

Torneira misturadora

Torneira de esquadria
Torneira de limpeza

Eletroválvula

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-03-01-01-006-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Projeto Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Hidráulicas Instalações Prediais de Água

SETOR B – PLANTA DO 4º PAVIMENTO

1/100 29-01-2016

4013 02 03 01 01 06 PE01

HID-B06
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ALVENARIA H=92cm

CORRIMÃO H=82cm

97

8788899091929394

102

+14,35

m

m

9.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

D.4

C.4

D.4

C.4

B.4

A.4

B.4

A.4

1.4

3.4

4.4

5.4

7.4

8.4

A
P-B09

A
P-B09

B
P-B10

B
P-B10

6.4

C

P
-B

10

C

P
-B

10

D

P
-B

10

D

P
-B

10

10.4

2.4

m

5

2

2

2

2

2

2

5

8

8

8

8
2

8

3

2

2

2

3

2

PE_VAC

PE_COB

PX.B47

P-B14

PX.B47

P-B03

PX.B47

P-14

PX.B48

E-B01

PX.B47

P-B13

PX.B48

E-B06

PX.B47

P-B03

PX.B46

P-B09

A=88,15m²

A=171,08m²

A=21,45 m²  PD=1,77 m

A=4,96 m²  PD=1,94 m

A=8,25 m²  PD=1,77 m

TOP=25.61
F-0.15

F-3.01

CH2

CH1

F-3.05

F-4.05

F-2.01

BC

FT-1

VENT.
PRESS.

RESERVATÓRIO DE
ÁGUA DE REUSO

2 x 755l

TOP=25.61

ÁREA TÉCNICA

ÁREA TÉCNICA

ÁREA TÉCNICA

ÁREA TÉCNICA

CIRCULAÇÃO

ESCADA

1:50
PLANTA BAIXA COBERTURA

+15.83

+16.10

DET
PRANCHA

+16.10
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01

Reservatório
Água de Reuso
2 x 755l

Reservatório
Água Potável
2 x 1500l

AFR Ø32

AF Ø42
AFR Ø32

AF Ø28

AF Ø28

AFR Ø32

AFR Ø32

AF Ø28

AF Ø28

AF Ø22

AF Ø22
AFR Ø32

AFR Ø32

AF Ø35

Rede de abastecimento de água potável
Rede de abastecimento de água de reuso
Rede de abastecimento de água quente

Prumada ascendente para o piso superior
Prumada descendente do piso superior
Prumada ascendente do piso inferior
Prumada descendente para o piso inferior
Prumada descendente contínua
Prumada ascendente contínua
Vávula de seccionamento

LEGENDA

H Hidrômetro

Rede de abastecimento de água deionizada

BE Boiler
AQ Água Quente
AF Água Fria
AFR Água de Reuso

Caixa para rega

Torneira simples

Torneira misturadora

Torneira de esquadria
Torneira de limpeza

Eletroválvula

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-03-01-01-007-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Projeto Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Hidráulicas Instalações Prediais de Água

SETOR B – PAVIMENTO TÉCNICO

1/100 29-01-2016

4013 02 03 01 01 07 PE01

HID-B07



LEGENDA :

-REGISTRO DE FLUTUADOR

- REGISTRO DE GAVETA

- SISTEMA DE RECALQUE

- BOILER

RAP

RAR

SR

H

BE

SAP

1 PAV. SEDE

TOP=9.51

m+0.00

TOP=13.14

m+3.63

TOP=10.17

m+0.66

m+18.00
TOP=27.51

SUB-SOLO TOP=8.16

m- 1.35

1 PAV.
TOP=13.60

m+4.03

2 PAV.
TOP=16.49

m+6.98

3 PAV.
TOP=19.44

m+9.93

4 PAV.
TOP=22.39

m+12.88

COBERTURA
TOP=25.33

m+15.82

Abastecimento a

banheiros

RAP

Reserva de reuso
SR

RAR

Da infraestrutura

RAP

de lixo
H

BE

SAP

Processamento

Kit Multifuncional

SECTOR B - ESQUEMA VERTICAL

S/E

PE-00 29-01-2016

4013-03-02-03-02-02-01-009.DWG

Projeto Executivo

29-01-2016

4013 01 0003 0102 PE02



1

2

1 Tubo de entrada

2

3

4 Tubo de limpeza

LEGENDA

Registro

3

4
2

1.26

0
.2
4

1.66

1
.0
0

1

3

4

CAIXAS 1500L X 2

0.78

1
.5
5

RESERVA DE REUSO

3

4

1

3

4
2 2

1 Tubo de entrada

2

3

4 Tubo de limpeza

LEGENDA

Registro

Engenharia

T: +351 22 377 6700

www.afaconsult.com

1200-180 Lisboa

T: +351 21 843 5410

F: +351 21 840 1412

Portugal

info@afaconsult.com  

Cais do Lugan, 224

4400-492 V.N de Gaia

F: +351 22 377 6701

Portugal

T: +55 11 4562 4546

Rua General Jardim, 703 Cj. 21

Brasil

Arquitetura

4013 01 0003 0102 PE03

4013-03-02-03-02-02-01-010.DWG
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5
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222

222

222

222

222

-2.71

-0,94
-2.71

222

192

-2.71

01

PE-SB

RESERVATÓRIO
ÁGUA POTÁVEL 2M³

POÇO DE BOMBAGEM
DE ÁGUAS PLUVIAIS

PX.B46

E-B05

PX.B47

P-B10

PX.B47

P-B11

PX.B47

P-B11

PX.B47

P-B11

PX.B47

P-B03

PX.B46

E-B05

PX.B47

P-B05

A=19,77m² | PD=3,07m

A=21,66m² | PD=3,81

A=21,66m² | PD=3,81

A=20,39m² | PD=3,07

A=7,71m² | PD=3,07m

A=17,00m² | PD=3,07m

A=11,66m² | PD=3,07m

A=12,64m² | PD=3,07m

A=4,68m² | PD=3,07m

TOP=6.80

MATERIAL LIMPEZA

E=17,74 cm

 01

E=17,74 cm

CORRIMÃO H=82cm

CORRIMÃO
H=82cm

ALVENARIA
H=92cm

 02 03 04 05 06 07 08 09 10

13 12 11

CORRIMÃO
H=82cm

CILÍNDROS DE GÁS IG55

PROJEÇÃO DO PAV. TERREO

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

HALL ELEVADOR

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO + REUSO
01

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO + REUSO 02

GRUPO DE INCÊNDIO

DEP. DE REAGENTES
QUÍMICOS

CASA DE BOMBAS

CIRCULAÇÃO

ESCADA

CIRCULAÇÃO

PLANTA BAIXA SUBSOLO  (-2,69)

DET
PRANCHA

PX.B-44

Do Recalque
para Bombeiros

Ver detalhe Grupo de
Bombagem Incêndio

Ø4"
Ø2 1/2"

Ø3"

ø2 1/2"

Ø2 1/2"

ø3"

Ø3"

Ø2 1/2"

Ø4"

Ø3"

Superfícies interiores revestidas
com microargamassa de cimento
e pintura com 3 demãos de tinta
formulada com base em
borracha.

Rede húmida de incêndio
Rede de Recalque
Prumada ascendente para o piso superior
Prumada descendente do piso superior
Prumada ascendente do piso inferior
Prumada descendente para o piso inferior
Prumada descendente contínua
Prumada ascendente contínua

Sprinkler

LEGENDA

Hidrante simples

Posto de Governo e AlarmePGA

Recalque para bombeirosR

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-03-04-01-001-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Projeto Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Hidráulicas Instalações de combate a incêndio

SETOR B – PLANTA DO SUB-SOLO

1/100 29-01-2016

4013 02 03 04 01 01 PE01

HID-B10
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+0.66

222

1

1 8

1 8

1 8

1 8

8

2111

1

2

2

2

2

2

191

+0.66
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PX.B47

P-B07

PX.B46

E-B07

PX.B47

P-B09

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B12

PX.B47

P-B03

PX.B47

P-B09

PX.B47

P-B05

PX.B46

E-B04

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B47

P-B01

PX.B47

P-B08

PX.B46

E-B04

PX.B46

E-B04

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04
PX.B45

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B47

P-B13

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-B01

PX.B47

P-B12

PX.B47

P-B13

PX.B47

P-B12

PX.B47

PX.B47

P-B03

PX.B46

P-B09

A=27,85m² I PD=2,92m

A=14,49m² | PD=2,92m

A=32,79m² | PD=2,92m

A=23,87m²

A=80,32m² I PD=2,92m

A=14,75m² I PD=2,92m

A=14,71m² I PD=2,92m

A=23,85m² I PD=2,92m

A=4,39 m² I PD=2,96m

A=5,96m² I PD=2,92m

A=4,39 m² I PD=2,96m
A=14,91m² I PD=2,92m

A=7,59m² I PD=2,92m

A=5,81m² I PD=2,92m

A=32,41m² I PD=2.92 m

A=12,64m² | PD=3,07m

A=4,68m² | PD=2,67m

ELEVADOR

ELEVADOR

TOP=10.17

TOP=10.17

CONTROLE DE ACESSO POR
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E=17,74 cm

 20

E=17,74 cm

CORRIMÃO H=82cm

CORRIMÃO H=82cmALVENARIA H=92cm

 21 22 23 24 25 26272829

323130

CORRIMÃO H=82cm

17 1615  19 18

E=17,74 cmPARA DETALHE
VER PRANCHA
AR A-08

PROJEÇÃO CORTINA
DE FUMAÇA

PASSARELA TÉCNICA

PAINEL
REMOVÍVEL

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

HALL ELEVADORES

PÁTIO

OBJETOS MUSEOLÓGICOS

IDENTIFICAÇÃO

HIGIENIZAÇÃO

CARGA E DESCARGA

SANITÁRIO

DEPÓSITO LIXO

SANITÁRIO
PREPARO

MICROFILMAGEM

PROCESSAMENTO

CPD

ESCADA

CIRCULAÇÃO

DET

PRANCHA

DET
PRANCHA

CA01

AMLB

BIBLIO.ARQUIVO

CÂMARA DE

DESINFETAÇÃO

BIBLIO.

A01 A01 A01

A01 A01 A01 A01

M01

B01

M02

B04

A01

PR01

M01

B03

B02A02 A02 A02

A02 A02 A02

15

mic 01
mic 02

mic 03

mic 04

M02

M02

MESA

HIGIENIZAÇÃO
01

MESA

HIGIENIZ.
02

15

C03
C01
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C01

C03
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C01
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C01
C03

N
o

b
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N
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b
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A01 A01 A01 A01 A01

C03

C
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C
03

PX.B47

P-B07

PX.B46

E-B07

PX.B47

P-B09

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B12

PX.B47

P-B03

PX.B47

P-B09

PX.B47

P-B05

PX.B46

E-B04

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B47

P-B01

PX.B47

P-B08

PX.B46

E-B04

PX.B46

E-B04

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04
PX.B45

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B47

P-B13

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-B01

PX.B47

P-B12

PX.B47

P-B13

PX.B47

P-B12

PX.B47

PX.B47

P-B03

PX.B46

P-B09

A=27,85m² I PD=2,92m

A=14,49m² | PD=2,92m

A=32,79m² | PD=2,92m

A=23,87m²

A=80,32m² I PD=2,92m

A=14,75m² I PD=2,92m

A=14,71m² I PD=2,92m

A=23,85m² I PD=2,92m

A=4,39 m² I PD=2,96m

A=5,96m² I PD=2,92m

A=4,39 m² I PD=2,96m
A=14,91m² I PD=2,92m

A=7,59m² I PD=2,92m

A=5,81m² I PD=2,92m

A=32,41m² I PD=2.92 m

A=12,64m² | PD=3,07m

A=4,68m² | PD=2,67m

ELEVADOR

ELEVADOR

TOP=10.17

TOP=10.17

TOP=10.17

CONTROLE DE ACESSO POR
CATRACA
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E=17,74 cm

 20

E=17,74 cm

CORRIMÃO H=82cm

CORRIMÃO H=82cmALVENARIA H=92cm

 21 22 23 24 25 26272829

323130

CORRIMÃO H=82cm

17 1615  19 18

E=17,74 cmPARA DETALHE
VER PRANCHA
AR A-08

PROJEÇÃO CORTINA
DE FUMAÇA

PASSARELA TÉCNICA

PAINEL
REMOVÍVEL

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

HALL ELEVADORES

PÁTIO

OBJETOS MUSEOLÓGICOS

IDENTIFICAÇÃO

HIGIENIZAÇÃO

CARGA E DESCARGA

SANITÁRIO

DEPÓSITO LIXO

SANITÁRIO
PREPARO

MICROFILMAGEM

PROCESSAMENTO

CPD

ESCADA

CIRCULAÇÃO

DET

PRANCHA

DET
PRANCHA

PC

Ø1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø1"

Ø1"

Ø1"

Ø1"

Ø1"

Ø3"

Ø3"

Ø2"

Ø1 1/2"

Ø2 1/2"

Ø1 1/2"

Ø3"Ø1"

Ø2 1/2"

Rede húmida de incêndio
Rede de Recalque
Prumada ascendente para o piso superior
Prumada descendente do piso superior
Prumada ascendente do piso inferior
Prumada descendente para o piso inferior
Prumada descendente contínua
Prumada ascendente contínua

Sprinkler

LEGENDA

Hidrante simples

Posto de Governo e AlarmePGA

Recalque para bombeirosR

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-03-04-01-002-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Projeto Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Hidráulicas Instalações de combate a incêndio

SETOR B – PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO

1/100 29-01-2016

4013 02 03 04 01 02 PE01

HID-B11



INC.

INC.

HID. SIMPLES

P.C.ILUM.P1.2

PE_LAB
P.C.ILUM.AP

9.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

D.4

C.4

D.4

C.4

B.4

A.4

B.4

A.4

1.4

3.4

4.4

5.4

7.4

8.4

A
P-B09

A
P-B09

B
P-B10

B
P-B10

6.4

C

P
-B

10

C

P
-B

10

D

P
-B

10

D

P
-B

10

10.4

2.4

ELEVADOR

ELEVADOR

m

m m

m

m

+4.03

+5.50 +4.03

+4.03

+4.03

A03

A03

M04A

M02

A04

A08

A09

A11

A10

A03

A03
A03

A03
A03

A03

A03
A03

A03
A03

A03 A03 A03

C03
C03

C03

C03

C03

C03

C03

C03

C03

C03

C03

C02

C04

C01

C01

C01

C01

C01

C01

C04

C03

C03

C03

C03

M03

M04

01

B05

15

30 31 32 33

28

01

02

44
05

14

47

29

04

13

03

34
34
34
27
26

15

15

13 13

19

11

08

07

2322

13

37

49

36 36 36
24 25

16 19

19
19

21
21

19

17

16

B06

B07

M05

M06

A05

A07

M05

06

10
09

12

18

escaninhos

54
51

51

53 chuveiro de

emergência

40

armário acima

da bancada

armário acima

da bancada

55

C04

C04

C04 C04

C04

C04 C04

C04

C04

C04 C04

C01

C01

C01

C01

C04

C04

C04 C04

C04

C04

A06

CA01

P01

P01

P01

P01

P01

P01

P01

P01

M05

M05

M05

M05

M05

M05

M05

M05

M05

M05 M05

M05 M05

43

40

17
17

17
17

21

PX.B48

E-B06

PX.B46

E-B03

PX.B45

D-B03

PX.B47

P-B03

PX.B46

E-B03

PX.B46

E-B03

PX.B48

E-B06

PX.B46

E-03

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B01

PX.B47

P-02

PX.B45

D-B03

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B01

PX.B45

D-B01

PX.B47

P-B01

PX.B45

D-B02

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-B06

PX.B46

E-B08

PX.B46

E-B08

PX.B46

E-B08

PX.B45

D-B02

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-02

PX.B47

P-B03

PX.B46

P-B09

A=26,04m² | PD=2,54m

A=36,69m² | PD=2,45m

A=8,31m² | PD=2,54m

A=38,70m² | PD=2,54m

A=34,89m² | PD=2,54m

A=39,58m² | PD=2,54m

A=14,65m² | PD=2,54m

A=88,29m² | PD=2,54m

A=12,64m² | PD=2,65m

A=11,14m² | PD=2,45m

A=4,68m² | PD=2,22m

TOP=13.60
E=18,44 cm

E=18,44 cm

CORRIMÃO H=82cm
3940414243444546

494847 363534 3837

CORRIMÃO H=82cmALVENARIA H=92cm

CORRIMÃO H=82cm

E=17,74 cm

CONTROLE DE
ACESSO POR CATRACA

PAINEL
REMOVÍVEL

PE/PS_P1

HALL ELEVADORES

CHEFE SETOR

LABORATÓRIO

CAPTURA DIGITAL

SALA DE CONSULTA

CIRCULAÇÃO

ESCADA

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

Ø
1"

Ø
1"

Ø1" Ø1 1/2" Ø2" Ø2" Ø1"

Ø1 1/2"Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1" Ø
1" Ø

1"

Ø
1"

Ø
1" Ø
1"

Ø
3"

Ø
3"

Ø
1"

Ø
1"

Ø2"

Ø1 1/2"

Ø
1"

Ø
1 

1/
4"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
3"

Ø1 1/2"

Ø1 1/2"

Ø2 1/2"

Ø2 1/2"

Ø2"

Ø2"

Ø2"

Ø1 1/2"

Ø1 1/2"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø1"
Ø1"

Ø2 1/2"

Ø3"Ø1"

Ø
1"

Ø3"

Ø3"

Ø3"

Ø2 1/2"
Ø2 1/2"

Rede húmida de incêndio
Rede de Recalque
Prumada ascendente para o piso superior
Prumada descendente do piso superior
Prumada ascendente do piso inferior
Prumada descendente para o piso inferior
Prumada descendente contínua
Prumada ascendente contínua

Sprinkler

LEGENDA

Hidrante simples

Posto de Governo e AlarmePGA

Recalque para bombeirosR

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-03-04-01-003-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Projeto Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Hidráulicas Instalações de combate a incêndio

SETOR B – PLANTA DO 1º PAVIMENTO

1/100 29-01-2016

4013 02 03 04 01 03 PE01

HID-B12



m

9.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

D.4

C.4

D.4

C.4

B.4

A.4

B.4

A.4

1.4

3.4

4.4

5.4

7.4

8.4

A
P-B09

A
P-B09

B
P-B10

B
P-B10

6.4

C

P
-B

10

C

P
-B

10

D

P
-B

10

D

P
-B

10

10.4

2.4

ELEVADOR

ELEVADOR

m
m

m

m
m

m

+6.98
+8,45

+0.66

3.82 x 0.87

3.82 x 0.68

3.82 x 0.87

1.20 x 1.40

1.20 x 1.40

2.00 x 1.20

2.00 x 1.20

1.20 x 1.40

1.20 x 1.40

1.20 x 1.40

1.20 x 1.40

01

-31

2111

1411

1411

+6.98

222

+8,45

191

ACERVO ARQUIVÍSTICO TEXTUAL - ARQUIVO HISTÓRICO INSTITUCIONAL

ACERVO ARQUIVÍSTICO TEXTUAL - AMLB E ARQUIVO HISTÓRICO INSTITUCIONAL

HALL ELEVADOR

ACERVO ARQUIVÍSTICO TEXTUAL

ACERVO ARQUIVÍSTICO
(ESCRITÓRIO)

CHEFE DO SETOR

ESCADA

CIRCULAÇÃO

AD04

AD07

AD04

196 MÓDULOS DE ESTANTE DE 100x43,5cm

OCUPAÇÃO PELO ACERVO ATUAL: 99 MÓDULOS (50.51%)

FATOR DE CRESCIMENTO: 1.98

28 MÓDULOS DE ESTANTE DE 100x68cm

OCUPAÇÃO PELO ACERVO ATUAL: 12 MÓDULOS (42.86%)

FATOR DE CRESCIMENTO: 2.33

A=17,21m² | PD=2,55m

A=175,00m² | PD=2,55m

78,93m² | PD=2,55m

A=12,64m² | PD=2,65m

9,97m² | PD=2,55m

A=4,68m² | PD=2,25m

B
IB

LIO
TE

C
A

 TÉ
C

N
IC

A

M07

M07

M09

M09 M08

A
12

A07

A03 A03

A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03

A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03

C01

C01

C01

C01

C01

C01

C01

C01

C01

C01

C02

C04

M07

M07

M07

C01

C01

C01

M07

M07

M07

C01

C01

C01

M07

PX.B47

P-B03

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-B04

PX.B45

D-B03

PX.B47

P-B06

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B01

PX.B46

E-B02

PX.B46

E-B02

PX.B46

E-B02

PX.B48

E-B06

PX.B46

E-B02

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B03

PX.B46

P-B09

A=17,21m² | PD=2,50m

A=175,00m² | PD=2,56m

78,93m² | PD=2,56m

A=12,64m² | PD=2,65m

TOP=16.49

i=3% i=3%

i=3%

COBERTURA
PASSARELA

E=18,44 cm

E=18,44 cm

CORRIMÃO H=82cm
5556575859606162

ALVENARIA H=92cm

CORRIMÃO H=82cm

E=18,44 cm

656463 535251 54

PAINEL
REMOVÍVEL

PE_P2

P.C.ILUM.P2

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

HALL ELEVADOR

ACERVO ARQUIVÍSTICO TEXTUAL

ACERVO ARQUIVÍSTICO
(ESCRITÓRIO)

ESCADA

PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO

DET
PRANCHA

Ø3"

Ø
1"

Ø
1"

Ø2 1/2"

Ø
3"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø
1"

Ø1"Ø2"Ø1 1/2"Ø1" Ø2"

Ø1"

Ø3"

Ø3"

Ø3"
Ø2 1/2"

Rede húmida de incêndio
Rede de Recalque
Prumada ascendente para o piso superior
Prumada descendente do piso superior
Prumada ascendente do piso inferior
Prumada descendente para o piso inferior
Prumada descendente contínua
Prumada ascendente contínua

Sprinkler

LEGENDA

Hidrante simples

Posto de Governo e AlarmePGA

Recalque para bombeirosR

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-03-04-01-004-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Projeto Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Hidráulicas Instalações de combate a incêndio

SETOR B – PLANTA DO 2º PAVIMENTO

1/100 29-01-2016

4013 02 03 04 01 04 PE01

HID-B13



m

9.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

D.4

C.4

D.4

C.4

B.4

A.4

B.4

A.4

1.4

3.4

4.4

5.4

7.4

8.4

A
P-B09

A
P-B09

B
P-B10

B
P-B10

6.4

C

P
-B

10

C

P
-B

10

D

P
-B

10

D

P
-B

10

10.4

2.4

ELEVADOR

ELEVADOR

m

m
m

m

+9.93

+9,93

+11.40

+9.93

3.82 x 0.465

3.265 x 0.87

3.82 x 0.465

3.82 x 0.465

3.265 x 0.87 3.265 x 0.87

ACERVO BIBLIOGRÁFICO -
BIBLIOTECA

ACERVO BIBLIOGRÁFICO (3 E 4º PAVIMENTO) -
BIBLIOTECA

ACERVO BIBLIOGRÁFICO -
BIBLIOTECA OBRAS RARAS

ACERVO BIBLIOGRÁFICO

OBRAS RARASACERVO BIBLIOGRÁFICO

HALL ELEVADOR

ESCADA

CIRCULAÇÃO

AD01
AD01

AD03 AD03 AD03

AD01

14 MÓDULOS DE ESTANTE DE 100x43,5cm

OCUPAÇÃO PELO ACERVO ATUAL: 7 MÓDULOS (50%)

FATOR DE CRESCIMENTO: 2

98  MÓDULOS DE ESTANTE DE 100x43,5cm

OCUPAÇÃO PELO ACERVO ATUAL: 49 MÓDULOS (50%)

TAXA DE CRESCIMENTO: 2

882 MÓDULOS DE ESTANTE DE 100x23,25cm

OCUPAÇÃO PELO ACERVO ATUAL: 334 MÓDULOS (37.87%)

FATOR DE CRESCIMENTO: 2.64

A=15,60M² | PD=2,55m

A=72,74m² | PD=2,55m A=15,68m² | PD=2,55m

A=175,00m² | PD=2,55m

A=12,64m² | PD=2,65m

A=4,68m² | PD=2,25m

m
m

m

01

+9.93

2111

2111

-31

222

+9,93

+11.40

191

+9.93

PE_P3

PX.B47

P-B03

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B04

PX.B48

E-B06

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-15

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B04
PX.B47

P-B04

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B03

PX.B47

P-B01

PX.B46

P-B09

A=15,60M² | PD=2,50m

A=72,74m² | PD=2,56m

A=15,68m² | PD=2,56m

A=175,00m² | PD=2,56m

A=12,64m² | PD=2,65m

A=4,68m² | PD=2,25m TOP=19.44

7172737475767778

818079 696867 70

E=18,44 cm

E=18,44 cm

CORRIMÃO H=82cm

ALVENARIA H=92cm

CORRIMÃO H=82cm

E=18,44 cm

PAINEL
REMOVÍVEL

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

ACERVO BIBLIOGRÁFICO

OBRAS RARAS
ACERVO BIBLIOGRÁFICO

HALL ELEVADOR

ESCADA

CIRCULAÇÃO

PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO

DET
PRANCHA

Ø
1"

Ø
1"

Ø2 1/2"

Ø1"Ø1"

Ø1 1/2"

Ø1"

Ø1 1/2"
Ø2 1/2"

Rede húmida de incêndio
Rede de Recalque
Prumada ascendente para o piso superior
Prumada descendente do piso superior
Prumada ascendente do piso inferior
Prumada descendente para o piso inferior
Prumada descendente contínua
Prumada ascendente contínua

Sprinkler

LEGENDA

Hidrante simples

Posto de Governo e AlarmePGA

Recalque para bombeirosR

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-03-04-01-005-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Projeto Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Hidráulicas Instalações de combate a incêndio

SETOR B – PLANTA DO 3º PAVIMENTO

1/100 29-01-2016

4013 02 03 04 01 05 PE01

HID-B14



m

9.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

D.4

C.4

D.4

C.4

B.4

A.4

B.4

A.4

1.4

3.4

4.4

5.4

7.4

8.4

A
P-B09

A
P-B09

B
P-B10

B
P-B10

6.4

C

P
-B

10

C

P
-B

10

D

P
-B

10

D

P
-B

10

10.4

2.4

ELEVADOR

ELEVADOR

m
m

m

VENT. PRESS. A.C A.C A.C

A.C A.C

A.C

A.C

A.C

A.C

A.C

3.82 x 0.465

3.265 x 0.873.265 x 1.07 3.265 x 0.68 3.265 x 0.68

AD01

AD03AD05 AD06 AD02

01

+12.88

2111

+14,35

222

+12,88

2111

-321

2111

191

+12.88

PE_P4

PX.B47

P-B04

PX.B47

P-B03

PX.B47

P-B04

PX.B47

P-B04

PX.B45

D-B04

PX.B48

E-B06

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B03

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B01

PX.B46

P-B09

A=16,97m² | PD=2,50m

A=175,00m² | PD=2,56m

A=72,74m² | PD=2,56m A=15,68m² | PD=2,56m

A=12,64m² | PD=2,65m

A=4,68m² | PD=2,25m
TOP=22.39

8687888990919293

969594 848382 85

E=18,44 cm

E=18,44 cm

CORRIMÃO H=82cm

ALVENARIA H=92cm

CORRIMÃO H=82cm

E=18,44 cm

U
E

P

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

ACERVO BIBLIOGRÁFICO

HALL ELEVADOR

ACERVO MUSEU

ACERVO FÍLMICO, DIGITAL,
MAGNÉTICO E VÍDEO

ESCADA

CIRCULAÇÃO

PLANTA BAIXA 4º PAVIMENTO

DET
PRANCHA

Ø
1"

Ø
1"

Ø1"

Ø2 1/2"

Ø1"

Ø1 1/2"

Ø1 1/2"

Ø2 1/2"

Rede húmida de incêndio
Rede de Recalque
Prumada ascendente para o piso superior
Prumada descendente do piso superior
Prumada ascendente do piso inferior
Prumada descendente para o piso inferior
Prumada descendente contínua
Prumada ascendente contínua

Sprinkler

LEGENDA

Hidrante simples

Posto de Governo e AlarmePGA

Recalque para bombeirosR

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-03-04-01-006-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Projeto Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Hidráulicas Instalações de combate a incêndio

SETOR B – PLANTA DO 4º PAVIMENTO

1/100 29-01-2016

4013 02 03 04 01 06 PE01

HID-B15



1 PAV. SEDE

TOP=9.51

m+0.00

TOP=13.14

m+3.63

TOP=10.17

m+0.66

m+18.00
TOP=27.51

SUB-SOLO TOP=8.16

m- 1.35

1 PAV.
TOP=13.60

m+4.03

2 PAV.
TOP=16.49

m+6.98

3 PAV.
TOP=19.44

m+9.93

4 PAV.
TOP=22.39

m+12.88

COBERTURA
TOP=25.33

m+15.82

Recalque

bombeiros

H

H

H

H

H
PGA

Da infraestrutura

H

H

LEGENDA :

- REDE DE CHUVEIROS AUTOMATICOS

- REDE DE RECALQUE

- HIDRANTE TIPO 2

- POSTO DE GOVERNO E ALARME

     H

PGA

SECTOR B - ESQUEMA VERTICAL

S/E

PE-00 29-01-2016

4013-03-02-03-02-02-04-009.DWG

Projeto Executivo

29-01-2016

4013 01 0003 0402 PE02



D.4

CASA DE BOMBAS

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO + REUSO
01

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO + REUSO 02

CIRCULAÇÃO

Corte A

Corte B

C
or

te
 B

Planta

Abastecimento de
Água

Alimentação à rede
de Incêndio

D

D

AV

AVIN
DS
DF

IN
DS
DF

QE GBEI

QE GBEI

GBEI

QE GBAR

GBAR

Corte A

Reserva de Água de Reuso
v=20m³

Reserva de Água para Combate a Incêndio
v=95m³

EH

DS
IN

DF

AV

QE GBEI

GBEI GBAR

Abastecimento
de ÁguaAlimentação à

rede de Incêndio

D

0.
50

2.
20

0.
50

0.
20

0.
30

0.
09

0.
15

0.
60

0.
05

i=1%

Corte B

Reserva de Água de Reuso
v=20m³

Reserva de Água para Combate a Incêndio
v=95m³

EH

D

IN

DS

DF

IN

DS

DF

EH

D

1.20

0.
60

1.20

0.
60

0.
30

Vávula de seccionamento

LEGENDA

EH Entrada de homem
D Degrau
DS Descarga de superfície
DF Descarga de fundo
IN Indicador de Nível

Eletroválvula

AV Placa anti-vórtex

QE Quadro elétrico

GBEI Grupo de bombagem de extinção de incêndio

GBAR Grupo de bombagem de água de reuso

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-03-04-03-001-PE-00

PE-00 29-01-2016 Projeto Executivo

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Hidráulicas Instalações de combate a incêndio

SETOR B – DETALHE DA ÁREA TÉCNICA DE INCÊNDIO

1/50 29-01-2016

4013 02 03 04 03 01 PE00

HID-B17



m

9.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

D.4

C.4

D.4

C.4

B.4

A.4

B.4

A.4

1.4

3.4

4.4

5.4

7.4

8.4

A
P-B09

A
P-B09

B
P-B10

B
P-B10

6.4

C

P
-B

10

C

P
-B

10

D

P
-B

10

D

P
-B

10

10.4

2.4

m
m

m

5
.7
2

222

222

222

22

222

-2.71

-0,94
-2.71

222

192

-2.71

01

PE-SB

POÇO DE BOMBAGEM
DE ÁGUAS PLUVIAIS

PX.B46

E-B05

PX.B47

P-B10

PX.B47

P-B11

PX.B47

P-B11

P-B11

PX.B47

P-B03

PX.B46

E-B05

PX.B47

P-B05

A=19,77m² | PD=3,07m

A=21,66m² | PD=3,81

A=21,66m² | PD=3,81

A=20,39m² | PD=3,07

A=7,71m² | PD=3,07m

A=17,00m² | PD=3,07m

A=11,66m² | PD=3,07m

A=12,64m² | PD=3,07m

A=4,68m² | PD=3,07m

TOP=6.80

MATERIAL LIMPEZA

E=17,74 cm

 01

E=17,74 cm

CORRIMÃO H=82cm

CORRIMÃO
H=82cm

ALVENARIA
H=92cm

 02 03 04 05 06 07 08 09 10

13 12 11

CORRIMÃO
H=82cm

CILÍNDROS DE GÁS IG55

PROJEÇÃO DO PAV. TERREO

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

HALL ELEVADOR

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO + REUSO
01

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO + REUSO 02

GRUPO DE INCÊNDIO

DEP. DE REAGENTES
QUÍMICOS

CASA DE BOMBAS

CIRCULAÇÃO

ESCADA

CIRCULAÇÃO

PLANTA BAIXA SUBSOLO  (-2,69)

DET
PRANCHA

PX.B-44

Liga à ETEQ

Da ETEQ

Poço de bombagem
de águas pluviais
CT=-2.71
CS=-5.11

PVE2
CT=0.66
CS=-0.25

Caixa de
Filtro(PVP-CF)

Ø
100

 i=
1%

Ø100

 i=1%

Drenagem do Pátio

Ø
75

 i=
1.

0% Ø
20

0
 i=

0.
5%

Ø
20

0
 i=

0.
5%

Ø200
 i=0.5%

Ø
20

0
 i=

0.
6%

Ø200
 i=0.5%

Ø200
 i=1.0%

Ø
100

 i=1.0%

Ø200
 i=1.0%

PVE3

Ø
75

 i=
0.

0%

Ø100
 i=1%

PVP

Depósito de água fria

Alimenta a reserva
de reuso

Alimenta a reserva
de reuso

Saída de água
filtrada para reuso

Ligação a esgoto da
caixa de filtro

DF+DS

DF+DS

CVP2
CT=-2.71
CS=-3.61

CVP1
CT=-2.71
CS=-3.51

Ø75
 i=1.0%

VAR Ø75

AP Ø200

Rede de drenagem de esgoto
Rede de drenagem de águas pluviais

Sentido de escoamento
Poço de visita de esgoto
Poço de visita de pluvial
Caixa sifonada
Tubo de queda de esgoto
Tubo de queda de pluvial
Prumada de ventilação

LEGENDA

PVE
PVP
CS
AR
AP
VAR

Rede de ventilação de esgoto

Ralo de coberturaRC
Ralo de pavimento sinfonadoRPS

Poço de visita de pluvial/Caixa de filtroPVP-CF

Descarga de superfície + Descarga de fundoDS+DF

Rede de drenagem de águas pluviais elevatória

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-03-09-01-001-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Projeto Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Hidráulicas Esgoto Sanitário e Águas Pluviais

SETOR B – PLANTA DO SUB-SOLO

1/100 29-01-2016

4013 02 03 09 01 01 PE01

HID-B18



m

m

m

11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

C.4

D.4

C.4

B.4

A.4

B.4

A.4

1.4

3.4

4.4

5.4

7.4

8.4

A
P-B09

A
P-B09

B
P-B10

B
P-B10

6.4

C

P
-B

10

C

P
-B

10

D

P
-B

10

D

P
-B

10

10.4

2.4

m
m

m

PE/PS_PT

P
.C

.IL
U

M
.P

T

PE_CPD

VENT. PRESS.

A.C A.C A.C

A.C A.C

A.C

A.C

E
X

A
U

S
T.

 M
E

C
.

HID. SIMPLES

EQUIP.
INC.

INC.

m

m

m

m
m

m m

m

m

9.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

D.4

C.4

D.4

C.4

B.4

A.4

B.4

A.4

1.4

3.4

4.4

5.4

7.4

8.4

A
P-B09

A
P-B09

B
P-B10

B
P-B10

6.4

C

P
-B

10

C

P
-B

10

D

P
-B

10

D

P
-B

10

10.4

2.4

m
m

m

PE/PS_PT

P
.C

.IL
U

M
.P

T

PE_CPD

VENT. PRESS.

A.C A.C A.C

A.C A.C

A.C

A.C

E
X

A
U

S
T.

 M
E

C
.

HID. SIMPLES

EQUIP.
INC.

INC.

6
.0
6

6
.0
6

1

+0.66

+0.66

+0.66

2111

-321

-182

-172

1171

1161

1

1161

1161

1161

1161

8

1161

2

2

-321

1171

+2,43
+0.66

222

1

1 8

1 8

1 8

1 8

8

2111

1

2

2

2

2

191

+0.66

3

1

+0.66

+0.66

+0.66

+2,43
+0.66

+0.66

6
.0
6

6
.0
6

1

+0.66

+0.66

+0.66

2111

-321

-182

-172

1171

1161

1

1161

1161

1161

1161

8

1161

2

2

-321

1171

+2,43
+0.66

222

1

1 8

1 8

1 8

1 8

8

2111

1

2

2

2

2

191

+0.66

3

1

PX.B47

P-B07

PX.B46

E-B07

PX.B47

P-B09

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B12

PX.B47

P-B03

PX.B47

P-B09

PX.B47

P-B05

PX.B46

E-B04

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B47

P-B01

PX.B47

P-B08

PX.B46

E-B04

PX.B46

E-B04

PX.B45

PX.B45

D-B04
PX.B45

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B47

P-B13

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-B01

PX.B47

P-B12

PX.B47

P-B13

PX.B47

P-B12

PX.B47

P-B13

PX.B47

P-B03

PX.B46

P-B09

A=27,85m² I PD=2,92m

A=14,49m² | PD=2,92m

A=32,79m² | PD=2,92m

A=23,87m²

A=80,32m² I PD=2,92m

A=14,71m² I PD=2,92m

A=23,85m² I PD=2,92m

A=4,39 m² I PD=2,96m

A=5,96m² I PD=2,92m

A=4,39 m² I PD=2,96m
A=14,91m² I PD=2,92m

A=7,59m² I PD=2,92m

A=5,81m² I PD=2,92m

A=32,41m² I PD=2.92 m

A=12,64m² | PD=3,07m

A=4,68m² | PD=2,67m

ELEVADOR

ELEVADOR

TOP=10.17

TOP=10.17

CONTROLE DE ACESSO POR
CATRACA

TOP=10.17

P
R

O
JE

Ç
Ã

O
 S

U
P

E
R

IO
R

P
R

O
JE

Ç
Ã

O
 P

A
S

S
A

R
E

LA

E=17,74 cm

 20

E=17,74 cm

CORRIMÃO H=82cm

CORRIMÃO H=82cmALVENARIA H=92cm

 21 22 23 24 25 26272829

323130

CORRIMÃO H=82cm

17 1615  19 18

E=17,74 cmPARA DETALHE
VER PRANCHA
AR A-08

PROJEÇÃO CORTINA
DE FUMAÇA

PASSARELA TÉCNICA

PAINEL
REMOVÍVEL

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

HALL ELEVADORES

PÁTIO

OBJETOS MUSEOLÓGICOS

IDENTIFICAÇÃO

HIGIENIZAÇÃO

CARGA E DESCARGA

SANITÁRIO

DEPÓSITO LIXO

SANITÁRIO
PREPARO

MICROFILMAGEM

PROCESSAMENTO

ESCADA

CIRCULAÇÃO

DET

PRANCHA

DET
PRANCHA

CA01

AMLB

BIBLIO.ARQUIVO

CÂMARA DE

DESINFETAÇÃO

BIBLIO.

A01 A01 A01

A01 A01 A01 A01

M01

B01

M02

B04

A01

PR01

M01

B03

B02A02 A02 A02

A02 A02 A02

15

mic 01
mic 02

mic 03

mic 04

M02

M02

MESA

HIGIENIZAÇÃO
01

MESA

HIGIENIZ.
02

15

C03
C01

C01

C01
C01

C03

C01

C01

C01

C01
C03

N
o

b
reak

N
o

b
reak

A01 A01 A01 A01 A01

C03

C
03

C
03

PX.B47

P-B07

PX.B46

E-B07

PX.B47

P-B09

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B12

PX.B47

P-B03

PX.B47

P-B09

PX.B47

P-B05

PX.B46

E-B04

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B47

P-B01

PX.B47

P-B08

PX.B46

E-B04

PX.B46

E-B04

PX.B45

PX.B45

D-B04
PX.B45

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B46

D-B02

PX.B47

P-B13

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-B01

PX.B47

P-B12

PX.B47

P-B13

PX.B47

P-B12

PX.B47

P-B13

PX.B47

P-B03

PX.B46

P-B09

A=27,85m² I PD=2,92m

A=14,49m² | PD=2,92m

A=32,79m² | PD=2,92m

A=23,87m²

A=80,32m² I PD=2,92m

A=14,71m² I PD=2,92m

A=23,85m² I PD=2,92m

A=4,39 m² I PD=2,96m

A=5,96m² I PD=2,92m

A=4,39 m² I PD=2,96m
A=14,91m² I PD=2,92m

A=7,59m² I PD=2,92m

A=5,81m² I PD=2,92m

A=32,41m² I PD=2.92 m

A=12,64m² | PD=3,07m

A=4,68m² | PD=2,67m

ELEVADOR

ELEVADOR

TOP=10.17

TOP=10.17

TOP=10.17

CONTROLE DE ACESSO POR
CATRACA

P
R

O
JE

Ç
Ã

O
 S

U
P

E
R

IO
R

P
R

O
JE

Ç
Ã

O
 P

A
S

S
A

R
E

LA

E=17,74 cm

 20

E=17,74 cm

CORRIMÃO H=82cm

CORRIMÃO H=82cmALVENARIA H=92cm

 21 22 23 24 25 26272829

323130

CORRIMÃO H=82cm

17 1615  19 18

E=17,74 cmPARA DETALHE
VER PRANCHA
AR A-08

PROJEÇÃO CORTINA
DE FUMAÇA

PASSARELA TÉCNICA

PAINEL
REMOVÍVEL

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

HALL ELEVADORES

PÁTIO

OBJETOS MUSEOLÓGICOS

IDENTIFICAÇÃO

HIGIENIZAÇÃO

CARGA E DESCARGA

SANITÁRIO

DEPÓSITO LIXO

SANITÁRIO
PREPARO

MICROFILMAGEM

PROCESSAMENTO

ESCADA

CIRCULAÇÃO

DET

PRANCHA

DET
PRANCHA

CS + Seca
Piso

PVE1
CT=0.66
CS=-0.10

CS

PVE2
CT=0.66
CS=-0.25

CS + Seca
Piso

RPS

CS+Ralo
sinfonado

Caixa de
Filtro(PV
P-CF)

Ø75
 i=1%

Ø75
 i=1%

Ø100
 i=1%

Ø100
 i=1%

Ø100
 i=1%

Ø100
 i=1%

Ø100
 i=1%

Ø100
 i=1%

Ø75
 i=1%

Ø75
 i=1%

Ø
75

 i=1%

Ø40 i=1%

Ø
75

 i=
1%

Ø
75

 i=
1%

Ø40
 i=1%

Ø75
 i=1%

Ø
75

 i=
0%

Ø
40

 i=
2%

Ø
75

 i=
1%

Ø150
 i=1%

Ø
15

0
 i=

1%

Ø10
0

 i=
1%

PVP

Ø100
 i=1%

PVE3
CT= a confirmar
CS=-0.30

Ø100
 i=1%

PVP3
CT= a confirmar
CS=-0.30

AP Ø150

VAR Ø75

AR Ø100

VAR Ø75

VAR Ø75

AP Ø200

AP Ø150VAR Ø75

Rede de drenagem de esgoto
Rede de drenagem de águas pluviais

Sentido de escoamento
Poço de visita de esgoto
Poço de visita de pluvial
Caixa sifonada
Tubo de queda de esgoto
Tubo de queda de pluvial
Prumada de ventilação

LEGENDA

PVE
PVP
CS
AR
AP
VAR

Rede de ventilação de esgoto

Ralo de coberturaRC
Ralo de pavimento sinfonadoRPS

Poço de visita de pluvial/Caixa de filtroPVP-CF

Descarga de superfície + Descarga de fundoDS+DF

Rede de drenagem de águas pluviais elevatória

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-03-09-01-002-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Projeto Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Hidráulicas Esgoto Sanitário e Águas Pluviais

SETOR B – PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO

1/100 29-01-2016

4013 02 03 09 01 02 PE01

HID-B19



INC.

INC.

HID. SIMPLES

9.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

D.4

C.4

D.4

C.4

B.4

A.4

B.4

A.4

1.4

3.4

4.4

5.4

7.4

8.4

A
P-B09

A
P-B09

B
P-B10

B
P-B10

6.4

C

P
-B

10

C

P
-B

10

D

P
-B

10

D

P
-B

10

10.4

2.4

ELEVADOR

ELEVADOR

m

m m

m

m

+4.03

+5.50 +4.03

+4.03

+4.03

A03

A03

M04A

M02

A04

A08

A09

A11

A10

A03

A03
A03

A03
A03

A03

A03
A03

A03
A03

A03 A03 A03

C03
C03

C03

C03

C03

C03

C03

C03

C03

C03

C03

C02

C04

C01

C01

C01

C01

C01

C01

C04

C03

C03

C03

C03

M03

M04

01

B05

15

30 31 32 33

28

01

02

44
05

14

47

29

04

13

03

34
34

27
26

15

15

13 13

19

11

08

07

2322

13

37

49

36 36 36
24 25

16 19

19
19

21
21

19

17

16

B06

B07

M05

M06

A05

A07

M05

06

10
09

12

18

escaninhos

54
51

51

53 chuveiro de

emergência

40

armário acima

da bancada

armário acima

da bancada

55

C04

C04

C04 C04

C04

C04 C04

C04

C04

C04 C04

C01

C01

C01

C01

C04

C04

C04 C04

C04

C04

A06

CA01

P01

P01

P01

P01

P01

P01

P01

P01

M05

M05

M05

M05

M05

M05

M05

M05

M05

M05 M05

M05 M05

43

40

17
17

17
17

21

PX.B48

E-B06

PX.B46

E-B03

PX.B45

D-B03

PX.B47

P-B03

PX.B46

E-B03

PX.B46

E-B03

PX.B48

E-B06

PX.B46

E-03

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B01

PX.B47

P-02

PX.B45

D-B03

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B01

PX.B45

D-B01

PX.B47

P-B01

PX.B45

D-B02

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-B06

PX.B46

E-B08

PX.B46

E-B08

PX.B46

E-B08

PX.B45

D-B02

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-02

PX.B47

P-B03

PX.B46

P-B09

A=26,04m² | PD=2,54m

A=36,69m² | PD=2,45m

A=8,31m² | PD=2,54m

A=38,70m² | PD=2,54m

A=34,89m² | PD=2,54m

A=39,58m² | PD=2,54m

A=14,65m² | PD=2,54m

A=88,29m² | PD=2,54m

A=4,63m² | PD=2,54m

A=12,64m² | PD=2,65m

A=11,14m² | PD=2,45m

A=4,68m² | PD=2,22m

TOP=13.60
E=18,44 cm

E=18,44 cm

CORRIMÃO H=82cm
3940414243444546

494847 363534 3837

CORRIMÃO H=82cmALVENARIA H=92cm

CORRIMÃO H=82cm

E=17,74 cm

TOP=13.60

CONTROLE DE
ACESSO POR CATRACA

PAINEL
REMOVÍVEL

PE/PS_P1

APOIO E PESQUISA

HALL ELEVADORES

CHEFE SETOR

CONSERVAÇÃO E RESTAURO

NÚCLEO DE ENCADERNAÇÃO

LABORATÓRIO

CAPTURA DIGITAL

SALA DE CONSULTA

CIRCULAÇÃO

SALA DE VÍDEO

ESCADA

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CS+Ralo
Sinfonado

Ramal de esgoto individual
com sifão incorporado

Ø
100

 i=
1%

Ø
100

 i=
1%

Ø
100

 i=
1%

Ø
75

 i=
1%

Ø100
 i=1%

Ø75
 i=1%

Ø40
 i=1%

AP Ø100

VAR Ø75

AP Ø150

VAR Ø75
VAR Ø100

VAR Ø75

RC

VAR Ø75

AP Ø200

AP Ø150

Rede de drenagem de esgoto
Rede de drenagem de águas pluviais

Sentido de escoamento
Poço de visita de esgoto
Poço de visita de pluvial
Caixa sifonada
Tubo de queda de esgoto
Tubo de queda de pluvial
Prumada de ventilação

LEGENDA

PVE
PVP
CS
AR
AP
VAR

Rede de ventilação de esgoto

Ralo de coberturaRC

Ralo de pavimento sinfonadoRPS

Poço de visita de pluvial/Caixa de filtroPVP-CF

Descarga de superfície + Descarga de fundoDS+DF

Rede de drenagem de águas pluviais elevatória

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-03-09-01-003-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Projeto Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Hidráulicas Esgoto Sanitário e Águas Pluviais

SETOR B – PLANTA DO 1º PAVIMENTO

1/100 29-01-2016

4013 02 03 09 01 03 PE01

HID-B20



m

9.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

D.4

C.4

D.4

C.4

B.4

A.4

B.4

A.4

1.4

3.4

4.4

5.4

7.4

8.4

A
P-B09

A
P-B09

B
P-B10

B
P-B10

6.4

C

P
-B

10

C

P
-B

10

D

P
-B

10

D

P
-B

10

10.4

2.4

ELEVADOR

ELEVADOR

LIXO

m
m

m

m
m

m
+6.98

+6.98
+8,45

+0.66

3.82 x 0.87

3.82 x 0.68

3.82 x 0.87

1.20 x 1.40

1.20 x 1.40

2.00 x 1.20

2.00 x 1.20

1.60 x 0.80

1.20 x 1.40

1.20 x 1.40

1.20 x 1.40

1.20 x 1.40

01

+6.98

-321

2111

1411

1411

+6.98

222

+8,45

191

ACERVO ARQUIVÍSTICO TEXTUAL - ARQUIVO HISTÓRICO INSTITUCIONAL

ACERVO ARQUIVÍSTICO TEXTUAL - AMLB E ARQUIVO HISTÓRICO INSTITUCIONAL

HALL ELEVADOR

ACERVO ARQUIVÍSTICO TEXTUAL

ACERVO ARQUIVÍSTICO
(ESCRITÓRIO)

CHEFE DO SETOR

ESCADA

CIRCULAÇÃO

AD04

AD07

AD04

196 MÓDULOS DE ESTANTE DE 100x43,5cm

OCUPAÇÃO PELO ACERVO ATUAL: 99 MÓDULOS (50.51%)

FATOR DE CRESCIMENTO: 1.98

28 MÓDULOS DE ESTANTE DE 100x68cm

OCUPAÇÃO PELO ACERVO ATUAL: 12 MÓDULOS (42.86%)

FATOR DE CRESCIMENTO: 2.33

A=17,21m² | PD=2,55m

A=175,00m² | PD=2,55m

78,93m² | PD=2,55m

A=12,64m² | PD=2,65m

9,97m² | PD=2,55m

A=4,68m² | PD=2,25m

B
IB

LIO
TE

C
A

 TÉ
C

N
IC

A

M07

M07

M09

M09 M08

A
12

A07

A03 A03

A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03

A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03

C01

C01

C01

C01

C01

C01

C01

C01

C01

C01

C02

C04

C04

M07

M07

M07

C01

C01

C01

M07

M07

M07

C01

C01

C01

M07

PX.B47

P-B03

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-B04

PX.B45

D-B03

PX.B47

P-B06

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B01

PX.B46

E-B02

PX.B46

E-B02

PX.B46

E-B02

PX.B48

E-B06

PX.B46

E-B02

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B03

PX.B46

P-B09

A=17,21m² | PD=2,50m

A=175,00m² | PD=2,56m

78,93m² | PD=2,56m

A=12,64m² | PD=2,65m

TOP=16.49

i=3% i=3%

i=3%

COBERTURA
PASSARELA

E=18,44 cm

E=18,44 cm

CORRIMÃO H=82cm
5556575859606162

ALVENARIA H=92cm

CORRIMÃO H=82cm

E=18,44 cm

656463 535251 54

PAINEL
REMOVÍVEL

PE_P2

P.C.ILUM.P2

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

HALL ELEVADOR

ACERVO ARQUIVÍSTICO TEXTUAL

ACERVO ARQUIVÍSTICO
(ESCRITÓRIO)

ESCADA

PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO

DET
PRANCHA

Extravasor

Extravasor

Extravasor

RC

AP Ø150

VAR Ø75

VAR Ø75

VAR Ø100

VAR Ø75

VAR Ø75
AP Ø200

AP Ø150

Rede de drenagem de esgoto
Rede de drenagem de águas pluviais

Sentido de escoamento
Poço de visita de esgoto
Poço de visita de pluvial
Caixa sifonada
Tubo de queda de esgoto
Tubo de queda de pluvial
Prumada de ventilação

LEGENDA

PVE
PVP
CS
AR
AP
VAR

Rede de ventilação de esgoto

Ralo de coberturaRC

Ralo de pavimento sinfonadoRPS

Poço de visita de pluvial/Caixa de filtroPVP-CF

Descarga de superfície + Descarga de fundoDS+DF

Rede de drenagem de águas pluviais elevatória

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-03-09-01-004-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Projeto Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Hidráulicas Esgoto Sanitário e Águas Pluviais

SETOR B – PLANTA DO 2º PAVIMENTO

1/100 29-01-2016

4013 02 03 09 01 04 PE01

HID-B21



m

9.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

D.4

C.4

D.4

C.4

B.4

A.4

B.4

A.4

1.4

3.4

4.4

5.4

7.4

8.4

A
P-B09

A
P-B09

B
P-B10

B
P-B10

6.4

C

P
-B

10

C

P
-B

10

D

P
-B

10

D

P
-B

10

10.4

2.4

ELEVADOR

ELEVADOR

m

m
m

m

+9.93

+9,93

+11.40

+9.93

3.82 x 0.465

3.265 x 0.87

3.82 x 0.465

3.82 x 0.465

3.265 x 0.87 3.265 x 0.87

ACERVO BIBLIOGRÁFICO -
BIBLIOTECA

ACERVO BIBLIOGRÁFICO (3 E 4º PAVIMENTO) -
BIBLIOTECA

ACERVO BIBLIOGRÁFICO -
BIBLIOTECA OBRAS RARAS

ACERVO BIBLIOGRÁFICO

OBRAS RARASACERVO BIBLIOGRÁFICO

HALL ELEVADOR

ESCADA

CIRCULAÇÃO

AD01
AD01

AD03 AD03 AD03

AD01

14 MÓDULOS DE ESTANTE DE 100x43,5cm

OCUPAÇÃO PELO ACERVO ATUAL: 7 MÓDULOS (50%)

FATOR DE CRESCIMENTO: 2

98  MÓDULOS DE ESTANTE DE 100x43,5cm

OCUPAÇÃO PELO ACERVO ATUAL: 49 MÓDULOS (50%)

TAXA DE CRESCIMENTO: 2

882 MÓDULOS DE ESTANTE DE 100x23,25cm

OCUPAÇÃO PELO ACERVO ATUAL: 334 MÓDULOS (37.87%)

FATOR DE CRESCIMENTO: 2.64

A=15,60M² | PD=2,55m

A=72,74m² | PD=2,55m A=15,68m² | PD=2,55m

A=175,00m² | PD=2,55m

A=12,64m² | PD=2,65m

A=4,68m² | PD=2,25m

m
m

m

01

+9.93

2111

2111

-321

222

+9,93

+11.40

191

+9.93

PE_P3

PX.B47

P-B03

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B04

PX.B48

E-B06

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-15

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B04
PX.B47

P-B04

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B03

PX.B47

P-B01

PX.B46

P-B09

A=15,60M² | PD=2,50m

A=72,74m² | PD=2,56m

A=15,68m² | PD=2,56m

A=175,00m² | PD=2,56m

A=12,64m² | PD=2,65m

A=4,68m² | PD=2,25m TOP=19.44

7172737475767778

818079 696867 70

E=18,44 cm

E=18,44 cm

CORRIMÃO H=82cm

ALVENARIA H=92cm

CORRIMÃO H=82cm

E=18,44 cm

PAINEL
REMOVÍVEL

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

ACERVO BIBLIOGRÁFICO

OBRAS RARAS
ACERVO BIBLIOGRÁFICO

HALL ELEVADOR

ESCADA

CIRCULAÇÃO

PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO

DET
PRANCHA

AP Ø150

VAR Ø75

VAR Ø100

VAR Ø75

VAR Ø75

VAR Ø75

AP Ø150

AP Ø200

Rede de drenagem de esgoto
Rede de drenagem de águas pluviais

Sentido de escoamento
Poço de visita de esgoto
Poço de visita de pluvial
Caixa sifonada
Tubo de queda de esgoto
Tubo de queda de pluvial
Prumada de ventilação

LEGENDA

PVE
PVP
CS
AR
AP
VAR

Rede de ventilação de esgoto

Ralo de coberturaRC
Ralo de pavimento sinfonadoRPS

Poço de visita de pluvial/Caixa de filtroPVP-CF

Descarga de superfície + Descarga de fundoDS+DF

Rede de drenagem de águas pluviais elevatória

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-03-09-01-005-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Projeto Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Hidráulicas Esgoto Sanitário e Águas Pluviais

SETOR B – PLANTA DO 3º PAVIMENTO

1/100 29-01-2016

4013 02 03 09 01 05 PE01

HID-B22



m

9.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

D.4

C.4

D.4

C.4

B.4

A.4

B.4

A.4

1.4

3.4

4.4

5.4

7.4

8.4

A
P-B09

A
P-B09

B
P-B10

B
P-B10

6.4

C

P
-B

10

C

P
-B

10

D

P
-B

10

D

P
-B

10

10.4

2.4

ELEVADOR

ELEVADOR

m
m

m

VENT. PRESS. A.C A.C A.C

A.C A.C

A.C

A.C

A.C

A.C

A.C

3.82 x 0.465

3.265 x 0.873.265 x 1.07 3.265 x 0.68 3.265 x 0.68

AD01

AD03AD05 AD06 AD02

01

+12.88

2111

+14,35

222

+12,88

2111

-321

2111

191

+12.88

PE_P4

PX.B47

P-B04

PX.B47

P-B03

PX.B47

P-B04

PX.B47

P-B04

PX.B45

D-B04

PX.B48

E-B06

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B03

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B01

PX.B46

P-B09

A=16,97m² | PD=2,50m

A=175,00m² | PD=2,56m

A=72,74m² | PD=2,56m A=15,68m² | PD=2,56m

A=12,64m² | PD=2,65m

A=4,68m² | PD=2,25m
TOP=22.39

8687888990919293

969594 848382 85

E=18,44 cm

E=18,44 cm

CORRIMÃO H=82cm

ALVENARIA H=92cm

CORRIMÃO H=82cm

E=18,44 cm

U
E

P

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

ACERVO BIBLIOGRÁFICO

HALL ELEVADOR

ACERVO MUSEU

ACERVO FÍLMICO, DIGITAL,
MAGNÉTICO E VÍDEO

ESCADA

CIRCULAÇÃO

PLANTA BAIXA 4º PAVIMENTO

DET
PRANCHA

VAR Ø75

VAR Ø75
VAR Ø100

VAR Ø75
Ø150

 i=0.5%

AP Ø150

AP Ø150

VAR Ø75

AP Ø150

AP Ø150

AP Ø150

AP Ø150

Ø
15

0
 i=

1%

Ø
15

0
 i=

1%

AP Ø150

Rede de drenagem de esgoto
Rede de drenagem de águas pluviais

Sentido de escoamento
Poço de visita de esgoto
Poço de visita de pluvial
Caixa sifonada
Tubo de queda de esgoto
Tubo de queda de pluvial
Prumada de ventilação

LEGENDA

PVE
PVP
CS
AR
AP
VAR

Rede de ventilação de esgoto

Ralo de coberturaRC
Ralo de pavimento sinfonadoRPS

Poço de visita de pluvial/Caixa de filtroPVP-CF

Descarga de superfície + Descarga de fundoDS+DF

Rede de drenagem de águas pluviais elevatória

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-03-09-01-006-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Projeto Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Hidráulicas Esgoto Sanitário e Águas Pluviais

SETOR B – PLANTA DO 4º PAVIMENTO

1/100 29-01-2016

4013 02 03 09 01 06 PE01

HID-B23



1 PAV. SEDE

TOP=9.51

m+0.00

TOP=13.14

m+3.63

TOP=10.17

m+0.66

m+18.00
TOP=27.51

SUB-SOLO TOP=8.16

m- 1.35

1 PAV.
TOP=13.60

m+4.03

2 PAV.
TOP=16.49

m+6.98

3 PAV.
TOP=19.44

m+9.93

4 PAV.
TOP=22.39

m+12.88

COBERTURA
TOP=25.33

m+15.82
R

RAP

PVEPVE

V
R

PVP

DF

ET

GB

PVP-CF

PVP

PVP PVAP

Abastece a reserva

de reuso DS

CS+Ralo

sifonado

CS

Processo de tratamento

a definir pelo utilizador

V

PVE
CS

V

Tubo de queda deTubo de queda de

Esgoto dosEsgoto da sala

de processamento

DF

DS Reserva de reuso

- CAIXA SIFONADA

- SENTIDO DO ESCOAMENTO

CS

PVP-CF

LEGENDA :

- DESCARGA DE SUPERFICIE

- DESCARGA DE FUNDO
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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento de instalações mecânicas se refere ao novo “Centro de Preservação de Bens Culturais 

da Fundação Casa de Rui Barbosa”, a ser construído no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. 

A nova edificação constitui uma ampliação da edificação existente, com implantação de um edificio de forma 

aproximadamente retangular, obliquo, com uma caixa de escadas e hall comum. A edificação desenvolve-se 

em 7 pavimentos distintos, da seguinte forma: 

 Subsolo – instalação de utilidades e áreas técnicas; 

 Térreo – Espaços de trabalho, CPD, Acervo de Objetos Museol´pgicos, Casa dos Lixos e Carga e 

Descarga; 

 1º Pavimento – Espaços de Trabalho (Salas de Consulta e Laboratórios); 

 2º Pavimento - Espaços de Trabalho (Escritório) e Acervo Arquivistico Textual; 

 3º e 4º Pavimentos – Acervos Técnicos; 

 Cobertura – Espaços técnicos. 

O edifício desenvolve-se em altura até aos 18 m, aproximadamente, deste o pavimento térreo até à 

cobertura. A cobertura é acessível, havendo uma laje de fecho do núcleo de acessos - elevadores e escadas - 

acima desse nível. Estão previstas intervenções para interfaces entre o novo edifício e os existentes, 

decorrentes de novas circulações de pessoas e veículos e para relocação de Equipamentos.  

 

Figura 1.1 – Localização do local de intervenção (Imagem retirada do Google Maps) 
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Neste documento são descritas as soluções para as instalações mecânicas de ventilação e ar condicionado, de 

modo a garantir as condições de conforto térmico, de qualidade do ar interior e outras especificidades 

requeridas pelos diversos espaços que constituem o novo edifício de acervos.  

Tratando-se de um edifício destinado ao depósito de acervos de elevado valor histórico, patrimonial e cultural 

estabelece-se como primeira prioridade a sua correta conservação e mitigação dos fenómenos de 

deterioração provocados pela exposição ao ambiente. 

Para além do apertado controle ambiental deverá ser assegurado que os sistemas mecânicos responsáveis 

pela preservação funcionarão de uma forma ininterrupta e que, a existência de potenciais avarias não 

aumente o risco sobre os acervos, particularmente quanto à possibilidade de molhamentos. 

De forma a cumprir com este pressuposto impõe-se intervir ao nível de: 

 filtragem química de poluentes atmosféricos; 

 filtragem particulados; 

 controle de temperatura e umidade ambiente; 

 monitoramento das condições ambientais; 

Dentro do contexto energético atual, em que num edifício a parcela relativa aos custos energéticos é 

normalmente significativa, se procura, sem sacrifício das condições de controle ambiental e através da seleção e 

integração racional dos diversos equipamentos, particularmente as opções energéticas passivas e ativas, instalar 

soluções que permitam, sem penalizar o investimento inicial, obter custos de exploração adequados. 

Para alcançar este objetivo pretende-se intervir quer ao nível dos sistemas de produção de energia térmica 

quer aos sistemas de ventilação e tratamento ambiente, priorizando a utilização de soluções com 

recuperação térmica e de equipamentos com elevada eficiência. 

A concepção do edifício teve desde as fases preliminares uma preocupação conceptual com a adoção de 

soluções que resultem num compromisso sustentável e de minimização de energia. Assim, se avaliaram e 

foram selecionadas soluções que permitam uma integração com os conceitos arquitetônicos, funcionais e que 

sejam condizentes com o pretendido pelo Dono de Obra. 

Este documento visa descrever tecnicamente a concepção do projeto e dos respectivos equipamentos 

mecânicos propostos, bem como, estabelecer os critérios e parâmetros utilizados na elaboração do projeto 

dos Sistemas de Condicionamento de Ar, de Ventilação Mecânica. 
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No presente texto são descritos os sistemas propostos a programar de modo a assegurar os objetivos 

pretendidos, especificamente: 

 a climatização de precisão de acervos com requisitos de temperatura e umidade específicos; 

 o resfriamento ambiente da generalidade dos espaços ocupados; 

 a ventilação mecânica de extração das áreas de serviços, especificamente instalações sanitárias 

interiores e arrumos interiores; 

Tendo isto em mente, foram propostas, avaliadas e selecionadas diversas soluções e equipamentos que 

permitam uma integração com os conceitos funcionais, arquitetônicos e que sejam condizentes com as 

premissas ambientais e de sustentabilidade pretendidos. Assim, no presente documento, se descrevem as 

soluções e equipamentos finais adoptados para cumprimentos dos objetivos pretendidos, bem como, as 

soluções discutidas e acordadas com a arquitetura. 

2. OBJETIVO 

Neste texto pretende-se justificar e caracterizar as soluções propostas para os equipamentos mecânicos dos 

sistemas de ar condicionado e ventilação mecânica a preconizar, tendo como objetivos assegurar: 

 os níveis de conforto térmico para a generalidade dos espaços fechados com ocupação, 

especificamente, escritórios e laboratórios; 

 a renovação de ar mecânica da maioria locais fechados; 

 a climatização específica para os espaços de acervos técnicos e produtos com necessidades de 

temperatura e umidade rigorosas; 

 o resfriamento específico de armazenamento de lixos refrigerados;  

 o fluxo de ar de extração, requerido por razões higiénicas para as áreas de serviços, 

especificamente, instalações sanitárias, depósitos e espaços afins; 

 a colocação ao abrigo de fumaça, em situação de incêndio, das caixas de escadas 

enclausuradas (fechadas) e que constituem caminhos de fuga verticais, mediante pressurização, 

de acordo com o definido no projeto de segurança; 

Todas as soluções de ar condicionado, renovação de ar, extração de fumaça e compartimentações adoptada 

foram devidamente previstas e compatibilizadas de acordo com os respectivos projetos de especialidades e 

de arquitetura. 

Em resumo, os sistemas a prever devem promover as condições ambientais adequadas ao conforto térmico 

dos usuários e a operação segura dos equipamentos pelo controle simultâneo dos seguintes parâmetros: 

 temperatura interna de bulbo seco; 
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 umidade relativa interna; 

 grau de limpeza do ar; 

 movimentação do ar nos recintos; 

 nível de ruído; 

 renovação do ar; 

 pressão diferencial. 

3. PREMISSAS DE CÁLCULO E DIMENSIONAMENTO 

3.1. Normas e regulamentação 

Na definição do novo edifício de acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa foram seguidas as melhores 

práticas, normas e regulamentos aplicáveis. 

O desenvolvimento do presente documento toma por base as diretrizes definidas pelas “Diretrizes e requisitos 

básicos para a eliminação/ mitigação de riscos de acervos culturais” da Fundação Casa de Rui Barbosa, as 

normas Brasileiras (NBR), Legislação Federal e Estadual, do Regulamento do corpo de Bombeiros do Estado, 

de acordo com as referências apresentadas neste capitulo, para além dos padrões e outras recomendações 

dos desenhos do projeto de arquitetura e das recomendações da ASHRAE. 

Legislação/regulamentação principal: 

 Diretrizes da Fundação Casa Rui Barbosa; 

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

 ABNT NBR 16401-1/2/3; 

 ABNT NBR 15220; 

 ABNT NBR 15575; 

 ABNT NBR 10152 Níveis de ruído para Conforto Acústico; 

 Na NBR 9077 - Saídas de Emergência em Edifícios; 

 Na NBR 14880:2014 – Saídas de emergência em edifícios – Escada de Segurança, 

Controle de Fumaça por pressurização; 

 ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

 Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003; 

 Resolução RDC nº 50 de 21 de Fevereiro de 2002; 

 ASHRAE - American Society of Heating, Refrigeration And Air Conditioning Engineers, 

 Fundamentals; 
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 HVAC Applications de 2011; 

 Standard 62.1-2010 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality; 

 Standard 15-2007 - Safety Standard for Refrigeration Systems; 

 Guide for Buildings in Hot and Humid Climates; 

 SMACNA - Sheet Metal And air Conditioning Contractors National Association; 

 CIBSE - The Chartered Institution of Building Services Engineers; 

 ARI – Air Conditioning and Refrigerating Institute; 

 CIE - Commission Internationale de L’eclairage. 

3.2. Dados climáticos de projeto 

O clima de Rio de Janeiro é considerado subtropical, caraterizado por estações do ano relativamente bem 

definidas: o Inverno é ameno e subseco, e o Verão, moderadamente quente e chuvoso.  

A temperatura média anual é de 22 °C , com diminuição de chuvas no inverno, tendo invernos brandos e verões 

com temperaturas moderadamente altas. Os meses mais quentes, Fevereiro e Março, têm temperaturas médias de 

25 °C e o mês mais frio, Setembro, de 19 °C. Outono e Primavera são estações de transição. A maritimidade do 

Rio de Janeiro evita que existam grandes variações de temperatura.  

A precipitação média anual é de 1172,9 mm, e a umidade relativa média é de 77,5%. 

 

 

Gráfico de Conforto Gráfico da Temperatura Exterior 

As condições climatéricas impõem a necessidade de sistemas de climatização para garantir o conforto dos 

ocupantes e os níveis de controle ambiental dos acervos. No entanto, esses sistemas deverão ser capazes de 

garantir as condições termo/higrométricas apropriadas que cumpram com os parâmetros e requisitos de 

conforto estabelecidos para o edifício, mas de um modo energeticamente eficiente. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_do_ano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ameno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inverno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grau_Celsius
http://pt.wikipedia.org/wiki/Outono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Primavera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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Importa referir que o exposto anteriormente é aplicável seguindo os pressupostos de projeto definidos pelas 

normas ASHRAE e para os níveis de conforto e de qualidade de construção a elas inerentes, as quais nós 

subscrevemos e adoptamos como referência para este projeto, mediante a avaliação e decisão da Fundação 

Rui Barbosa. 

Assim, os sistemas deverão garantir condições termo/higrométricas apropriadas, para as seguintes condições 

exteriores: 

 temperatura bolbo seco (probabilidade acumulada de ocorrência de 99,0 %) .................. 35,4 °C 

 temperatura de bolbo úmido ........................................................................................... 25,8 °C 

 Umidade absoluta crítica 

(probabilidade acumulada de ocorrência de 99,0 %) ..................... 21,6 g de água/kg de ar seco 

3.3. Nível de Controle Ambiental - Acervos 

De forma a garantir a correta preservação dos acervos mitigando os fatores responsáveis pela sua 

deterioração, as condições ambientais dos espaços devem ser cuidadosamente controladas e monitorizadas. 

A ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) propõe um sistema de 

classificação baseado nas flutuações máximas admissíveis para as condições ambientais estabelecidas 

(Tabela 3 do capitulo 23 do ASHRAE Applications de 2011). 
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Tipo Set Point ou Média Anual 

Máxima Flutuação e gradientes dos 
Espaços Controlados 

Riscos e Benefícios 
para a Coleção Classe de 

Controle 

Flutuações 
Curtas e 

Gradientes 
no Espaço 

Ajustamento
s Sazonais 
no Set Point 
do Sistema 

Museus, Galerias de 
Arte, Bibliotecas e 
Depósitos 

Espaços para leitura e 
depósito de coleções 
quimicamente estáveis 

50% HR (ou media 
histórica anual para 
coleções permanentes) 

Temperatura entre 15ºC e 
25ºC 

Nota: espaços a utilizar 
em coleções por 
empréstimo devem 
atender às condições 
estabelecidas no contrato 
de empréstimo 
(tipicamente, 50% HR, 
21ºC mas por vezes 55% 
ou 60% de HR. 

AA 

Controle de 
Precisão, 
sem 
variações 
sazonais, 
com Sistema 
de 
redundância 

±5% HR, 
±2 K 

Sem 
alterações 
na HR 

5 K para 
cima; 5 K 
para baixo 

Sem risco mecânico 
para a maioria de 
artefatos e pinturas. 

Alguns metais e 
minerais podem 
sofrer degradação se 
50% HR exceder um 
valor crítico de 
umidade relativa. 
Objetos 
quimicamente 
instáveis sem uso nas 
próximas décadas. 

A 

Controle de 
Precisão, 
algumas 
variações 
sazonais, 
com Sistema 
de 
redundância 

±5% HR, 
±2 K 

10% HR 
para cima,  

10% HR 
para baixo 

5 K para 
cima e 10 K 
para baixo 

Risco baixo de 
degradação 
mecânica para 
artefatos de grande 
vulnerabilidade, 

Nenhum risco de 
degradação 
mecânica para a 
maioria de artefatos, 
pinturas, fotografias 
e livros. 

Objetos 
quimicamente 
instáveis sem uso nas 
próximas décadas. 

±10% HR, 
±2 K 

Sem 
alterações 
na HR 

5 K para 
cima e 10 K 
para baixo 

B 

Controle de 
Precisão, 
algumas 
variações 
Inverno 

±10% UR, 
±5 K 

10% UR 
para cima,  

10% HR 
para baixo 

10 K para 
cima (não 
ultrapassar 
30ºC) 

Risco moderado de 
degradação 
mecânica para 
artefatos de grande 
vulnerabilidade, 

Reduzido risco de 
degradação 
mecânica para a 
maioria de artefatos, 
pinturas , fotografias 
e livros. 

Objetos 
quimicamente 
instáveis sem uso nas 
próximas décadas, 
menor se 
frequentemente a 
30ºC. 
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Tipo Set Point ou Média Anual 

Máxima Flutuação e gradientes dos 
Espaços Controlados 

Riscos e Benefícios 
para a Coleção Classe de 

Controle 

Flutuações 
Curtas e 

Gradientes 
no Espaço 

Ajustamento
s Sazonais 
no Set Point 
do Sistema 

C 

Prevenir 
todos os 
elevados 
riscos de 
extremos 

Entre 25% e 75% de  Risco elevado de 
degradação mecânica 
para artefatos de 
grande 
vulnerabilidade, 

Risco moderado para 
a maioria das 
pinturas, fotografias e 
livros e alguns 
artefatos; 

Objetos quimicamente 
instáveis sem uso nas 
próximas décadas, 
menor se 
frequentemente a 
30ºC.. 

D 

Prevenção 
de 
humidades 

UR abaixo de 75% de uma 
forma fiável 

Risco elevado de 
degradação mecânica 
súbita e acumulada 
para a maioria dos 
artefatos e pinturas 
devido à fratura por 
baixa umidade; 
deformações e 
delaminação por 
elevada UR é evitada, 
especialmente em 
vernizes, pinturas, 
papel e fotografias; 
Bolor e corrosão 
rápida são evitados 

Objetos quimicamente 
instáveis sem uso nas 
próximas décadas, 
menor se 
frequentemente a 
30ºC.. 

Depósitos, Bibliotecas 

 

Depósito de coleções 
quimicamente instáveis 

Depósito frio: 

-20ºC, 40% UR 

±10% UR, ±2 K Objetos quimicamente 
instáveis usáveis por 
milénios.  
Flutuações de UR 
abaixo de 1 mês não 
afetam objetos 
devidamente 
acondicionados a 
estas temperaturas 
(tempo fora do 
depósito define tem de 
vida). 
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Tipo Set Point ou Média Anual 

Máxima Flutuação e gradientes dos 
Espaços Controlados 

Riscos e Benefícios 
para a Coleção Classe de 

Controle 

Flutuações 
Curtas e 

Gradientes 
no Espaço 

Ajustamento
s Sazonais 
no Set Point 
do Sistema 

Depósito frio: 

10ºC, 30 a 40% UR 

(mesmo que alcançável apenas no 
Inverno é um vantagem para este tipo de 
coleções desde que não exista bolor) 

Objetos 
quimicamente 
instáveis usáveis por 
um século ou mais.  

Livros e papeis 
tendem a apresentar 
uma baixa 
vulnerabilidade 
mecânica às 
flutuações. 

Coleções Especiais com 
Metais 

Salas Secas: 

0 to 30% UR 

A UR não pode exceder certos valores 
críticos. Tipicamente 30 % 

  

De acordo com o documento “Diretrizes e requisitos básicos para a eliminação/ mitigação de riscos de 

acervos culturais da FCRB” e seguindo a classificação da ASHRAE podemos enquadrar a Classe de Controle 

ambiental no nível A. Esta classe pressupõe as seguintes variações admissíveis: 

 Temperatura – Variação Diária +- 2ºC; Variação Sazonal - +- 5º C; 

 Umidade Relativa - Variação Diária +- 5 %; Variação Sazonal - +- 10 %; 

Paralelamente e com objetivo de proporcionar uma eficaz distribuição e uniformização das condições 

interiores, minimizando fenómenos de estratificação térmica, será considerada um nível mínimo de 5 RPH 

(recirculações por hora do ar dentro dos espaços a tratar). 

3.4. Condições ambiente interiores 

Para o cálculo das necessidades energéticas se tomam como base valores convencionais de temperatura e 

umidade do ar interior capazes de satisfazer as exigências de conforto térmico ambiente de acordo com o 

estabelecido na NBR 16401, e conforme estabelecido quer nas recomendações da ASHRAE Applications de 

2011, como no documento “Diretrizes e requisitos básicos para eliminação/mitigação de riscos de acervos 

culturais da FCRB”, resultando nos seguintes valores: 

Espaço 
Condições Interiores Classe de 

Controle Temperatura [ºC] Umidade [%] 

Su
bs

ol
o Hall Elevadores  (NC *) (NC *) - 

Antecâmara (NC *) (NC *) - 

Caixa de Escadas (NC *) (NC *) - 
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Espaço 
Condições Interiores Classe de 

Controle Temperatura [ºC] Umidade [%] 

Depósito Reagentes Quimicos (NC *) (NC *) - 

Casa de Bombas (NC *) (NC *) - 

Grupo de Incêndio (NC *) (NC *) - 

Pa
vi

m
en

to
 T

ér
re

o 

CPD 24 ± 2 ºC 50 ± 15 % (NC *) C 

Processamento 24 ± 2 ºC 50 ± 15 % (NC *) C 

Microfilmagem 24 ± 2 ºC 50 ± 15 % (NC *) C 

Preparo 24 ± 2 ºC 50 ± 15 % (NC *) C 

Higienização 24 ± 2 ºC 50 ± 15 % (NC *) C 

Identificação 24 ± 2 ºC 50 ± 15 % (NC *) C 

Sanitário  M (NC *) (NC *) - 

Sanitário  F (NC *) (NC *) - 

Carga e Descarga (NC *) (NC *) - 

Depósito Lixo 18 ± 2 ºC 50 ± 15 % (NC *) C 

Circulação (NC *) (NC *) - 

Hall Elevadores  24 ± 2 ºC 50 ± 15 % (NC *) C 

Antecâmara (NC *) (NC *) - 

Caixa de Escadas (NC *) (NC *) - 

Objetos Museológicos 20 ± 2 ºC 50 a 55 ± 5 % A 

1º
 P

av
im

en
to

 

Laboratório, Núcleo de Encadernação, Conservação, 
Restauro, Apoio e Pesquisa (Open Space) 

24 ± 2 ºC 50 ± 15 % (NC *) C 

Chefe Setor 24 ± 2 ºC 50 ± 15 % (NC *) C 

Captura Digital 24 ± 2 ºC 50 ± 15 % (NC *) C 

Hall Elevadores  24 ± 2 ºC 50 ± 15 % (NC *) C 

Antecâmara (NC *) (NC *) - 

Caixa de Escadas (NC *) (NC *) - 

Sala Consulta Dupla Audio/Video 24 ± 2 ºC 50 ± 15 % (NC *) C 

Sala Consulta 24 ± 2 ºC 50 ± 15 % (NC *) C 

2º
 P

av
im

en
to

 

Acervo Arquivistico Textual 20 ± 2 ºC 50 a 55 ± 5 % A 

Hall Elevadores  24 ± 2 ºC 50 ± 15 % (NC *) C 

Antecâmara (NC *) (NC *) - 

Caixa de Escadas (NC *) (NC *) - 

Acervo Arquivistico (escritório) 24 ± 2 ºC 50 ± 15 % (NC *) C 

Chefe Setor 24 ± 2 ºC 50 ± 15 % (NC *) C 

3º
 

Pa
vi

m
e

nt
o Acervo Bibliografico (520 ml) 20 ± 2 ºC 50 a 55 ± 5 % A 

Hall Elevadores  24 ± 2 ºC 50 ± 15 % (NC *) C 
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Espaço 
Condições Interiores Classe de 

Controle Temperatura [ºC] Umidade [%] 

Antecâmara (NC *) (NC *) - 

Caixa de Escadas (NC *) (NC *) - 

Acervo Bibliografico (108 ml) 20 ± 2 ºC 50 a 55 ± 5 % A 

Reserva Técnica Museu 20 ± 2 ºC 50 a 55 ± 5 % A 

4º
 P

av
im

en
to

 

Acervo Bibliografico (520 ml) 20 ± 2 ºC 50 a 55 ± 5 % A 

Hall Elevadores  24 ± 2 ºC 50 ± 15 % (NC *) C 

Antecâmara (NC *) (NC *) - 

Caixa de Escadas (NC *) (NC *) - 

Acervo de Material Digitalizado 20 ± 2 ºC 50 a 55 ± 5 % A 

Acervo Filmico, Digital, Magnetico e Vídeo 18 ± 1 ºC 40 ± 5 % A 

3.5. Taxas de renovação de ar 

Para os espaços de utilização corrente e com exigências de ventilação mecânica, os valores de referência de 

renovação do ar a garantir por razões higiênicas são estabelecidos prioritariamente com base na legislação 

ANVISA (RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003) sobrepondo-se, quando aplicável, à ABNT NBR 16401-3 (Nível 

1) e, na ausência de referências nacionais, nas recomendações da American Society of Heating and Air 

Conditioning Engineers, Inc. – ASHRAE, particularmente a ASHRAE Standard 62.1-2004. 

Os valores das taxas de renovação a assegurar são os seguintes: 

 Generalidade dos espaços com ocupação permanente  ..................................... 27 m3/h/pessoa 

 CPD (exceto impressoras)  .............................................................. 2.5 l/(s.pessoa) e 0.3 l/(s.m2) 

 Laboratório de Ciências  ................................................................ 5.0 l/(s.pessoa) e 0.9 l/(s.m2) 

 Escritórios de Baixa Densidade  ...................................................... 2.5 l/(s.pessoa) e 0.3 l/(s.m2) 

 Laboratório de Informática  ........................................................... 5.0 l/(s.pessoa) e 0.6 l/(s.m2) 

 Sala de consulta (biblioteca) .......................................................... 2.5 l/(s.pessoa) e 0.6 l/(s.m2) 

 Casa dos Lixos ................................................................................................................... 6 rph 

 Áreas Técnicas  ................................................................................................................. 10 rph 

 Sanitários Públicos  ....................................................................................... 2.5 l/(s.m2)/unidade 

 Acervos Técnicos  ....................................................................................................... 0.6 l/(s.m2) 

As vazões de ar efetivas a fornecer a cada espaço foram calculadas levando em consideração a eficiência da 

difusão de ar (80%). 
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No caso dos acervos (depósitos) e, apesar de serem considerados os valores propostos pela ASHRAE – 0.6 

l/(s.m2) – será previsto um sistema de previsto um sistema de monitoramento de CO2 que permitirá a 

modulação do ar de renovação de acordo com a ocupação verificada. Este sistema conduzirá a uma redução 

significativa das vazões de ar durante os períodos não ocupados indo ao encontro das observações 

constantes no documento - “Avaliação do Relatório das Engenharias para o novo Centro de Preservação de 

Bens Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa”. 

3.6. Ocupação / Usuários 

O número de usuários máximo previsto para efeitos de contabilização dos ganhos internos foi calculado a 

partir do layout do mobiliário apresentado no projeto de arquitetura e, na sua ausência, por valores de 

referência de ocupação (ABNT ou ASHRAE) para cada tipo de espaço, se considerando os seguintes valores 

gerais para ocupação (na ausência de layout) e para índices de calor dissipados pelas pessoas: 

 Escritórios com baixa densidade  ...................................................................10 pessoas/100 m² 

 Hall do edifício, recepção  .............................................................................10 pessoas/100 m² 

 Laboratório de informática  ............................................................................25 pessoas/100 m² 

 Laboratório de ciências  .................................................................................25 pessoas/100 m² 

 Sala de consulta (biblioteca) ........................................... 27 pessoas (mínimo de 0.1 pessoas/m²) 

 Índice de calor dissipados pelas pessoas na generalidade dos espaços: 

 calor sensível ................................................................................................ 75 W/pessoa 

 calor latente .................................................................................................. 55 W/pessoa 

3.7. Iluminação 

Para efeito de contabilização dos ganhos internos, se admitiram os seguintes valores de potência instalada 

em iluminação: 

 Generalidade dos espaços  ........................................................................................... 10 W/m² 

 Depósitos, Sanitários, Arrumos e Áreas Técnicas  .............................................................8 W/m² 

 Acervos  ..........................................................................................................................5 W/m² 

3.8. Equipamento 

Para efeito de contabilização dos ganhos internos, se admitiram os seguintes valores de potência térmica 

dissipada pelos equipamentos inseridos nos espaços: 

 Generalidade dos espaços  ........................................................................................... 15 W/m² 

 Laboratórios de Restauro  ............................................................................................. 40 W/m² 
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 Sala de Consulta  ......................................................................................................... 15 W/m² 

 Acervos  ..........................................................................................................................5 W/m² 

 Circulações  .....................................................................................................................5 W/m² 

 Sanitários  .......................................................................................................................5 W/m² 

3.9. Características da envoltória e proteção contra insolação 

Para cálculo dos valores dos diferentes parâmetros: 

 coeficientes de transmissão térmica U [W/m².ºC]; 

 fator solar das envidraçados e das respectivas proteções solares, g/Fs, 

referentes às soluções construtivas que caracterizam a envoltória exterior do edifício, são tidas como 

referência para os valores limite, as publicações da ASHRAE (90.1-2007). No entanto, estes valores podem 

ainda optimizados em função do clima e dos resultados das simulações energéticas e de iluminação 

efetuadas, de acordo com o estudo de desempenho ambiental e energético entregue em fases anteriores. 

O dimensionamento dos sistemas de ar condicionado e de ventilação, logo o respectivo investimento inicial e 

custos de exploração futuros, é fortemente dependente das opções de racionalização energética assumidas 

desde a primeira fase de concepção do edifício e que no presente projeto se caracterizam por: 

 a adequada isolação térmica da envolvente opaca do edifício, minimizando a influência do 

clima exterior no seu interior; 

 o correto dimensionamento dos vãos envidraçados (envidraçado), permitindo um eficaz controle solar 

para diminuir as necessidades energéticas em resfriamento ambiente e em iluminação artificial; 

 a adequada seleção dos envidraçados quanto ao seu fator solar e das respectivas proteções 

solares, evitando ganhos excessivos com o consequente risco de sobreaquecimento dos espaços; 

 a minimização dos riscos de condensação nas envidraçados que comuniquem com partes de 

elevada umidade e temperatura; 

garantindo-se, assim, uma envoltória coerente, seletiva em relação aos ganhos térmicos provenientes do exterior. 

3.9.1. Envoltória Opaca – Paredes e Coberturas  

De forma a minimizar os consumos energéticos do edifício e diminuir os riscos de condensação, indicam-se 

as espessuras de isolação mínimas previstas para a envolvente opaca do edifício (condutibilidade térmica de 

referência λ= 0.040 W/m.ºC):  
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Espessuras de isolação para os elementos opacos 

Localização Elemento Espessuras de Isolação [mm] (1) 

Externa 

parede exterior 80 

cobertura 120 

pavimento exterior 100 

3.9.2. Envoltória Transparente  

Entre os requisitos relevantes importa referir a necessidade de a fachada constituir uma boa isolação térmica 

e acústica associada também ao conforto dos ocupantes e à minimização dos consumos energéticos. 

A fachada transparente de um edifício deve por um lado permitir o acesso às vistas exteriores e de luz natural 

mas também ser eficiente no controle da radiação solar direta. 

Para a seleção dos envidraçados foram considerados os seguintes parâmetros: 

 coeficientes de transmitância térmica U [W/m²ºC];  

 fator solar dos envidraçados, g, e das respectivas proteções solares, Fs. 

 transmissão luminosa TL. 

De um modo geral, de forma a se obter um desempenho térmico eficiente tendo também em consideração o 

estudo solar efetuado e demonstrado no capitulo de desempenho ambiental energético da fase anterior, os 

envidraçados deverão ter as características resumidas no quadro em baixo. 

Características da envolvente transparente considerada 

Envidraçados Designação U (W/m2.ºC) Fator Solar 
Transmissão 

Luminosa 

Verticais com proteção 
interior/exterior 

Vidro Simples com caixilho metálico 5.0 0,75 0,80 

Proteção solar Designação U (W/m2.ºC) Fator Solar 
Transmissão 

Luminosa 

Ps1 
Proteção Exterior Constituida por Brises 

Verticais e Horizontais - 0,2 - 

Ps2 
Proteção Interior Opaca do tipo rolo de cor 

média. 
- 0,37 - 

Vão Envidraçado Composto (vidro + proteção solar) U (W/m2.ºC) Fator Solar 
Transmissão 

Luminosa 

Vidro + Ps1 5.0 0,2 - 

Vidro + Ps2 5.0 0,37 - 
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As brises exteriores previstas no projeto de arquitetura se revelam bastante eficienctes, não se prevendo 

qualquer tipo de requisito especial nas caracteristicas do vidro. Contudo, nos espaços de ocupação 

permantente, tais como escritórios e salas de trabalho, bem como laboratórios, se deverão prever blackouts / 

estores interiores, de forma a garantir o conforto visual dos usuários, e evitar ofuscamento. 

3.10. Redes de ar 

O dimensionamento dos dutos é realizado tomando em consideração o fluxo de ar que neles circula e, conforme os 

locais que atravessa e por razões de ruído, uma perda de carga admissível de 0,7 Pa/m a 1 Pa/m. 

Excetuam-se os dutos associadas aos sistemas de ventilação de emergência cujos valores de 

dimensionamento se traduzem em valores de perda de carga e de velocidade do ar nos dutos superiores, 

não ultrapassando, no entanto, os 15 m/s e uma perda de carga de 5 Pa/m. 

3.11. Níveis de Filtragem 

São considerados vários níveis de filtragem em função da especificidade e requisitos de cada espaço, de 

acordo com a utilização expectável e/ou materiais a armazenar: 

Espaço 
Nível de Filtragem 

Insuflamento Retorno/Extração 

Su
bs

ol
o 

Hall Elevadores  - - 

Antecâmara - - 

Caixa de Escadas G4 - 

Depósito Reagentes Quimicos G4 - 

Casa de Bombas G4 - 

Grupo de Incêndio G4 - 

Pa
vi

m
en

to
 T

ér
re

o 

CPD F9 M6 

Processamento F9 M6 

Microfilmagem F9 M6 

Preparo F9 M6 

Higienização F9 M6 

Identificação F9 M6 

Sanitário  M - - 

Sanitário  F - - 

Carga e Descarga - - 

Depósito Lixo - - 

Circulação - - 

Hall Elevadores  - - 
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Espaço 
Nível de Filtragem 

Insuflamento Retorno/Extração 

Antecâmara - - 

Caixa de Escadas G4 - 

Objetos Museológicos F9/H14/CA M6 

1º
 P

av
im

en
to

 

Laboratório, Núcleo de Encadernação, Conservação, 
Restauro, Apoio e Pesquisa (Open Space) 

F9 M6 

Chefe Setor F9 M6 

Captura Digital F9 M6 

Hall Elevadores  - - 

Antecâmara - - 

Caixa de Escadas G4 - 

Sala Consulta Dupla Audio/Video F9 M6 

Sala Consulta F9 M6 

2º
 P

av
im

en
to

 

Acervo Arquivistico Textual F9/H14/CA M6 

Hall Elevadores  - - 

Antecâmara - - 

Caixa de Escadas - - 

Acervo Arquivistico (escritório) F9 M6 

Chefe Setor F9 M6 

3º
 P

av
im

en
to

 

Acervo Bibliografico (520 ml) F9/H14/CA M6 

Hall Elevadores  - - 

Antecâmara - - 

Caixa de Escadas G4 - 

Acervo Bibliografico (108 ml) F9/H14/CA M6 

Reserva Técnica Museu F9/H14/CA M6 

4º
 P

av
im

en
to

 

Acervo Bibliografico (520 ml) F9/H14/CA M6 

Hall Elevadores  - - 

Antecâmara - - 

Caixa de Escadas G4 - 

Acervo de Material Digitalizado F9/H14/CA M6 

Acervo Filmico, Digital, Magnetico e Vídeo F9/H14/CA M6 

G4 – intercepção média (average arrestance) para poeira sintética superior a 90% 

M6 - eficiência média de filtragem para partículas de 0,4 μm compreendidas entre 60 e 80 %; 

F9 - 70 %  de eficiência mínima para partículas de 0,4 μm; Até 95 %  de eficiência média para partículas de 0,4 μm; 

H14 - Filtro de Alta Eficiência - eficiência de filtragem de 99,995 % 

CA - Filtro de Carvão Ativado - Gases e Odores 
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3.12. Redes de Tubulação 

A tubulação de distribuição de água é dimensionada pelo método da perda de carga constante e tomando 

como referência o caudal de água que nela circula e, conforme os casos, o diferencial de temperatura atrás 

indicado.  

É dimensionada tendo em consideração os caudais em jogo e uma velocidade de circulação da água que 

poderá variar, conforme os diâmetros, de 0.5 a 2.5m/s, de forma a manter uma perda de carga de 

aproximadamente 250 Pa/m. 

3.13. Temperaturas de Distribuição de Água 

A produção de energia térmica será baseada em “chillers” e bomba de calor. O dimensionamento dos 

sistemas de controle ambiental serão baseados nas seguintes temperaturas de distribuição: 

 Circuito de Água Aquecida da Bomba de Calor (ida/retorno) ......................................... 45/40ºC 

 Circuito de Água Gelada dos Chillers (ida/retorno) .......................................................... 7/12ºC 

3.14. Ruído e vibrações 

Deverão ser previstas as medidas e dispositivos (atenuadores de ruídos, equipamentos de baixa emissão de 

ruído, etc.) que assegurem os níveis de pressão sonora determinadas pelas Normas e Legislações aplicáveis 

conforme estabelecido no projeto de acústica. 

Todos os equipamentos deverão ser montados sobre elementos antivibração, como uma das medidas para 

evitar níveis de ruído acima do permitido. 

Todos os equipamentos rotativos e que possam ser propagadores de vibração deverão estar isolados através 

de elementos elásticos amortecedores, sendo que as bases estarão apoiadas em amortecedores, ou em 

coxins de neoprene. 

O nível acústico deverá ser conseguido de acordo com os valores indicados nas normas, regulamentações ou 

documentos de referência indicados, bem como, tendo em atenção as recomendações da especialidade de acústica. 

3.15. Potência e Cargas térmicas 

Com base nas características físicas da envoltória, nas condições nominais de temperatura exterior (dados 

climatológicos), nas temperaturas interiores assumidas e nas taxas de renovação por infiltração de ar exterior 

consideradas, nos ganhos internos considerados, e no enunciado pela ASHRAE, foram calculadas as cargas 

térmicas de resfriamento ambiente dos diferentes locais, bem como as cargas de aquecimento devido à 

desumidificação do ar exterior. 
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O conhecimento das cargas térmicas dos diferentes espaços a climatizar, assim como, o seu valor global 

para o edifício, permitem o dimensionamento quer dos sistemas de controle ambiental dos espaços quer os 

sistemas de produção de energia a eles dedicados. 

Apresentam-se no quadro em baixo as cargas térmicas de resfriamento obtidas nesta fase de projeto para os 

espaços climatizados do edifício, as quais serviram de base ao dimensionamento dos respectivos 

equipamentos. 

Designação 

Cargas Térmicas do Espaço [W] Cargas Térmicas - Ar novo [W] 

Resfriamento Resfriamento + Desumidificação 

Sensível Latente Total [W/m²] Sensível Latente Total [W/m²] 

CPD 0 0 0 0 232 853 1086 36 

Processamento 0 0 0 0 76 375 452 81 

Microfilmagem 0 0 0 0 95 481 577 73 

Preparo 1159 220 1379 93 611 3338 3949 265 

Higienização 1062 110 1172 83 420 2280 2700 191 

Identificação 1249 220 1469 99 611 3338 3949 265 

Hall Elevadores 9566 0 9566 217 0 0 0 0 

Objetos Museológicos 2780 0 2780 33 954 3628 4582 54 

Laboratório, Nucleo de Encadernação, 
Conservação, Restauro, Apoio e Pesquisa 

(Open-Space) 
13079 935 14014 94 3800 21005 24805 166 

Chefe Setor 385 110 495 61 267 1433 1701 210 

Captura Digital 1525 220 1745 119 573 3126 3699 253 

Hall Elevadores 3849 0 3849 82 0 0 0 0 

Sala Consulta Dupla Audio/Video 132 110 242 59 267 1433 1701 415 

Sala Consulta 8474 1540 10014 107 3609 19947 23556 253 

Acervo Arquivistico Textual 3832 0 3832 22 1960 7493 9453 54 

Hall Elevadores 1866 0 1866 122 0 0 0 0 

Acervo Arquivistico (escritório) 5673 1210 6883 85 2845 15716 18561 230 

Chefe Setor 490 165 655 75 401 2174 2575 296 

Acervo Bibliografico (520 ml) 3396 0 3396 19 1960 7493 9453 54 

Hall Elevadores 1731 0 1731 113 0 0 0 0 

Acervo Bibliografico (108 ml) 1723 0 1723 24 825 3133 3958 54 

Reserva Técnica Museu 641 0 641 40 181 655 836 52 

Acervo Bibliografico (520 ml) 4173 0 4173 24 1960 7493 9453 54 

Hall Elevadores 1966 0 1966 129 0 0 0 0 

Acervo de Material Digitalizado 1109 0 1109 15 825 3133 3958 54 

Acervo Filmico, Digital, Magnetico e Vídeo 528 0 528 33 239 611 850 53 
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Para tal foi desenvolvido um modelo tridimensional do edifício e dos espaços a ele pertencentes de forma a 

caracterizar geometricamente e numericamente as suas características construtivas. Este modelo foi então 

simulado dinamicamente num “software” específico. 

O software utilizado para o cálculo das cargas térmicas e da demanda do edifício é uma das mais recentes 

ferramentas de simulação energética dinâmica e comportamental dos edifícios, o IES (Integrated 

Environmental Solutions), acreditado pela ASHRAE. Este software recorre à programação dinâmica de 

simulação energética de edifícios, usando um método de cálculo baseado em funções de transferência. 

A sua análise permite o dimensionamento dos sistemas de resfriamento e ventilação do edifício. 

 

Modelo Global Simulação Energética 

O gráfico em baixo representa a variação do pico da carga térmica para resfriamento do edifício ao longo 

do ano, incluindo a carga para o tratamento do ar exterior.  

É constatado que o seu pico é de cerca de 150 kW (fevereiro/março), que corresponderá à capacidade 

mínima total dos sistemas energéticos a instalar no edifício. 
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Para além das necessidades de arrefecimento, revela-se também necessário satisfazer as necessidades de 

aquecimento motivadas quer pelo processo de reaquecimento do ar após desumidificação quer pelas perdas 

pela envoltória do edifício (no caso dos acervos).  

A correspondente carga térmica de aquecimento global do edifício é de 32 KW. 

4. SOLUÇÕES ADOPTADAS 

O desenvolvimento do projeto de condicionamento de ar e ventilação é realizado em permanente ligação 

com a arquitetura procurando soluções integradas em termos arquitetônicos e energético-ambientais, 

devidamente adequadas aos objetivos do edifício. 

As soluções preconizadas para os sistemas energéticos, assim como, para os sistemas de ventilação higiênica das 

diversas áreas que integram o edifício são função do tipo de utilização para que aquelas estejam dotadas, das 

condições interiores de conforto térmico, requeridas e do layout arquitetônico previsto para cada espaço, no sentido 

de dar resposta aos objetivos pretendidos, às especificidades de cada espaço e ao mesmo tempo cumprir a 

regulamentação vigente e responder às exigências e critérios de qualidade definidos pelo dono da obra. 

Os sistemas propostos são concebidos com adequado escalonamento das potências térmicas requeridas e a 

uma cuidada seleção que privilegie a eficiência energética e a inocuidade para com o ambiente, mas 

também, numa perspectiva de simplicidade da sua condução e manutenção, caracterizando-se por: 

 maximização da flexibilidade dos espaços, para o sistema de tratamento ambiente local; 

 centralização do sistema energético por cada parte com a mesma funcionalidade, beneficiando 

de uma melhor eficiência e economia de escala; 

 localizar as centrais de ventilação nas proximidades das áreas a tratar e explorar o zoneamento 

diferencial do edifício, reduzindo os trajetos dos dutos com a consequente minimização das 

perdas térmicas e dos custos energéticos associados ao transporte do ar; 
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 promover uma solução de climatização dos espaços adequada à sua tipologia ou modo de 

funcionamento, bem como, adaptada aos eventuais requisitos específicos de cada espaço, tendo 

em vista a eficiência energética e o nível de conforto térmico pretendido; 

 garantir o nível de renovação de ar exigido por cada espaço garantindo a qualidade do ar 

interior, função não só da ocupação mas, também, da especificidade de cada espaço e do nível 

de poluentes aí libertados e adoptar sistemas de recuperação de energia: privilegiando a 

recuperação térmica em detrimento da recirculação, em especial por se tratar de espaços com 

grandes ocupações e fontes de degradação da qualidade do ar; 

 qualidade acústica dos sistemas projetados, refletida quer no dimensionamento, quer na 

seleção; 

 em conformidade com as normas em vigor, quer nacionais quer internacionais. 

As soluções agora avançadas visam assegurar os objetivos atrás descritos e resultam também dos estudos 

efetuados, procurando responder às exigências e critérios de qualidade definidos pelo cliente. 

4.1. Sistemas energéticos 

O dimensionamento dos sistemas energéticos é fortemente dependente dos pressupostos a nível das 

estratégias de racionalização energética assumidos desde a primeira fase de conceção do edifício.  

O sistema energético proposto para a generalidade dos espaços, é um sistema centralizado, constituído por 

dois chillers e uma bomba de calor de condensação a ar a dois tubos para instalação na área técnica na 

cobertura, assegurando assim a produção simultânea, quer de água refrigerada quer de água quente, 

destinadas ao tratamento ambiente. 

Os chillers e a bomba de calor, bem como as bombas de circulação/distribuição associadas, serão instalados 

na área técnica de cobertura, prevista para o efeito, de acordo com as peças desenhadas, e conforme 

coordenado com a Arquitetura e as restantes especialidades. O espaço reservado à implantação das bombas 

de circulação deverá ser fechado e protegido da intempérie.  

Os chillers e a bomba de calor, em interligação com os diferentes equipamentos, promovem o resfriamento e 

o aquecimento após desumidificação, respetivamente, bem como  o condicionamento térmico do ar exterior.  

Prevê-se também a instalação de depósitos de acumulação, um para o circuito de água refrigerada, e outro 

para o circuito de água aquecida, a fim de funcionarem como volante térmico da instalação e promover a 

otimização da mesma. Os depósitos estão incluídos dentro da estrutura de cada unidade. 
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A potência útil a assegurar pelos chiller e pela bomba de calor é a necessária para satisfazer as necessidades 

perspetivadas para o tratamento ambiente e de ar novo afetadas da simultaneidade da sua utilização e dos 

ganhos associados à distribuição. 

No caso da reserva técnica do museu e do acervo filmico, digital e video, localizados no 3º e 4º pavimento, 

respetivamente, tendo em conta as suas dimensões e características diferenciadas dos restantes acervos, se 

prevê para cada sala a instalação de um sistema de ar condicionado autónomo de precisão de expansão 

direta, de modo a evitar a passagem de tubulação de água gelada, proveniente do sistema energético 

centralizado, no interior dos acervos. 

No caso particular do acervo filmico, digital e video localizado no 4º pavimento, tendo em conta a sua 

umidade diferenciada e bastante exigente, se preve ainda a instalação de um desumidificador do tipo 

dissecante para se conseguir o nivel de umidade exigida nesse espaço (35%). 

Adicionalmente, e pelas suas necessidades específicas de resfriamento e funcionamento, para a Sala de Lixos 

se propõe um sistema energético autónomo de expansão direta do tipo Split, de condensação a ar, e para 

instalação no exterior. 

4.2. Sistemas de tratamento ambiente e renovação de ar 

Os sistemas de tratamento ambiente são concebidos de uma forma integrada visando a eficiência energética 

e a sustentabilidade, minimizando o seu impacto negativo no ambiente, no sentido de promover: 

 as condições de temperatura, umidade e grau de filtragem do ar estabelecidos para o conforto 

térmico; 

 a qualidade do ar ambiente interior, isto é, garantindo a renovação do ar e uma eficiente 

ventilação. 

Importa, acima de tudo, simplificar as soluções e otimizar a relação técnico/ económica que se refletirá, em 

especial, ao nível da redução dos consumos energéticos e dos custos de exploração futuros, bem como, da 

redução das emissões de CO2 para a atmosfera. 

Sem pretender uma descrição exaustiva dos sistemas propostos, apresentam-se de seguida, resumidamente, 

as soluções propostas para os espaços mais relevantes no conteúdo do funcional do edifício. 

Laboratórios, Gabinetes e Salas de Trabalho e Hall de Distribuição 

Para estes espaços o sistema de tratamento ambiente proposto é composto por unidades terminais do tipo 

fancoletes do tipo teto ou do tipo dutado para instalação em forro (no caso dos Halls de Distribuição) que, 

através da circulação de resfriada nas respetivas baterias permutadoras de calor, promovem resfriamento 
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ambiente, consoante o necessário em cada espaço. As fancoletes que serão instaladas horizontalmente no 

forro dos Halls de Distribuição promovem a recirculação do ar no interior de cada espaço por intermédio de 

uma rede de dutos que interligam a plenos de insuflamento (por grelha) a localizar na parede de cada Hall, 

conforme coordenado com a Arquitetura. 

A renovação do ar destes espaços é garantida pela fancoil de ar exterior FT-1. 

A ventilação destes espaços é realizada pelo insuflamento de ar exterior termicamente tratado, isto é, filtrado 

e resfriado à temperatura ambiente através de redes de dutos que interligam fan coil de ar exterior 

diretamente a grelhas de insuflamento localizadas no interior de cada ambiente. 

As extrações são realizadas no próprio espaço, mediante grelhas de extração instaladas no duto, por redes 

de dutos que interligam ao ventilador de extração da Fancoil. O ar antes de ser rejeitado é objeto de 

recuperação térmica. 

Para o laboratório do 1º Pavimento e para a sala de Higienização do pavimento térreo estão ainda previstas 

as ventilações de extração especificas das coifas e capelas de exaustão. O ventilador de extração está 

integrado em cada capela pelo que, no presente projeto, estão apenas previstos os dutos que interligam o 

ventilador de extração ao exterior, onde se dará a rejeição de ar. 

Acervo Arquivistico Textual, Acervo Bibliográfico (3º e 4º Pavimentos) 

O sistema de tratamento ambiente e ventilação proposto para este espaço é composto por uma unidade de 

tratamento de ar do tipo Fancoil dedicada por ambiente. 

As unidades, após secção de mistura da vazão de ar recirculada com a vazão de ar exterior filtrado, mantêm 

cada ambiente nas condições específicas de temperatura e umidade, mediante o insuflamento de ar 

termicamente tratado – filtrado (filtragem absoluta), resfriado e desumidificado, e reaquecido e umidificado, 

caso necessário). 

O insuflamento é realizado verticalmente e horizontalmente através de grelhas de insuflamento instaladas no 

nos dutos de insuflamento dentro de cada ambiente. Igualmente, a extração/retorno é realizada mediante 

grelhas de extração instaladas nos dutos de extração, de acordo com as peças desenhadas. 

As fancoil terão modulação do ar de renovação (ar externo) mediante a informação das sondas de CO2 no 

ar de expurgo, conforme já referido anteriormente. 

Reserva Técnica do Museu e Acervo Filmico, Digital, Magnetico e Vídeo 



 

  
Centro de Preservação de Bens Culturais 

 

instalações mecânicas / projeto executivo [revisão] / julho 2016 memorial descritivo, caderno de encargos e especificações 

4013-03-02-05-04-00-03-001 4013-00-05-00-001-PE-00_Pág.26 

O sistema de climatização para controle da temperatura e umidade interior é caracterizado por unidades 

internas de condicionamento de precisão especificas do tipo unidade de piso. Estas unidades promovem o 

condicionamento de ar dos espaços que o requerem, nomeadamente, o aquecimento, resfriamento, e ainda, 

no caso da reserva técnica do museu, a umidificação e desumidificação. O insuflamento de ar será realizado 

mediante grelhas estrategicamente distribuídos do teto, interligadas à unidade através de um duto de 

insuflamento, conforme representado nas peças desenhadas. O retorno das unidades é livre.  

A renovação do ar destes espaços é garantida pela fancoil de ar exterior FT-1. 

No caso do acervo filmico, digital, magnetico e video, face às condições interiores requeridas no espaço, 

nomeadamente, os baixos niveis de humidade relativa (40%) coincidentes com temperaturas ambientes 

baixas (18ºC) levam à necessidade de instalação de um sistema de climatização constituido por uma unidade 

de precisão para controlo de temperatura (UEP2) e uma unidade de desumidificadore dissecante (UD) para o 

controlo da humidade relativa.  

O ar exterior introduzido nestes espaços foi reduzido de forma a minimizar o impacto nas condições 

interiores. O ar exterior proveniente da fancoil de ar de renovação será interligado diretamente na rede de 

insuflamento da unidade, estando esta dimensionada para tratar o ar de renovação pré-tratado até às 

condições interiores desejadas. Não é realizada extração nestes espaços, estando estes em sobre pressão 

relativamente aos adjacentes, minimizando as infiltrações.  

Instalações Sanitárias 

Estes espaços são providos de ventilação mecânica de extração, através de um ventilador de extração 

dedicado. 

A extração é realizada ao nivel do próprio espaço, mediante grelhas de extração. 

Nas instalações sanitárias a compensação do ar extraído é conseguida por transferência do ar dos espaços 

adjacentes, mediante a depressão criada pelo respetivo ventilador.  

Casa dos Lixos 

Conforme referido, está previsto o condicionamento de ar (resfriamento ambiente) para controle de 

temperatura interior da casa de lixos, caraterizado por um sistema de refrigeração autônomo.  

O sistema é constituído por uma unidade condensadora instalada na área técnica da cobertura, e uma 

unidade evaporadora do tipo mural instalada no próprio ambiente. 

É ainda promovida a ventilação mecânica de extração, através de um ventilador de extração dedicado. 
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A extração é realizada ao nivel do próprio espaço, mediante grelhas de extração. 

A compensação do ar extraído é conseguida por transferência do ar dos espaços adjacentes, mediante a 

depressão criada pelo respetivo ventilador.  

4.3. Sistemas de ventilação específicos 

De um modo geral se prevê a ventilação de emergência em situação de incêndio das vias de comunicação 

vertical, isto é, a colocação ao abrigo de fumaça das caixas de escadas de segurança que funcionam como 

vias de evacuação em situação de emergência.  

A ventilação de emergência para controle de fumaça será então garantida através do insuflamento de ar 

(pressurização) de forma a colocar estas partes em sobre pressão relativamente aos espaços adjacentes. Para 

garantir que a sobre pressão criada não ultrapassa o valor máximo imposto de 60 Pa, os ventiladores são de 

velocidade ou vazão variável em modo de funcionamento em pressão constante. 

O acionamento destes sistemas de pressurização das caixas de escadas será realizado por uso de um sistema 

de acionamento automático de detecção a prever pelo projeto de segurança. Os ventiladores do sistema de 

pressurização (sistema em duplicata) serão alimentados eletricamente mediante energia normal ou comercial, 

como também por energia de emergência (através de gerador autônomo de segurança). 

4.4. Sistemas de automação e monitoramento 

Genericamente, é previsto um sistema de controle, baseado em microprocessadores (unidades DDC) que 

permitem transmitir e receber dados de comando/controle e monitorização através de um sistema de 

comunicações em rede. Estes controladores de comunicação em rede estão integrados painéis de comando 

previstos para o efeito, pertencentes ao projeto especifico de Gerenciamento Predial. 

O sistema de controle definido permite o comando e regulação funcional remota dos equipamentos nele 

integrados. Fornece, ainda, as informações relativas às condições operacionais e à contabilização dos 

períodos funcionais tendo em vista à gestão energética e de manutenção das instalações e sistemas dele 

dependente. 

As funções relativas à monitorização das condições exteriores e de conforto, dos dampers de consumo de energia 

térmica e elétrica, com vista à avaliação da eficiência energética da instalação são, após adequada programação 

do sistema, assegurados em conformidade com a legislação em vigor. Com vista a este objetivo, para além dos 

diversos equipamentos de campo previstos deverão ser, igualmente, previstos medidores de energia elétrica 

associados aos painéis elétricos previstos para as Instalações Mecânicas (HVAC). 
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Estão, ainda, previstos dispositivos de sinalização e comando manual (comutadores e/ou botões de pressão) 

para todos os equipamentos instalados nos painéis elétricos de onde provém a sua alimentação. 

Além da autorização/inibição do funcionamento de cada equipamento, as funções principais de controle e 

comando a prever na instalação, para além das enunciadas a quando da descrição de cada um dos 

sistemas, são as seguintes: 

Os chillers e a bomba de calor têm o seu funcionamento automático por controlador incorporado, 

independentemente do sistema geral de controlo (controladores centrais). Apenas o seu horário de 

funcionamento é determinado por aquele sistema. O controlo de cada unidade é automático em função das 

condições exteriores e das condições da água de alimentação aos circuitos de resfriamento e aquecimento. 

As unidades externas dos sistemas autônomos de expansão direta do tipo Split serão também fornecidas de 

fábrica com microprocessador incorporado de comando e controle individual. O controlo de cada unidade é 

automático em função das condições exteriores e interiores verificadas. 

As unidades evaporadoras dos sistemas autônomos de condicionamento de precisão também serão 

fornecidas de fábrica com microprocessador incorporado de comando e controle individual. O controlo de 

cada unidade é automático em função das condições exteriores e interiores verificadas. 

As fancoils, bombas circuladoras e ventiladores terão o seu funcionamento operado por controladores 

também inclusos nos quadros de controle que em associação com o respetivo equipamento de campo 

(sondas de umidade, sondas de temperatura ambiente e os atuadores das válvulas das serpentinas de 

aquecimento e/ou resfriamento) garantem o seu funcionamento automático. 

Todos os sistemas de controle dos equipamentos de Ar Condicionado deverão ser fornecidos com 

possibilidade de comunicar com o sistema de gerenciamento predial (SGP) geral (bacnet, lonworks, etc.). 

Os termóstatos ou controladores individuais das unidades internas deverão ser montados em locais 

representativos das condições ambiente dos espaços a que estão afetos, longe da incidência da luz solar ou 

de qualquer outra fonte de calor. 

Todos os equipamentos associados aos sistemas de ventilação de segurança a prever no edifício, 

nomeadamente, a pressurização das caixas de escadas e antecâmaras e ventiladores de controle de fumaça, 

serão comandados pelo Sistema Automático de Detecção e Alarme de Incêndio (SADI), cuja central de 

controlo e os respetivos sinais fazem parte dos respetivos projetos de elétrica e segurança. 
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4.5. Instalações elétricas dos equipamentos mecânicos 

Todos os equipamentos pertencentes às instalações mecânicas de tratamento de ar (HVAC), ar condicionado 

e renovação de ar, localizados nas respectivas áreas técnicas, são alimentados eletricamente pelo projeto de 

equipamentos e instalações elétricas. 

Dos painéis elétricos sairão ainda sinais de informação (falta de alimentação elétrica, avaria por disparo 

térmico ou falta de fluxo nos ventiladores) para o sistema de gerenciamento predial. 

Estão, ainda, previstos dispositivos de sinalização e comando manual (comutadores e/ou botões de pressão) 

para todos os equipamentos, instalados nos quadros elétricos de onde provém a sua alimentação. 

Toda e qualquer alimentação elétrica aos equipamentos de HVAC é escopo de fornecimento do pacote de 

Elétrica. 

Cumpre às Instalações Mecânicas fornecer, em tempo útil, às Instalações Elétricas todas as características 

elétricas dos seus equipamentos e certificar-se que as referidas alimentações elétricas e proteções estão de 

acordo com as especificações dos seus equipamentos e respondem integralmente ao pretendido. 

Estão, no entanto incluídas no escopo de instalações e equipamentos mecânicos, todas as interligações de 

comando, todos os encravamentos elétricos necessários entre equipamentos, bem como a ligação final aos 

respectivos equipamentos mecânicos, mediante o cabo elétrico de alimentação deixado junto destes 

equipamentos pelas instalações elétricas. 

5. ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

5.1. Grupos Produtores de Energia 

Está prevista a instalação de três unidades produtoras de energia – dois chillers para produção de água 

refrigerada e uma bomba de calor para produção de água aquecida. Os sistemas serão a dois tubos por 

condensação a ar, próprios para instalação no exterior, para, em conjunto com os equipamentos associados 

a cada local, promover, respetivamente, o arrefecimento ou o aquecimento ambiente dos respetivos espaços. 

As unidadse serão testadas em fábrica de acordo com os procedimentos e normas internacionalmente 

reconhecidas, quer do ponto de vista da sua capacidade, quer de segurança, quer, ainda, de regulação. As 

unidades serão assim fornecidas totalmente equipadas e prontas a funcionar, com as respetivas cargas de 

óleo e refrigerante, incluindo no fornecimento todos os acessórios mencionados nas presentes especificações 

técnicas e, ainda, todos os necessários ao seu correto funcionamento. 
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Serão arrefecidas a ar, possuindo serpentina cobre/alumínio com tratamento superficial das alhetas em 

alumínio próprio para resistir a ambientes agressivos, em todos os seus componentes em contacto com o ar. 

Serão obrigatoriamente fabricadas por uma empresa de capacidade comprovada, possuindo banco de 

ensaios, homologado pelas autoridades competentes do respetivo país de origem ou devidamente acreditado 

por um organismo reconhecido internacionalmente. 

Serão construídos e testados em fábrica, em conformidade com as normas, códigos e especificações 

aplicáveis e internacionalmente aceites. 

Deverão cumprir, pelo menos, com os códigos exigidos no país de origem e, à falta destes, com os abaixo indicados:  

 o fabricante deverá ser certificado segundo as normas EN ISO 9001:2008 e EN ISO 14001:2004; 

 as unidades deverão ser certificadas segundo a EUROVENT, sendo a classe de eficiência 

declarada segundo a normativa deste organismo; 

 todas as unidades deverão apresentar uma Certificação CE segundo as diretivas europeias: 

2006/42/CE (máquinas); 2006/95/CE (baixa tensão); 2004/108/CE (compatibilidade 

eletromagnética); 97/23/CE (equipamentos sobre pressão); 

 as performances dos equipamentos deverão ser declaradas segundo a norma EN 14511:2011; 

 os níveis de ruido dos equipamentos deverão ser declarados segundo a norma ISO 3744. 

O seu comportamento, em termos de eficiência energética, deverá estar em conformidade com as normas e 

regulamentos nacionais e internacionais aplicáveis. 

As unidades serão instaladas sobre laje ou maciço flutuante amortecedor de vibrações e sobre apoios 

antivibráticos de forma a eliminar a transmissão de vibrações ao edifício e reduzir o nível de ruído 

transmitido. Aqueles maciços serão constituídos por estrutura em betão com apoios resilientes colocados na 

cofragem perdida. No caso em que os maciços de inércia possam confinar com paredes ou muros de suporte 

será colocada uma junta elástica com uma espessura mínima de 20 mm. 

Serão ainda fixos à estrutura ou fundação por meio de dispositivos que evitem o seu deslizamento ou 

derrubamento numa situação de eventual sismo. O dimensionamento daqueles dispositivos deve ser 

realizado para as forças de inércia determinadas para o Estado Limite Último. 

A sua localização em planta está representada nas peças desenhadas, e foi devidamente coordenada com a 

arquitetura, as estruturas e a especialidade de acústica tendo em consideração as dimensões de referência e 

os níveis de ruído emitidos e indicados nos respetivos quadros. Qualquer alteração daquele posicionamento 

e/ou dimensão terá de ser atempadamente comunicada por escrito à Fiscalização da obra para posterior 

análise e aprovação por parte da arquitetura e da especialidade de acústica. 
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Nas ligações com a tubagem serão usadas juntas antivibráticas que permitam eliminar a transmissão de 

vibrações e compensar a dilatação sofrida pelas tubagens. 

A unidade deverá garantir o seu funcionamento para temperaturas exteriores acima do valor de projeto e 

deverão ser fornecidos na versão de baixo ruido, nas quais, o compressor e separador de óleo vêm 

equipados com apoios antivibráticos reduzindo a transmissão de vibrações à estrutura da bomba de calor, 

bem como, envolvidos com painéis acústicos em material com elevada capacidade de absorção. A 

velocidade de rotação dos ventiladores é variável (no máximo 1000 rpm) em função da pressão do fluido 

refrigerante, o que permite reduzir o nível sonoro da unidade em cargas parciais ou temperaturas exteriores 

mais favoráveis. 

Pretende-se ainda que todos os componentes internos estejam isolados do contacto com o ar exterior, não se 

aceitando soluções do tipo aberto ou semiaberto, nas quais os compressores, evaporador, tubagens ou 

circuitos de recuperação fiquem em contacto com o fluxo de ar e intempérie. Deste modo, obtém-se uma 

reduzida deterioração dos componentes, garantindo um elevado nível de prontidão no equipamento. 

5.1.1. Chiller 

Cada Chiller virá integralmente montado de fábrica, incluindo carga completa de fluido frigorigéneo e 

testado em fábrica de acordo com normas internacionalmente reconhecidas, quer do ponto de vista da sua 

capacidade, quer de segurança, quer, ainda, de regulação. Será totalmente equipado do ponto de vista 

hidrônico e possuirá as seguintes características principais: 

tipo 

 monobloco; 

 condensação a ar (ar/água); 

 instalação no exterior;fluido frigorífico: R-407C; 

 grupo hidrônico completo incorporado de fábrica; 

 inverter. 

construção/composição 

 O condensador é constituído por serpentina em tubo de cobre mecanicamente expandido sobre 

alhetas de alumínio, com tratamento de superfície em epóxi, equipado com um conjunto de 1 

ventilador axial de descarga vertical de baixo ruído, dotados das respetivas grelhas de proteção 

mecânica, diretamente acoplado a motor elétrico, de duas velocidades; 
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 compressor do tipo hermético Scroll, com motor elétrico bipolar, e dotada de sistema de recolha 

de óleo de forma a possibilitar a sua correta lubrificação em qualquer regime de 

funcionamento; 

 O evaporador, do tipo permutador de placas em aço inoxidável com conexões de cobre 

soldado, é dimensionado para assegurar a sua máxima eficiência com uma carga de fluído 

frigorigéneos, R-407C, igual ou inferior a 0,42 kg/kW da sua capacidade frigorífica nominal. É 

totalmente isolado com manta de borracha esponjosa com barreira de vapor.  

 circuito frigorigéneo equipado com: 

 visor de líquido com indicador de umidade; 

 válvula na linha de liquido; 

 filtro secador; 

 válvula de expansão termostática com equilíbrio externo; 

 pressostatos de segurança de alta e baixa pressão; 

 carga completa com fluido frigorigéneo R407C; 

 armário elétrico e de controlo incluindo interruptor geral de corte; 

 controlo e regulação por microprocessador; 

 kit hidrônico equipado com: 

 bomba circuladora alta pressão; 

 filtro; 

 tanque de expansão; 

 válvula de segurança; 

 fluxostato; 

 válvula de descarga da água; 

 sondas de temperatura na entrada e saída da água; 

condições de operação 

 ciclo de arrefecimento até um valor da temperatura exterior (máxima/mínima) de 45 C/ -10 C; 

 temperatura da água de ida/retorno: 7ºC / 12ºC; 

Para proteção e controlo esta unidade está equipada com temporizador de arranque dos compressores, 

pressóstato de alta pressão, proteção térmica dos compressores e ventiladores, controlo do fluído 

frigorigéneo R410a por meio de válvula de expansão eletrónica e controlo das pressões de aspiração e 

descarga, em função do seu regime de funcionamento.  

Todas as ligações de tubagem no seu interior serão soldadas. 
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Como referência construtiva e qualitativa das unidades exteriores indica-se o modelo 30RAB030, da marca 

Carrier ou equivalente, nos modelos a seguir discriminados e cujas características específicas são as 

seguintes: 

Quadro 5.1 – Chillers (CH) 

Características técnicas  Chiller CH1 e CH2 

Informação Geral 

Tipo de condensação - ar 

Fluido frigorigéneo - R407C 

Tipo de compressor - Scroll 

Quantidade de compressores - 3 

Quantidade de circuitos frigorigéneos - 2 

Controlo dos compressores - Modulante 

Dimensões (comprimento x largura x altura) mm 2071 x 2278 x 1329 

Peso kg 1183 

Modo de funcionamento  Resfriamento 

Potência térmica  kW 97 

Potência absorvida  kW 38.7 

EER  - 2.51 

Evaporador 

Temperatura da água (ida / retorno) ºC 7 / 12 

Temperatura do ar ºC 35 

Vazão de ar m3/h 35505 

Ventiladores  nº 2 

Dados Elétricos 

Potência absorvida total máxima kW 52.1 

Corrente absorvida total máxima A 167.4 

Tensão / nº de fases / frequência V/-/Hz 220 / 3 / 60 

Módulo Hidrônico 

Vazão de água em Arrefecimento l/h 14450 

Altura Manométrica Disponível Externa kPa 250 

Volume Vaso de Expansão l 35 

Volume Mínimo de Água na Instalação l 255 

A pressão disponível da bomba indicada, bem como a capacidade do vaso de expansão deverão ser 

verificadas pelo adjudicatário, mediante o cálculo das perdas de carga face aos traçados definitivos dos 

respetivos circuitos e equipamentos efetivamente a instalar. 
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No dimensionamento dos circuitos e das unidades foi avaliada a necessidade de utilização de tanques de 

inércia (“buffer tank”) de forma a evitar arranques sucessivos e frequentes dos compressores. Verificou-se 

que, para a capacidade das unidades e para a dimensão dos traçados de tubulação, associados que os 

chillers podem funcionar com segurança com os volumes de água na instalação. Contudo, a utilização de 

tanques de inércia deverá ser verificada pelo adjudicatário, em função das unidades e traçados efetivamente 

instalados. 

5.1.2. Bomba de Calor 

A bomba de calor virá integralmente montado de fábrica, incluindo carga completa de fluido frigorigéneo e 

testado em fábrica de acordo com normas internacionalmente reconhecidas, quer do ponto de vista da sua 

capacidade, quer de segurança, quer, ainda, de regulação. Será totalmente equipado do ponto de vista 

hidrônico e possuirá as seguintes características principais: 

tipo 

 monobloco; 

 condensação a ar (ar/água); 

 instalação no exterior;fluido frigorífico: R-407C; 

 grupo hidrônico completo incorporado de fábrica; 

 inverter. 

construção/composição 

 O condensador é constituído por serpentina em tubo de cobre mecanicamente expandido sobre 

alhetas de alumínio, com tratamento de superfície em epóxi, equipado com um conjunto de 1 

ventilador axial de descarga vertical de baixo ruído, dotados das respetivas grelhas de proteção 

mecânica, diretamente acoplado a motor elétrico, de duas velocidades; 

 compressor do tipo hermético Scroll, com motor elétrico bipolar, e dotada de sistema de recolha 

de óleo de forma a possibilitar a sua correta lubrificação em qualquer regime de 

funcionamento; 

 O evaporador, do tipo permutador de placas em aço inoxidável com conexões de cobre 

soldado, é dimensionado para assegurar a sua máxima eficiência com uma carga de fluído 

frigorigéneos, R-407C, igual ou inferior a 0,42 kg/kW da sua capacidade frigorífica nominal. É 

totalmente isolado com manta de borracha esponjosa com barreira de vapor.  

 circuito frigorigéneo equipado com: 

 visor de líquido com indicador de umidade; 

 válvula de reversão de quatro vias de ciclagem; 
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 válvula na linha de liquido; 

 filtro secador; 

 válvula de expansão termostática com equilíbrio externo; 

 pressostatos de segurança de alta e baixa pressão; 

 carga completa com fluido frigorigéneo R407C; 

 armário elétrico e de controlo incluindo interruptor geral de corte; 

 controlo e regulação por microprocessador; 

 kit hidrônico equipado com: 

 bomba circuladora alta pressão; 

 filtro; 

 tanque de expansão; 

 válvula de segurança; 

 fluxostato; 

 válvula de descarga da água; 

 sondas de temperatura na entrada e saída da água; 

condições de operação 

 ciclo de arrefecimento até um valor da temperatura exterior (máxima/mínima) de 45 C/ -10 C; 

 temperatura da água de ida/retorno: 7ºC / 12ºC; 

Para proteção e controlo esta unidade está equipada com temporizador de arranque dos compressores, 

pressóstato de alta pressão, proteção térmica dos compressores e ventiladores, controlo do fluído 

frigorigéneo R410a por meio de válvula de expansão eletrónica e controlo das pressões de aspiração e 

descarga, em função do seu regime de funcionamento.  

Todas as ligações de tubagem no seu interior serão soldadas. 

Como referência construtiva e qualitativa das unidades exteriores indica-se o modelo 30RHB015, da marca 

Carrier ou equivalente, nos modelos a seguir discriminados e cujas características específicas são as 

seguintes: 

Quadro 5.2 – Bomba de Calor (BC) 

Características técnicas  Bomba de Calor BC 

Informação Geral 

Tipo de condensação - ar 
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Características técnicas  Bomba de Calor BC 

Fluido frigorigéneo - R407C 

Tipo de compressor - Scroll 

Quantidade de compressores - 2 

Quantidade de circuitos frigorigéneos - 1 

Controlo dos compressores - Modulante 

Dimensões (comprimento x largura x altura) mm 2071 x 1081 x 1329 

Peso kg 704 

Modo de funcionamento  Aquecimento 

Potência térmica  kW 30.9 

Potência absorvida  kW 18.1 

COP - 1.48 

Evaporador 

Temperatura da água (ida / retorno) ºC 45 / 40 

Temperatura do ar ºC 35 

Vazãol de ar m3/h 15910 

Ventiladores  nº 1 

Dados Elétricos 

Potência absorvida total máxima kW 25 

Corrente absorvida total máxima A 82.8 

Tensão / nº de fases / frequência V/-/Hz 220 / 3 / 60 

Módulo Hidrônico 

Vazão de água em Arrefecimento l/h 4350 

Altura Manométrica Disponível Externa kPa 175 

Volume Vaso de Expansão l 12 

Volume Mínimo de Água na Instalação l 120 

A pressão disponível da bomba indicada, bem como a capacidade do vaso de expansão deverão ser 

verificadas pelo adjudicatário, mediante o cálculo das perdas de carga face aos traçados definitivos dos 

respetivos circuitos e equipamentos efetivamente a instalar. 

No dimensionamento dos circuitos e das unidades foi avaliada a necessidade de utilização de tanques de 

inércia (“buffer tank”) de forma a evitar arranques sucessivos e frequentes dos compressores. Verificou-se 

que, para a capacidade das unidades e para a dimensão dos traçados de tubulação, associados que os 

chillers podem funcionar com segurança com os volumes de água na instalação. Contudo, a utilização de 

tanques de inércia deverá ser verificada pelo adjudicatário, em função das unidades e traçados efetivamente 

instalados. 
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5.2. Sistemas Energéticos de Expansão Direta Tipo Split 

Estão previstos sistemas autônomos de climatização de expansão direta do tipo Split para controlo da 

temperatura interior a sala dos lixos. 

Os sistemas autônomos de climatização serão fornecidos e montados com os respetivos acessórios, 

nomeadamente, o comando remoto e respetivas interligações de comando das unidades, tubulação de 

interligação das unidades interiores e unidade exterior e respetivo isolação térmico, tubulação de ligação ao 

dreno de condensados, nos materiais e dimensões indicados pelo fabricante. 

As unidades deverão possuir módulo eletrônico por microprocessador de controlo com possibilidade de 

interligação ao sistema de gerenciamento predial. 

Todo o equipamento elétrico necessário ao perfeito funcionamento das unidades está incluído neste 

fornecimento incluindo a alimentação a partir do respetivo quadro elétrico. 

Deverão ser obrigatoriamente respeitadas as distâncias indicadas nas peças desenhadas. Qualquer alteração 

deverá seguir as indicações do fornecedor do equipamento. 

Juntamente com as unidades deverá ser fornecida a tubulação de interligação, em cobre isolado, entre a 

unidade exterior e a unidade interior, respetivamente, nas dimensões indicadas pelo fornecedor do 

equipamento. 

5.2.1. Unidades Exteriores 

As unidades exteriores terão as seguintes características gerais: 

tipo 

 expansão direta; 

 fluido frigorigénio R-410a; 

 própria para montagem no exterior. 

gama de funcionamento standard 

 ciclo de resfriamento até um valor da temperatura exterior (máxima/mínima) de 50/ -5ºC. 

composição 

 compressor hermético do tipo rotativo ou scroll do tipo inverter; 
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 trocador de calor fluido frigorigénio/ar em tubo de cobre alhetado a alumínio com tratamento 

anticorrosivo de proteção; 

 circuito frigorigénio equipado com válvula de expansão, pressostatos de alta e baixa pressão e 

acumulador de fluido frigorigénio; 

 ventilador axial de descarga horizontal, diretamente acoplado ao respetivo motor elétrico com 

controle de velocidade variável; 

 equipados com resistência de cárter e proteção de sobre intensidade do compressor; 

 grelhas de proteção dos ventiladores; 

 módulo eletrônico por microprocessador de controle com possibilidade de interligação ao 

sistema de gerenciamento predial centralizado; 

 descongelação elétrica. 

5.2.2. Unidades Interiores 

As unidades interiores serão do tipo mural (hi-wall), serão equipadas com controlador remoto e terão as 

seguintes características gerais: 

tipo 

 fluido frigorigénio R-410a; 

 do tipo mural (hi-wall), para montagem em parede a nível alto; 

composição 

 trocador de calor fluido frigorigénio/ar em tubo de cobre alhetado a alumínio; 

 ventiladores do tipo centrífugo/tangencial, de média pressão estática, diretamente acoplado a 

um motor elétrico, eletricamente protegido; 

 grelha de descarga de ar com deflector variável; 

 filtro de ar do tipo lavável; 

 sondas de temperatura do ar; 

 módulo eletrônico por microprocessador de controle com possibilidade de interligação ao 

sistema de gerenciamento predial centralizado; 

 comando remoto com possibilidade de programação e visualização sobre o seu estado de 

funcionamento, da temperatura selecionada e da temperatura ambiente e da velocidade de 

ventilação. 
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Como referência construtiva dos conjuntos indica-se a marca Daikin-McQuay, ou similar, equipadas com 

comandos remotos, nos modelos indicados no quadro seguinte: 

Quadro 5.3 – Características dos sistemas de expansão direta tipo Split 

Ref.ª Modelo 

Potência (*) 
Consumo elétrico 

(*) 
Aliment. 

elétrica 

(V/Hz) 

Nível 
Sonoro 

(dBA) 

Dimensões (UC/UE) 
Peso 

(kg) 
(UC/
UE) 

Arref. 

(kW) 

Resfriamento 
Altura 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Profun 

(mm) Pot. 

(kW) 

UC lixos + UE 
Lixos 

STK18P5VL 
(RK18P5VL + 
FTK18P5VL) 

3.8 1.5 220/60 50/47/40 735/295 954/990 
374/26

5 
48/1

3 

(*) Condições nominais de funcionamento: - Aquecimento: Tinterior: 20 ªCDB/Texterior: 6,0 ºCDB, 7 ºCWB 

- Resfriamento: Tinterior: 27 ªCDB, 19,5 ºCWB/Texterior: 35 ºCDB 

5.3. Sistema Energético de Precisão 

Estão previstos sistemas de climatização autônomos de expansão direta do tipo “close control” – 

condicionamento de precisão - para tratamento ambiente de precisão de alguns espaços específicos que 

requerem um controlo preciso de temperatura e umidade relativa no ambiente. 

Cada sistema é constituído por uma unidade interna (UE) e uma unidade externa (UC) tipo split, próprias 

para funcionar em locais com elevados requisitos de fiabilidade e para funcionar 24 sobre 24 horas. O 

sistema deverá promover filtragem de ar e controlo de precisão da temperatura e umidade. 

Deverão ser obrigatoriamente respeitadas as distâncias indicadas nas peças desenhadas. Perante as 

distâncias de montagem existentes entre as duas unidades e perante qualquer alteração ao projeto, cabe ao 

instalador seguir as indicações do fornecedor do equipamento. 

Cada unidade externa ou condensadora será montada na respectiva área técnica da cobertura da 

edificação, sobre um maciço de concreto amortecedor de vibrações e sobre apoios anti-vibráticos de forma a 

reduzir o nível de ruído transmitido. Nas ligações com a tubulação serão usadas juntas anti-vibráteis que 

permitam eliminar a transmissão de vibrações e compensar a dilatação sofrida pelas tubulação. Por sua vez 

a unidade interna será instaladas no interior do espaço (reserva técnica do museu), devidamente 

compatibilizado com a arquitetura. 

Cada um dos sistemas de climatização será fornecido e montado com os respetivos acessórios, 

nomeadamente, o comando e respetivas interligações de comando das unidades, tubulação de ligação ao 

dreno de condensados, nos materiais e dimensões indicados pelo fabricante e todos os restantes acessórios 

recomendados pelo fabricante necessários para o seu correto funcionamento. Será totalmente equipada e 

possuirá as seguintes características principais: 
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5.3.1. Unidade Evaporadora/Interna (UEP) 

Estão previstos sistemas de ar condicionado de precisão para condicionamento do Reserva Técnica do Museu 

e Acervo Filmico, Digital, Magnetico e Vídeo com as seguintes características: 

As unidades interiores serão do tipo unidade de piso e terão as seguintes características gerais: 

tipo 

 unidade de piso (armário) com possibilidade de ligação a dutos (insuflamento), com retorno 

livre; 

 fluido frigorigénio R407c ou R410a; 

 sistemas de expansão direta com interligação à unidade externa condensadora através de 

tubulação de cobre com isolação térmica; 

 empresa certificada segundo a norma DIN ISO 9001 / EN 29001 ; 

 fabricação segundo DIN EN 61340-5-1 (Proteção de componentes eletrônicos contra fenômenos 

eletrostáticos) para proteção de componentes sensíveis ESD; 

 pressão estática disponível: 170 Pa. 

estrutura 

 estrutura autoportante constituída por um conjunto de painéis em chapa de aço, tratada e 

pintada exteriormente e isolada interiormente, por placas de material isolante térmico e acústico; 

 os painéis exteriores deverão possuir uma rigorosa estanqueidade e terão painel interior em 

chapa para assegurar uma elevada atenuação acústica e conservação do isolação interior; 

 o acesso a todos os componentes deve ser feito através dos painéis ou porta frontal, de modo a 

que a unidade seja montada contra a parede e sem acesso lateral, permitindo um melhor 

aproveitamento do espaço da sala; 

 o acesso para manutenção corrente deve feito através dos painéis e ser 100% acessível 

 os pontos de ajuste do circuitos (válvulas) deverão encontrar-se acessíveis para intervenção com 

o circuito em operação e sem interferência no fluxo de ar; 

 a unidade deve ser fornecida com base de assentamento própria para pavimento; 

composição 

 sondas de temperatura e umidade do ar; 

 filtros de eficiência G4 (conforme ABNT 16401-3); 

 secção de ventilação com ventilador de alta eficiência, centrifugo de simples aspiração de 

turbina de pás recuadas, diretamente acoplado ao motor de rotor externo e velocidade variável 
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com proteção térmica incorporada e grau de proteção IP54; controle por microprocessador e 

comunicação possível em rede Modbus RS-485; tensão de alimentação de 220 V, 60 Hz; 

limitação de corrente integrada;  

 o ventilador é construído em alumínio, de alta eficiência energética, anticorrosivo, resistente ao 

envelhecimento, balanceado em três dimensões; apresentará baixa vibração e ruído, e resistente 

ao desgaste; 

 bateria de resfriamento, constituída por tubo de cobre expandido mecanicamente e alhetas de 

alumínio; a velocidade do ar deverá ser baixa e a configuração da bateria permitirá uma 

distribuição homogénea de ar; alta capacidade de evaporação com alhetas de alumínio e tubos 

em cobre; a bandeja de recolhimento de condensado é em alumínio; 

 bateria de aquecimento constituída por resistências eletricas; 

 a bateria de aquecimento opera quando há falta de carga térmica no ambiente ou quando há 

excesso de umidade. O cálculo da capacidade necessária e os ajustes são realizados pelo 

controlador individual da unidade; 

 módulo electrónico por microprocessador de controlo com possibilidade de interligação ao 

sistema de gerenciamento predial (SGP); 

 quadro elétrico de acordo com as normas, com as seguintes características: 

 corta-circuitos; 

 proteção térmica contra sobrecargas; 

 transformador que assegurará a alimentação a 24 v para o controlo; 

 arranque automático após falha de energia. 

Controle 

 display gráfico de acesso ao funcionamento da unidade com possibilidade de instalação 

remota;  

 comando com possibilidade de programação e visualização sobre o seu estado de 

funcionamento, da temperatura e umidade selecionadas e da temperatura e umidade ambiente, 

monitorização das horas de funcionamento, etc…; 

 módulo eletrônico por microprocessador de controlo, com alarmes de baixa e alta pressão, de 

falha de ventilação, de falha de controlo, água no pavimento, filtros colmatados e excesso de 

horas de funcionamento. Possibilidade de operação integral em regime “stand alone” ou em 

rede; 

 adaptação automática da periodicidade de manutenção em função do regime de 

funcionamento de cada unidade; 

 arranque automático com temporização programável após retorno de corrente; 
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5.3.2. Unidades Condensadoras/Externas (UCP) 

As unidades externas serão do tipo split ou condensador remoto: 

 condensação a ar; 

 operação apenas em modo de resfriamento; 

 fluido frigorigénio R407c ou R410a; 

 própria para montagem no exterior; 

 gama de funcionamento standard; 

 ciclo de resfriamento até um valor da temperatura exterior (máxima) de 43ºC;  

composição 

 condensador de elevada superfície de permuta, constituído por tubos de cobre expandido 

mecanicamente em alhetas de alumínio, próprio para funcionar com temperaturas até 43 ºC de 

temperatura exterior; 

 ventiladores axiais de descarga vertical, diretamente acoplados ao respectivo motor elétrico  com 

grau de proteção IP54. 

construção 

 envolvente constituída por chapa de aço galvanizada, com revestimento a tinta epóxi para 

proteção contra a corrosão; 

 grelhas de proteção dos ventiladores. 

5.3.3. Quadro de características das unidades de precição (UEP/UCP) 

Como referência construtiva dos sistemas se indica a marca Emerson, nos modelos Liebert HPM S05A + 

HCE07, ou similar, equipadas com comandos remotos e microcontrolador iCom Medium, com as seguintes 

caracteristicas. 

Quadro 5.4(a) – Unidades de Condicionamento de Precisao (UEP) 

Características técnicas  UEP 1 UEP 2 

Informação Geral   

Potência Resfriamento total kW 5.7 5.7 

Potência Absorvida sensivel kW 5.3 5.3 

Umidificador - Sim Não 

Tipo - Elétrodos  - 

Vazão de Água Umidificador l/s 0.13 - 
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Características técnicas  UEP 1 UEP 2 

Vazão de Ar m³/h 1350 1350 

Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) mm 1950 x 750 x 400 1950 x 750 x 400 

Peso Kg 170 170 

Insuflamento  Superior por conduta Superior por conduta 

Retorno  Inferior livre (grelha vertical) 
Inferior livre (grelha 

vertical) 

Dados Elétricos  

Potência absorvida total máxima kW 3.00 3.00 

Corrente absorvida total máxima A 8.5 8.5 

Tensão / nº de fases / frequência V/-/Hz 220 / 1 / 60 220 / 1 / 60 

Quadro 5.4 (b) – Unidades de Condicionamento de Precisao (UCP) 

Características técnicas  UCP 1 UCP 2 

Informação Geral   

Potência Resfriamento total (R407c) kW 7.8 7.8 

Vazão de Ar m³/h 2400 2400 

Dimensões (Altura x Largura x Profundidade) mm 630 x 701 x 599 630 x 701 x 599 

Peso Kg 12 12 

Dados Elétricos  

Potência absorvida total máxima kW 0.3 0.3 

Corrente absorvida total máxima A 1.3 1.3 

Tensão / nº de fases / frequência V/-/Hz 220 / 1 / 60 220 / 1 / 60 

5.3.4. Opcional para a unidade da Reserva Técnica do Museu 

Umidificador: 

 Umidificador a vapor instalado internamente;  

 Controle automático proporcional pelo iCom Control (controlador integrado do sistema); 

 Produção de vapor inodoro, desmineralizado e sem germes; cilindro vedado, com eletrodos e 

filtro de fundo; 

 Eletrodos de medição de condutividade; 

 Eletrodo de nível; 

 Placa de controle microprocessada; 

 Válvulas solenoide de entrada e saída de água; 

 Mangueira plástica com conexão roscada de ¾”; 
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 Disjuntores e contatores no painel elétrico; 

 Este umidificador transforma a água potável dentro do cilindro em vapor, expelindo-o através de 

um tubo de cobre colocado na frente da serpentina; a alimentação de água do cilindro é feita 

através de uma conexão á tubulação disponível de água potável e filtrada; a admissão é feita 

pela abertura de uma válvula solenoide; 

 A vida útil do cilindro é maximizada por um ciclo de purga automática, onde a água sem 

pressão é drenada através de uma válvula de saída; 

 Indicação da capacidade de umidificação por piscadas dos LEDs da placa de controle do 

umidificador; 

 Visualização de alarme por LEDs na placa do umidificador; 

 Possibilidade de drenagem manual; 

 Funções adicionais através de chaves DIP como: drenagem automática após 7 dias de uso e 

adaptação dos ciclos de drenagem a condições extremas da água. 

Ficha técnica: 

 Capacidade de vapor: até 2 kg / h; 

 Capacidade de vapor pré-ajustável: 20%, 50%, 75%,100% da capacidade nominal; 

 Fluxo de drenagem máximo: 4 l / min; 

 Pressão da água: 1-8 bar; 

 Temperatura máxima de alimentação de água: 40 ° C; 

 pH: 7 - 8,5; 

 Condutividade da água de alimentação: 350-750 S / cm; 

 Dureza total: 100 - 400 mg/l CaCO3; 

 Conexão de entrada de água: 3 / 4 ". 

5.3.5. Desumidificador para o Acervo Filmico, Digital e Video 

Está prevista a instalação de uma unidade desumidificadora dissecante (UD) do tipo “stand alone”, para o 

acervo filmico, digital, magnetico e video, com as seguintes características: 

Tratamento Espaço 

 Vazão ar – 350 m3/h 

 Pressão Estática – 200 Pa 
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Ar reativação 

 Vazão ar – 67 m3/h 

 Pressão Estática – 200 Pa 

Potência, tensão e Corrente 

 Potência total – 2,05 Kw 

Dados diversos 

 Temperatura de funcionamento - -20ºC/+40ºC 

 Nivél Ruído – 61 dB(A) 

 Classe do Filtro – G3 

Dimensões 

 WxDxH (mm) – 513x410x910 

 Peso líquido (Kg) - 53 

 Capacidade de Desumidificação - Tin=18ºC; HR=40% (KgH2O/h) – 1,1 

Como referência construtiva e qualitativa para os grupos circuladores se indica o desumidificador da marca 

Munters modelo MLT350 , ou similar. 

5.4. Bombas Circuladoras 

Estão previstas bombas de circulação associadas aos diversos circuitos de produção e distribuição de água 

aquecida e de água refrigerada. 

As bombas distribuidoras deverão de incluir equipamentos de comando e controlo com protocolo de 

comunicação aberto, que permitam a interligação com a rede de gerenciamento predial centralizada. 

As bombas de circulação estão destinadas a operar com: 

distribuição de água quente  

 fluido: água; 

 temperatura normal: 45 °C; 

 regime: contínuo (durante o período diário de funcionamento das instalações). 
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distribuição de água resfriada 

 fluido: água; 

 temperatura normal: 7 °C; 

 temperatura máxima: 12 °C; 

 regime: contínuo (durante o período diário de funcionamento das instalações). 

Cada bomba circuladora incluirá os respetivos suportes e apoios antivibráticos e será apoiada sobre um 

maciço independente com isolação intermédio, para amortecimento de vibrações, em material elástico com 

uma espessura mínima de 20 mm.  

As bombas serão instaladas nos locais assinalados nas Peças Desenhadas, em conformidade com as 

instruções de montagem do respetivo fabricante, de acordo com os procedimentos correntes na indústria e 

com as regras da boa construção, por forma a assegurar que satisfazem os requisitos e os fins a que se 

destinam. 

A instalação das bombas inseridas na tubulação (in-line) deverá ser efetuada por meio de suportes e fixações 

distintos dos da respetiva tubulação. 

A montagem será de modo a: 

 proporcionar baixo ruído de funcionamento; 

 evitar a transmissão e propagação de vibrações e ruídos, quer às tubulações, quer a elementos 

estruturais; 

 facilitar a manutenção. 

Os corpos de todas as bombas associadas à distribuição de água serão isolados com o mesmo material 

usado para as respetivas tubulações. 

As alturas manométricas das diversas bombas de circulação foram calculadas a título indicativo e para 

facilitar a sua pré-seleção e com base nos equipamentos e traçados propostos, pelo que terão, 

obrigatoriamente, de ser recalculadas pelo instalador em função dos equipamentos e dos circuitos 

efetivamente instalados ou executados. 

As bombas de circulação terão as seguintes características principais: 

construção: 

 corpo da bomba circuladora em ferro fundido; 

 rotor em aço inoxidável; 
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 motores eléctricos diretamente acoplados às turbinas de impulsão; 

 proteção térmica e sobrecargas; 

 controlador PI integrado e pressostato diferencial, no caso das bombas com variação de 

velocidade;  

Nas bombas com variação de velocidade: 

 a variação de velocidade será assegurada por variador de frequência em função da pressão 

diferencial; 

 a gama de variação do fluxo de água será de 0 a 100%; 

 o variador de frequência será obrigatoriamente acoplado no próprio motor da bomba; 

 o seu fornecimento inclui o variador de velocidade e o sensor de pressão diferencial; 

As propostas dos contratados deverão indicar para as bombas selecionadas, o ponto de funcionamento, a 

potência absorvida, a potência nominal dos motores e os níveis de ruído. 

Como referência construtiva o assentamento do respetivo equipamento indica-se o sistema Loom-Float e 

Machine-Contact, para a junta elástica e apoios, respetivamente, da marca ISO-CDM, ou similar. 

Como referência construtiva e qualitativa indica-se a marca GRUNDFOS, ou similar, nos modelos indicados 

no respetivo quadro. 

Quadro 5.5 – Características das unidades condensadoras 

Designação Serviço 

Vazão de 
água 

Altura 
manométri

ca 
Potência 

Tipo Modelo 

[l/h] [m.c.a.] [kW] 

BdC-CRF-
Acervos 

Bomba Circuladora Circuito 
Resfriamento Acervos 

13855 8.3 0.475 
Corpo Simples e 
Vazão Variavel 

MAGNA3 40-
150 F 60 Hz 

BdC-CRF-
Acervos 
(Reserva) 

Bomba Circuladora Circuito 
Resfriamento Acervos - 

Reserva 
13855 8.3 0.475 Corpo Simples e 

Vazão Variavel 
MAGNA3 40-
150 F 60 Hz 

BdC-CRF-
Geral 

Bomba Circuladora Circuito 
Resfriamento Geral 

19320 10.0 0.82 
Corpo Simples e 
Vazão Variavel 

MAGNA3 65-
150 F 60 Hz 

BdC-CAQ-
Acervos 

Bomba Circuladora Circuito 
Recuperação Acervos 

5485 7.1 0.23 
Corpo Simples e 
Vazão Variavel 

MAGNA3 40-
80 F 60 Hz 

BdC-CAQ-
Acervos 
(Reserva) 

Bomba Circuladora Circuito 
Recuperação Acervos - 

Reserva 
5485 7.1 0.23 

Corpo Simples e 
Vazão Variavel 

MAGNA3 40-
80 F 60 Hz 
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5.5. Sistemas de Tubulação 

Para além das redes de distribuição de água aquecida e arrefecida e da linha frigorífica aos diversos 

equipamentos fazem, igualmente, parte integrante das instalações mecânicas o fornecimento e montagem 

de: 

 a interligação da alimentação de água e esgoto dos equipamentos (drenos, purgas, descargas 

de válvulas de segurança, etc.) nas centrais técnicas; 

 a interligação dos diversos equipamentos à rede de drenagem de condensados pertencente ao 

escopo de Instalações Hidráulicas; 

Na instalação das tubulações serão assegurados os seguintes aspectos: 

 a compatibilização dos traçados com as estruturas dos tetos falsos previstos pela arquitetura; 

 a compatibilização e coordenação dos trajetos propostos com as infraestruturas das restantes 

especialidades; 

 a localização de purgadores automáticos de ar em todos os pontos altos da instalação (ainda 

que não representados nas peças desenhadas por difícil leitura); 

 os caimentos necessários para garantir uma correta purga das instalações e o seu esvaziamento; 

 pontos de drenagem em todos os pontos baixos da instalação para permitir o seu correto 

esvaziamento; 

 a possibilidade da livre dilatação/contração das tubulações criando-se para o efeito pontos fixos 

e liras do tipo U largo, evitando-se na medida do possível a aplicação de juntas de dilatação; 

 no atravessamento das paredes, pavimentos ou tetos as tubulações são envolvidas por mangas 

de proteção (salientes 100 mm para cada lado e preenchidas com material termicamente 

isolante), de modo a permitirem a sua livre dilatação; 

 todos os extremos de tubulação serão devidamente protegidos desde a sua instalação até ao 

momento de ligação aos equipamentos terminais, por forma a evitar a entrada de pequenos 

animais, lixo e outros objetos estranhos; 

 toda a tubulação e os equipamentos e acessórios deverão ser cuidadosamente limpos em 

conformidade com as recomendações dos respetivos fabricantes; 

 para evitar oxidação dos extremos cortados das tubulação deve proceder-se à proteção, por 

massa ou óleo, que deverão ser eliminados antes do seu acoplamento; 

 a execução deverá ser precedida do conhecimento exato da localização dos equipamentos, das 

respetivas dimensões e dos diâmetros dos pontos de ligação dos tubos; 

 as tubulações não poderão ser instalados na parte frontal dos equipamentos desde que 

interfiram com as necessidades de espaço para a remoção de filtros de ar, baterias de água, 
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baterias de resistência de aquecimento, motores elétricos ou outros elementos para os quais seja 

previsível a sua desmontagem regular, para efeitos de manutenção ou reparação; 

 deverão ser tomadas as precauções necessárias na fase de execução das redes de tubulações 

para que as dilatações ou contrações dos tubos não provoquem tensões mecânicas 

incomportáveis, quer pelo material dos tubos quer pelos equipamentos aos quais eles se 

encontram ligados; quando necessário, deverão ser utilizadas juntas de dilatação de tipo 

adequado; estas juntas terão uma absorção máxima de 15 mm; 

 durante a execução dos trabalhos de instalação das tubulações, todos os tubos deverão ser 

convenientemente tamponados a fim de se evitar a entrada de matérias estranhas. 

5.5.1. Tubulação para circuitos de Água Resfriada e Água Aquecida 

A tubulação de distribuição de água de aquecida e resfriada é dimensionada pelo método da perda de carga 

constante e tomando como referência a vazão de água que nela circula e, consoante os casos, o diferencial 

de temperatura indicado (5ºC). 

É dimensionada tendo em consideração os caudais em jogo e uma velocidade de circulação da água que 

poderá variar, conforme os diâmetros, de 0,5 a 2,5 m/s, de forma a manter uma perda de carga de 

aproximadamente 250 Pa/m. 

As redes de tubulação para distribuição de água de condensação que interligam os condensadores dos 

sistemas VRF às torres de resfriamento, serão executadas em tubo de ferro preto sem costura, com os 

diâmetros indicados nas peças desenhadas, sendo todas as ligações soldadas, exceto as ligações aos 

equipamentos (válvulas, filtros, etc.) que serão flangeadas (>2") ou roscadas. 

Sistema de Ligação por Compressão 

Para diâmetros nominais até 100 mm (de DN 15 a DN 100), a tubulação a utilizar poderá ser do tipo 

pressfitting em aço carbono com costura, norma DIN 2394, e protegida contra a corrosão externa através da 

aplicação de um revestimento em polipropileno. Todas as ligações serão efetuadas mediante a prensagem 

da tubulação e dos respetivos acessórios, obtendo-se uma união inseparável de elevada resistência através 

de um sistema de acessórios de ligação pressfitting, exceto as ligações aos equipamentos (válvulas, filtros, 

etc.) que serão flangeadas (DN >50) ou roscadas. 

Tubulação e acessórios do sistema pressfitting serão obrigatoriamente do mesmo fabricante e compatíveis 

entre si. Na execução das redes de tubulação devem ser tidas em consideração as especificações de 

montagem aconselhadas pelo fabricante da tubulação e na aplicação de acessórios de ligação só devem ser 

utilizadas ferramentas apropriadas e recomendadas pelo fabricante da tubulação a utilizar. 



 

  
Centro de Preservação de Bens Culturais 

 

instalações mecânicas / projeto executivo [revisão] / julho 2016 memorial descritivo, caderno de encargos e especificações 

4013-03-02-05-04-00-03-001 4013-00-05-00-001-PE-00_Pág.50 

Aquando do atravessamento de elementos corta fogo pela tubulação e de modo a garantir a correta selagem 

das aberturas resultantes daquelas travessias, o revestimento de proteção em polipropileno deve ser 

removido. 

Como referência construtiva indica-se o sistema Mapress, da marca GEBERIT, ou similar. 

Sistema de Ligação por Soldadura 

Para diâmetros nominais superiores a 100 mm, a tubulação será da série média, norma DIN 2440, sendo 

todas as ligações soldadas, exceto as ligações aos equipamentos  (válvulas, filtros, etc.) que serão 

flangeadas. 

5.5.2. Tubulação para circuitos de Refrigeração 

Tubulação de Cobre 

A tubulação de fluido frigorigénio deverá ser em tubos de cobre sem costura em bitolas e paredes conforme 

especificação do fabricante, de modo a garantir a aplicação das velocidades corretas em cada trecho, bem 

como a execução do trajeto mais adequado. 

A tubulação deverá ser de cobre desoxidado e desidratado com o menor número de soldaduras possível. Nos 

casos de necessidade de efetuar soldaduras, estas deverão ser do tipo “soldadura forte” em prata 

(70%Ag+28%Cu+2%P) e, durante o processo da soldadura, deverá circular na tubulação um gás inerte 

(CO2), evitando assim a oxidação a elevadas temperaturas e evitar e retirar a escória produzida no interior 

do mesmo. Deve-se, ainda, deixar marcado pela parte exterior do isolação, o ponto onde se realizou uma 

soldadura. 

Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio à pressão de 600 psig. Todas as 

tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras apropriadas com 

pontos de sustentação e apoio espaçados a cada 1,5m. Para o preenchimento do gás refrigerante, deverá 

ser feito um vácuo em toda a tubulação até um nível de pressão negativa de 300 micra. Deverá ter o máximo 

rigor na limpeza, desidratação, vácuo e testes de pressão do circuito, antes da colocação do gás refrigerante 

Deverão ser respeitados os diâmetros de tubulação indicados pelo fabricante das unidades de climatização, 

assim como as distâncias máximas entre as unidades interiores e exteriores. 
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5.5.3. Enchimento e Esgoto 

Os ramais de água de alimentação aos equipamentos e para enchimento da instalação (água da rede) serão 

executados em PVC, de acordo com o previsto no escopo ou projeto de Instalações e Equipamentos 

Hidrossanitários. 

As ligações dos equipamentos ao esgoto (drenos, purgas, descargas de válvulas de segurança, etc.) serão 

executadas, igualmente em tubo e acessórios de PVC, PN4 com sistema de ligação por anel. 

Cumpre, ainda, ao contratado de Instalações HVAC fornecer, atempadamente, ao instalador ou contratado 

de Instalações Hidrossanitárias todas as localizações e pontos de alimentação de água e esgoto necessários e 

certificar-se que os ramais a executar estão de acordo com as especificações dos equipamentos que se 

propõe instalar e respondem integralmente ao pretendido. 

5.5.4. Drenagem de Condensados 

A interligação dos drenos dos diversos equipamentos à rede de tubulação de escoamento de condensados 

será executada em tubo e acessórios de PVC, PN4 com sistema de ligação por anel. 

As uniões dos diversos tubos e acessórios serão executados por anilha de estanqueidade em neoprene, de 

modo a permitir deslocamentos livres do material. 

Serão previstos sifões em PVC de modo a impedir a passagem de odores para o ambiente. 

Cumpre, igualmente, ao instalador de Instalações Mecânicas HVAC fornecer, atempadamente, ao 

empreiteiro de Instalações Hidráulicas todas as localizações e pontos de drenagem necessários e certificar-se 

que as redes de drenagem estão de acordo com as especificações dos equipamentos que se propõe instalar 

e respondem integralmente ao pretendido. 

5.5.5. Tratamento Superficial das Tubulações 

Todas as tubulações e acessórios de tubulação em ferro preto não revestidas a polipropileno (nas travessias 

de elementos corta-fogo, ligações aos esgotos, respiro, etc.), terão o seguinte tratamento base: 

tubulações e acessórios para isolar termicamente 

 decapagem ao grau SA 2.5; 

 uma demão de primário anticorrosivo, à base de epóxido de zinco, de 25 micra de espessura, 

quando seca; 
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tubulações e acessórios não isolados 

 decapagem ao grau SA 2.5; 

 duas demão de primário anticorrosivo, de 50 micra de espessura, quando secas; 

 uma demão de acabamento à base de tinta epóxi com 30 micra de espessura, quando seca, em 

cor de acordo com o normalizado e aprovado pela fiscalização. 

5.5.6. Identificação dos Circuitos 

Todos os circuitos de tubulação serão devidamente identificados quanto ao sentido de circulação e dos 

equipamentos que servem (mesmo a nível das diversas prumadas e ao longo das linhas não visíveis) de 

acordo com um código a definir pelo contratante ou gerenciamento da obra. 

Todas as marcações deverão ser posicionadas longitudinalmente à tubulação e facilmente visíveis. No caso 

das tubulações isoladas não revestidas, a tinta a utilizar será constituída à base de polietileno cloros 

sulfurado. 

5.5.7. Suportagem de Tubulação 

Os suportes de apoio e/ou fixação (pontos fixos), implantados e espaçados de modo a garantirem os 

requisitos especificados e necessários à correta execução da instalação, serão: 

 executados em perfilados de aço com tratamento e acabamento final idêntico ao das tubulações 

em tubo de ferro preto não isoladas, quando localizados em centrais técnicas, shafts, tetos ou 

pavimentos falsos; 

 do tipo pré-fabricado constituídos por abraçadeiras em zinco galvanizado e revestidas 

interiormente por borracha, quando à vista em espaços comuns como garagens, arquivos, etc... 

Em qualquer das situações, os suportes não permitirão a transmissão de vibrações à estrutura. 

Os espaçamentos entre suportes serão os seguintes: 

 até DN40 ..............................................................................................................................2 m 

 de DN 50 até DN 80 .............................................................................................................3 m 

 de DN 100 até DN 150 .........................................................................................................4 m 

 de DN 200 até DN 300 .........................................................................................................5 m 

Cumpre ao instalador prever e dimensionar os tipos de suportes mais adequados em função do tipo, 

diâmetro e localizações das tubulações a suportar e, ainda, apresentar atempadamente ao contratante para 

aprovação os pormenores de fixação e de suportes que se propõe executar. 
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5.5.8. Isolamento Térmico e Acabamentos de Tubulações 

Toda a tubulação e respetivos acessórios deverá ser integralmente isolada do ponto de vista térmico. 

A isolação térmica a aplicar terá uma condutibilidade térmica de referência, ref, de 0,04 W/m.K a 20ºC. Na 

utilização de isolação com condutibilidade térmica diferente, a espessura deverá ser corrigida na proporção 

direta do respetivo  em relação ao valor de referência atrás indicado. 

A isolação térmica será executada com coquilha ou prancha, consoante o necessário, de espuma 

elastomérica flexível de estrutura celular fechada, uma composição livre de CFC’s com barreira de vapor, 

classe de reação ao fogo M1, adequado às temperaturas dos fluidos que circulam nas respetivas tubulações 

e ao tipo de instalação. 

A espessura e o revestimento do isolação térmico variam de acordo com: 

 o tipo de fluido transportado: água ou fluido frigorigénio; 

 a temperatura do fluido transportado: água quente, refrigerada ou fluido frigorigénio; 

 a localização da tubulação; 

 o diâmetro da tubulação. 

conforme indicado nos quadros seguintes. 

Quadro 5.6 – Isolação Térmicos de equipamentos e depósitos 

Equipamentos e depósitos (Superfície em m2) Espessura (mm) 

≤ 2 50 

>2 80 

Tubulação Água Quente e Resfriada  

Interior 30 

Exterior 40 

Tubulação frigorifica 20 (ou outra indicada pelo fabricante) 

O isolação térmico será executado de modo a garantir que: 

 nenhum isolação é aplicado em qualquer elemento do sistema de tubulação sem que os 

respetivos testes hidráulicos tenham sido realizados; 

 todos os acessórios de tubulação serão isolados e, quando à vista, revestidos, exceto quando 

estes tiverem de ser acessíveis ao utilizador (e apenas nas partes móveis específicas, por 
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exemplo, manípulos de válvulas não isolados mas corpo das válvulas isolado e revestido, 

quando é o caso); 

 todas as coquilhas serão perfeitamente ajustadas ao diâmetro da tubulação que isolam e, 

sempre que possível, enfiadas; 

 todas as uniões serão de recorte perfeito e devidamente coladas. 

Após isoladas, as tubulações localizadas nas áreas técnicas, no exterior ou no interior à vista terão um 

revestimento de proteção mecânica realizado com chapa de alumínio com a espessura mínima de 0,4 mm. 

As tubulações embebidas, além de isoladas, serão envolvidas numa manta geotêxtil de 105 g/m2, do tipo 

Imperset 105 da Imperalum ou similar. 

Como referência de qualidade e gama dos isolação térmicos a aplicar indica-se a marca ARMAFLEX da 

Amstrong no tipo Ultima, AF, ou similar. 

5.6. Valvularia e Acessórios Diversos  

Os diâmetros nominais das válvulas de atuação automática e de regulação do fluxo ou vazão de água a 

intercalar nas tubulações de água, devem ser selecionados pelos respetivos fabricantes, tendo em conta as 

características da válvula, os parâmetros a controlar e as reais condições de funcionamento dos 

equipamentos e da instalação. 

Constituem exceção as válvulas de secionamento, as de retenção e os filtros, cujo diâmetro nominal é, em 

geral, igual ao das tubulações onde ficam inseridas. 

As válvulas serão instaladas nos locais indicados nas Peças Desenhadas, especialmente no que consta no 

esquema de princípio de funcionamento. 

As válvulas e acessórios diversos (filtros, purgadores, etc.) serão apropriados para funcionarem com 

temperaturas da água até 100 ºC e terão as seguintes características gerais principais: 

material 

 até DN 50 (2”) inclusive:  ..................................................................... corpo em bronze (PN 10); 

 acima de DN 50:  ........................................................................ corpo em ferro fundido (PN 16)  

ou aço ao carbono vazado (PN 10); 

ligações 

 até DN 50 inclusive: ..................................................................................................... roscadas; 
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 acima de DN 50:  ...................................................................................................... flangeadas. 

As características particulares das válvulas e acessórios devem ser dimensionadas pelo fabricante e fornecidas 

juntamente com o respetivo equipamento associado. 

Nas ligações flangeadas devem ser usadas contra-flanges com dimensões adequadas às das válvulas 

cumprindo sempre que possível a norma de construção de rede de tubulação. 

As válvulas de comando manual, de retenção e os filtros terão os diâmetros das tubulações em que forem 

inseridas. As válvulas motorizadas terão o seu diâmetro ajustado à perda de carga pretendida, conforme 

acima já descrito. 

Deverão ser previstos foles ou dispositivos similares que permitam a dilatação térmica de toda a tubulação, 

particularmente nos troços mais longos e de maior diâmetro. 

As válvulas e acessórios deverão ser próprios para suportarem as temperaturas a que estão sujeitos. 

Todos os atuadores deverão ser fornecidos e cotados com as respetivas válvulas. 

As válvulas necessárias ao correto desempenho das unidades de tratamento de ar (FC) e unidades terminais 

de climatização deverão ser cotadas juntamente com estes. 

No caso particular da regulação/controle dos equipamentos terminais, como base de projeto, considera-se a 

instalação de válvulas de “tripla função” (válvula de controle e equilibradora de vazão e pressão e respetivo 

atuador motorizado, modulante ou on/off), como se indica nos dois primeiros pontos seguintes. No entanto, 

estas válvulas poderão ser cotadas separadamente, desde que possuam as mesmas funções e desempenho. 

As válvulas e acessórios diversos terão as seguintes características particulares: 

5.6.1. Válvula de Controle Duas Vias Modulante e Equilibradora de Vazão e Pressão 

Conjunto Válvula de Controle e Equilibradora de Vazão e Pressão e respetivo atuador modulante (válvula de 

tripla função). Estas válvulas destinam-se a controlar, de modo modulante, as baterias de água de 

condensação das unidades condensadoras (UC). A curva característica, destas válvulas é do tipo igual 

percentagem modificada, o que permite obter uma resposta linear do circuito, hidráulico, por elas 

controlado. Para além da função de controle dos equipamentos e da hipótese de medição de vazão, estas 

válvulas possuem ainda as seguintes funções: 

 pré-ajuste do vazão (equilibragem dos circuitos hidráulicos)  
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 regulação da pressão diferencial (tornando independentes todos os circuitos hidráulicos e 

garantido uma autoridade, da ordem dos 70 a 90%) 

Características de funcionamento: 

 água ou água glicolada entre -10 e +120 ºC; 

 pressão diferencial máxima de 1600 kPa e necessitam de uma; 

 pressão diferencial mínima de 15 kPa ; 

Como referência construtiva indica-se a marca TA, ou similar, no modelo KTM 512 com atuador respetivos 

da marca TA, modelo TA-MC55Y ou TA-MC100, ou similar. 

5.6.2. Válvulas de secionamento 

Para diâmetros nominais iguais ou inferiores a DN50, inclusive, estão previstas válvulas de secionamento de 

macho esférico. 

Estas válvulas serão do tipo de passagem integral com o corpo em bronze, constituídas por três partes, uma 

central e duas laterais, sendo ligadas entre si por parafusos. Terão ainda obturador em bronze niquelado, 

sede em PTFE (teflon) e braço ou manípulo de manobra em liga de alumínio com recobrimento de PVC. 

5.6.3. Válvulas de borboleta 

Para diâmetros nominais superiores a DN50 estão previstas válvulas de secionamento do tipo borboleta. 

Assim, nos locais indicados nas peças desenhadas, para diâmetros superiores a DN50, serão instaladas 

válvulas borboleta do tipo WAFER, estanques, com ligação flangeada de fabricante de reconhecida 

qualidade, com disco em ferro fundido, possuindo selagem em EPDM.  

Serão motorizadas nos casos indicados (para controle dos equipamentos de produção), com atuador 

fornecido pelo mesmo fabricante. 

As válvulas, tipo WAFER, permitem a desmontagem de um troço, permanecendo ligadas à flange por 

parafusos. 

Deverão ainda obedecer às seguintes características: 

 válvula de borboleta de orelhas roscadas PN16 para temperaturas de funcionamento -10ºC a 

+80ºC; 
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 corpo em ferro fundido, vedante em EPDM, com borboleta em ferro fundido e veio em aço inox, 

assegurando vedação total, do tipo monobloco não ejetável. 

 a borboleta será do tipo flutuante para correto ajuste à sede. 

 a sede será do tipo substituível. 

 possuirá vedação superior, apoiando-se o eixo em rolamento antifricção auto lubrificante. 

 possuirá atuador manual do tipo sem fim, com volante do mesmo fabricante da válvula. 

 quando motorizada, possuirá atuador elétrico e adaptador do mesmo fabricante, ligando ao 

prato superior ISO 5211. O atuador elétrico possuirá caixa redutora do tipo sem fim e 

possibilidade de atuação manual no volante. 

 todas as válvulas possuirão indicador de posição visual. 

5.6.4. Válvula de retenção 

As válvulas de retenção terão obturador do tipo de charneira e deverão possuir características que permitem 

a sua instalação em tubulações horizontais ou tubulações verticais. 

Estas válvulas terão o corpo e a tampa em ferro fundido, ligados por parafusos em aço inox. Um anel 

vedante deve assegurar uma estanqueidade perfeita a esta ligação. O obturador, a sede e a cavilha serão 

em aço inox. 

5.6.5. Válvulas redutoras de pressão 

Este tipo de válvula será utilizada no ramal de enchimento do circuito a fim de reduzir a pressão da rede de 

água potável para a pressão de funcionamento do respetivo circuito. 

Válvula redutora de pressão será de corpo em bronze e deverá permitir regular automaticamente a pressão a 

jusante da válvula para o valor pretendido, de tal modo que a variação não exceda 5% da variação da 

pressão a montante. Deverá ter botão de ajuste da pressão a jusante e o intervalo de pressões reguláveis a 

jusante deverá conter o intervalo 1-6 bar. 

5.6.6. Filtros de linha 

Estes filtros do tipo Y, serão adequados para intercalar nas tubulações. 

Deverão possuir regra geral ligações flangeadas. Nas tubulações de construção roscada serão utilizados 

filtros com ligações roscadas. 

Os filtros flangeados terão o corpo em ferro fundido e tampa em aço vazado. A tampa será ligada ao corpo 

por parafusos e porcas em aço inox e deverá dispor de um anel vedante. 
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Os filtros roscados terão o corpo em bronze e a tampa em latão. A tampa será roscada para ligação ao 

corpo. Esta união deverá possuir um anel de vedação. 

Ambos os tipos de filtro deverão possuir um elemento de filtragem ou cesta construído em aço inox. 

Os filtros tipo Y terão cartucho com filtro interno em rede de aço inoxidável, com malha do filtro de 0,87 a 

0,73 [mm], facilmente amovível para limpeza, e deverá ter tomadas de pressão para monitorização de 

colmatação do respetivo filtro. 

A área do elemento filtrante deve ser superior à da seção do tubo onde o filtro fica instalado. A título 

indicativo, para filtros de pequeno diâmetro nominal a relação área de filtragem/seção do tubo deve estar 

compreendida entre 2:1 a 4:1 e nos de maior dimensão a relação deve ser de 2,5:1 a 8:1. 

5.6.7. Válvulas motorizadas de 2 ou 3 vias (com atuador modulante ou on/off) 

Para controle das vazões ou temperaturas dos circuitos de distribuição de energia, prevê-se a aplicação de 

válvulas de duas ou três vias de comando proporcional ou on/off por motor elétrico. Devem suportar 

pressões de funcionamento até PN16 e pressões diferenciais mínimas até 200 kPa. 

O controle não deve poder produzir qualquer ruído para pressões de funcionamento até 50 kPa. 

Serão do tipo de êmbolo. O corpo da válvula será em bronze, êmbolo e sede em aço inox ou similar provido 

de junta de vedação (em material EPDM ou similar). Esta tampa deve ser substituível sem necessidade de 

drenagem. 

As ligações elétricas deverão ser trazidas a uma caixa terminal do tipo estanque, fixada ao corpo de 

motorização da válvula. 

Está assim prevista a instalação de válvulas de 2/3 vias motorizadas com respetivo atuador modulante ou 

on/off, conforme os casos, a instalar nos circuitos de distribuição de energia que permitem, mediante o seu 

atuador controlar, a quantidade de energia a transferir ou, quando associada a uma sonda de temperatura 

de imersão, controlar a temperatura de ida ou de retorno aos circuitos. As sondas estão descritos no item 

Equipamento de Campo e serão ali cotados. 

Como referência construtiva indica-se o modelo CV com atuador tipo MC, tudo da marca TA (Tour & 

Andersen), ou similar. 



 

  
Centro de Preservação de Bens Culturais 

 

instalações mecânicas / projeto executivo [revisão] / julho 2016 memorial descritivo, caderno de encargos e especificações 

4013-03-02-05-04-00-03-001 4013-00-05-00-001-PE-00_Pág.59 

5.6.8. Válvulas de regulação de vazão com tomada de pressão e corte 

Estas válvulas de equilíbrio dos circuitos de resfriamento e aquecimento permitem efetuar a regulação das 

vazões, o pré-ajuste, medição e corte, tendo uma tomada de pressão a montante e outra a jusante do 

obturador. A determinação do vazão de água faz-se com base na medição da perda de carga na válvula, e 

serão próprias para as vazões e diâmetros dos circuitos a que se encontram afetos. 

Como referência construtiva indica-se a marca TOUR & ANDERSEN, ou similar, nos modelos STAD ou STAF. 

As válvulas deverão ser novamente dimensionadas em obra pelo empreiteiro de forma a cumprir com as 

vazões de água efetivamente em jogo. 

5.6.9. Válvulas reguladoras de pressão diferencial 

São válvulas apropriadas para garantir a estabilidade da pressão diferencial entre a ida e o retorno de 

circuitos hidráulicos fechados compensando automaticamente as variações de pressão a montante. 

Cada conjunto de regulação de pressão diferencial será composto por duas partes: 

 uma para instalação na tubulação de ida, constituída por uma válvula de regulação com 

tomada de pressão incluindo secionamento do tipo macho esférico e tampão de purga (tipo 

modelo STAD como especificado no ponto anterior); 

 a uma outra válvula de pressão diferencial (propriamente dita) para instalação na tubulação de 

retorno, constituída por válvula de regulação da pressão acionada por mecanismo de mola 

sensível à pressão diferencial entre as tubulações de ida e de retorno, válvula de secionamento 

do tipo de macho esférico e tampão de purga. 

Como referência construtiva para a válvula de pressão diferencial indica-se a marca TA, ou similar, nos 

modelos STAP ou DA 516/50, ou similar, e com os diâmetros ajustados aas vazões e perdas de cargas dos 

circuitos a que se encontram afetos. 

A tomada de pressão da parte da válvula instalada na tubulação de ida (tipo STAD, ou similar) será ligada 

por meio de tubo capilar à válvula de pressão diferencial instalada na tubulação de retorno (tipo STAP, DA, 

ou similar). Para ajuste da pressão diferencial pretendida a válvula disporá de botão de ajuste com 

graduação numérica referida a um ábaco ou tabela adequada e a fornecer com cada uma das válvulas. 

As válvulas deverão ser novamente dimensionadas em obra pelo empreiteiro de forma a cumprir com as 

vazões de água efetivamente em jogo. 
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5.6.10. Juntas antivibráteis 

De um modo geral as juntas serão de borracha, com flanges e com o mesmo diâmetro que os das 

tubulações. Serão montadas nas ligações aos equipamentos. 

Constituídas por fole em borracha com elevada resistência ao envelhecimento e serão apropriadas para 

água com temperaturas entre 0ºC e 100ºC. Deverão ser capazes de absorver as dilatações das tubulações 

em que se encontram inseridas, assim como as vibrações produzidas pelos motores dos equipamentos. Serão 

ligadas às tubulações por flanges e contra flanges em aço, fixadas por parafusos e porcas para permitir fácil 

desmontagem. 

Como referência construtiva indica-se a marca Socla ou similar. 

5.6.11. Termômetros 

Os termômetros deverão ser de vidro do tipo de álcool com bainha graduada metálica de proteção e poço 

de medição aplicado na tubulação com líquido condutor. 

A resolução deverá ser de 1ºC com o quadrante circular de diâmetro mínimo de 100 mm. As escalas serão 

lidas em graus Celcius, com amplitude adequada ao serviço a que se destinam, para que a posição normal 

se situe a cerca de 50% da amplitude máxima do mostrador, ou graduados de 0 a 100ºC quando para água 

quente e de 0 a 40ºC quando para água refrigerada. 

Os obturadores de ligação dos termômetros serão instalados em “tês” da tubulação onde indicado, ou 

necessário para um adequado equilíbrio, arranque e monitorização de temperatura do sistema. 

Os medidores de temperatura serão instalados nos obturadores numa posição vertical e inclinada para que 

seja facilmente legível pelo observador. Os termômetros instalados em cotovelos da tubulação deverão ser 

posicionados de tal forma que a haste aponte na direção da corrente.  

Os termômetros não serão instalados sem que antes o sistema seja limpo e testado como especificado. 

5.6.12. Manômetros 

Os manômetros serão constituídos por um mostrador redondo de diâmetro mínimo de 100 mm, com 0.1 bar 

de resolução, com mostrador inserido em banho de glicerina, graduados de 0 a 1.5 vezes a pressão de 

serviço do ponto da instalação em que estão inseridos e serão fornecidos com válvula de fecho. 

No pressostato as escalas serão lidas em kg/cm² e serão selecionadas de tal forma que a posição do 

ponteiro em funcionamento normal se situe em cerca de 50% da amplitude do mostrador. 
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As tomadas de ligação dos manômetros serão instaladas nos “tês” da tubulação onde indicado ou requerido 

para um adequado equilíbrio do sistema, arranque e monitorização. 

Os manômetros serão instalados nos “tês” de tubulação, com interposição de uma válvula de corte e um 

amortecedor de pressão, com o mostrador localizado no local mais legível. 

Os manômetros não serão instalados antes dos sistemas serem limpos e testados como especificado. 

Os orifícios terão um bujão roscado com empanque e corrente de fixação. Deverá ser fornecido isolação 

idêntico ao da tubulação revestida. 

5.6.13. Purgadores de ar 

As válvulas de purga de ar automático serão utilizadas nos circuitos de água quente, e instaladas em todos os 

pontos susceptíveis de favorecerem o aparecimento de bolsas de ar, especialmente nas partes mais elevadas 

dos circuitos. 

As válvulas são do tipo flutuador, com válvula de fecho integrado do tipo agulha e dispõe de válvula quebra 

vácuo. Esta válvula quebra vácuo deve possuir uma pequena tampa roscada para fecho e abertura da 

válvula. 

A boia é em latão ou material sintético resistente ao calor. O corpo da válvula e a tampa são igualmente em 

latão ligado por rosca. Esta tampa deve ser facilmente desmontável para inspeção e limpeza do interior. A 

base do purgador é construída em latão e disporá de uma ligação roscada do tipo “gás”. 

Estes purgadores contêm um dispositivo de fecho por rotação do corpo, a fim de poder ser inspecionado 

mesmo com a tubulação sob pressão. 

As válvulas devem suportar pressões de funcionamento de 10 bar e temperaturas até +100°C (180ºC para o 

caso dos purgadores solares). As válvulas deverão ser dimensionadas em função da sua localização e da 

capacidade de descarga pretendida. No mínimo esta capacidade deve atingir os 60 l/min.. A capacidade de 

aspiração deve poder atingir os 10 l/min.. A saída da purga será ligada a um circuito de drenagem. 

As válvulas devem ser intercaladas de forma a promoverem uma efetiva remoção do ar. 

Na sua instalação em tubulação se deve usar um separador do ar ou um pequeno tambor, construído a 

partir do mesmo material do tubo com diâmetro e altura não inferior a 2,5 vezes o diâmetro nominal da 

tubulação. 
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Não é permitida a instalação direta do purgador nos tubos, a menos que nesse troço a velocidade da água 

seja muito pequena (inferior a 0,5m/s). 

Como referência construtiva dos purgadores de ar se indica os modelos Zeparo ZU da marca Pneumatex, ou 

similar.  

5.6.14. Acessórios diversos 

Válvulas de segurança 

Válvulas de segurança, certificadas e reguladas para a pressão de disparo requerida pelos circuitos ou 

equipamentos que protegem. Sob a saída de escape das válvulas serão montados copos de recolha ligados 

aos circuitos de esgoto e drenagem. Os copos de recolha deverão ser montados para que seja visível se a 

válvula se encontra aberta ou fechada. A pressão nominal das válvulas de segurança a instalar na central 

térmica deverá ser de 4 bar. 

Foles 

Foles ou dispositivos similars que permitam a dilatação térmica de toda a tubulação, particularmente nos 

tramos mais longos e de maior diâmetro. Como referência indicam-se as marcas TA, Oventrop, ou similar. 

Válvulas tipo Globo 

Válvulas de regulação manual e secionamento do tipo globo. Como referência construtiva indicam-se as 

marcas TA, Oventrop, ou similar. 

5.7. Separador de Ar e Particulados 

Trata-se de separadores de ar e partículas, de funcionamento automático e adequados para intercalar em 

circuitos de água quente e de água refrigerada. Possuem um reservatório com entrada e saída de água 

localizada a níveis diferentes. O separador encontra-se montado na parte superior do aparelho. O fluxo de 

água penetra pela parte inferior do reservatório. 

A velocidade da água no circuito é baixa e existe um diferencial de pressão originado entre o escoamento da 

água e a pressão exercida no reservatório, provocando, a compressão da água e a sua separação do ar. O 

ar é libertado para a atmosfera através de uma válvula de descarga incorporada no aparelho. 

A separação da sujidade ocorre abaixo da altura de entrada de água. A baixa velocidade do escoamento da 

água e a força da gravidade originam um depósito das partículas, arrastadas no circuito de água. A área 
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livre na parte inferior permite um armazenamento razoável da sujidade retida. A sujidade poderá ser 

facilmente removida através da válvula de purga fornecida. 

As suas características principais são as seguintes: 

 diâmetros nominais até DN40: serão constituídos por corpo em bronze com flutuador em 

material sintético ligado por uma alavanca à válvula de agulha em aço inoxidável; as ligações à 

tubulação serão roscadas; 

 diâmetros nominais superiores a DN 40: terão corpo em aço com câmara superior contendo o 

flutuador em material sintético ligado por alavanca à válvula de agulha em aço inoxidável; no 

interior do corpo existe um conjunto de malhas destinadas a criar uma parte de não turbulência 

na água, que permite às microbolhas subirem para a câmara superior; as ligações à tubulação 

serão flangeadas. 

Como referência construtiva indica-se os separadores de ar e partículas nos modelos Zeparo ZI/ZE da marca 

Pneumatex, ou similar. 

5.8. Vasos de Expansão 

Serão fornecidos e instalados vaos de expansão do tipo hermético com membrana sob pressão equipados 

com válvula de segurança, separador e purgador de ar automáticos. 

As capacidades dos vasos de expansão são calculadas com base no volume de água das instalações, 

temperaturas e pressões estáticas dos circuitos aqui previstos, e estão indicadas nos respectivos esquemas de 

principio. 

Pelo que, em fase de execução de obra será efetuado o seu redimensionamento em função dos 

equipamentos e dos circuitos efetivamente a instalar ou executar. 

Assim, foram previstos vasos de expansão para proteger os seguintes circuitos e respectivos equipamentos: 

 circuitos de aquecimento ambiente; 

 circuitos de resfriamento ambiente; 

Os vasos de expansão serão do tipo fechado com membrana flexível em borracha butílica e câmara de 

pressão com ar. O balão externo será em chapa de aço tratada e pintada. Nos reservatórios de maior 

capacidade a membrana de borracha será desmontável para eventual substituição. 

Os vasos de expansão, além de cumprirem a norma CE 97/23/EG, terão as seguintes características 

principais: 
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tipo 

 fechado; 

 duas câmaras (água/nitrogénio) separadas; 

 próprios para circuitos fechados de água aquecida; 

 próprio para aplicações de água de consumo, no caso dos circuitos de água quente sanitária; 

construção 

 compressor ou bomba e quadro de controle, sempre que se justificar conforme indicado nos 

esquemas de principio; 

 câmara de nitrogénio; 

 câmara de expansão da água; 

 membrana elástica, facilmente desmontável para substituição, no caso dos circuitos de 

aquecimento; 

 cobertura interior sintética anticorrosivo; 

 válvula de enchimento de gás selada; 

condições de operação 

 temperatura máxima: 

 70 ºC para o circuito de aquecimento; 

 35 ºC para o circuito de arrefecimento; 

 pressão máxima: 4 bar. 

Como referência construtiva para os vasos de expansão se indica a marca Pneumatex ou Emmeti, ou similar, 

e terão os tamanhos mínimos indicados: 

Quadro 5.7 – Características dos tanques de expansão 

Referência Tamanho do Vaso de Expansão 

Vex-CRF 35 

Vex-CAQ 8 

Válvula de segurança e quebra vácuo 

Esta válvula será instalada nos vasos de expansão para a expulsão da água quando a pressão ultrapassar os 

valores limites estabelecidos e no topo de cada prumada. 
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Esta válvula deverá ser concebida para que a abertura se faça gradualmente, à medida que a pressão 

diferencial aumentar. 

Será do tipo de ângulo e provida de ligações roscadas macho e fêmea. Ao bocal de saída da válvula de 

segurança deve ser adaptado um troço de tubo que descarregará a água no dreno de esgoto. 

O corpo da válvula será de bronze, a tampa em liga de bronze e a mola em aço cadmiado. O parafuso de 

ajuste e a respectiva porca de imobilização serão em latão de alta resistência. Este dispositivo de afinação 

será provido de uma tampa em latão estampado ou material plástico de boa qualidade. 

O diâmetro do bocal de saída deve ter um tamanho superior ao do bocal de entrada. A válvula deve ser 

dimensionada pelo fabricante para a vazão e pressão de descarga pretendido. No mínimo, deve ser 

regulável para um intervalo de pressões de 1 a 10kg/cm². 

5.9. Contadores de Energia 

Os contadores de energia térmica, associados aos diversos circuitos de distribuição das centrais térmicas 

serão do tipo totalizador e cada qual constituído, essencialmente, por: 

construção 

 contador de água equipado com emissor de impulsos, ajustado ao caudal do circuito a que está 

afeto, com ligações roscadas ou flangeadas, consoante os caudais e  diâmetros de tubagem a 

que se destinam; 

 duas sondas de temperatura (ida e retorno), com elemento sensor do tipo PT100, respetivas 

bainhas, suportes e cabos; 

 um conversor/integrador eletrónico com display para indicação do consumo energético, da 

temperatura e do volume, incorporando carta de retransmissão de sinal digital para 

contabilização centralizada de consumos e bateria de lithium de longa duração. 

condições de operação 

 gama de temperaturas de funcionamento: 5 a 120 ºC; 

Nas peças desenhadas assinalam-se, para cada rede de tubagem, os diâmetros e caudais em jogo. Os 

contadores de energia térmica serão apropriados aos diâmetros, caudais e temperaturas dos circuitos a que 

se destinam. 

Como referência construtiva para os contadores de energia térmica indica-se a gama Multijet (DN≤50) e a 

gama Woltmann com gerador de impulsos e calculador, da marca Caleffi ou equivalente. 
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Quadro 5.8 – Contadores de energia térmica 

Designação Serviço 
Vazão de 

água 

Vazão 
Nomina

l 
Ligação Tipo 

Medição 
Modelo 

[l/h] [l/h] - 

BM-CRF1 
Contagem de Energia Circuito 

Resfriamento Acervos 
14450 15000 2'' Multijet Conteca Multijet 2'' 

BM-CRF2 Contagem de Energia Circuito 
Resfriamento Acervos 

14450 15000 2'' Multijet Conteca Multijet 2'' 

BM-CRAQ 
Contagem de Energia Circuito 

Recuperação Acervos 
4350 6000 1 1/4'' Multijet Conteca Multijet 1 1/4'' 

BM-CRF 
Acervos 

Contagem de Energia Circuito 
Resfriamento Acervos 

13855 15000 2'' Multijet Conteca Multijet 2'' 

BM-CRF Geral 
Contagem de Energia Circuito 

Resfriamento Geral 
19320 25000 DN 65 Woltmann 

Conteca Woltmann DN 
65 

BM-CAQ-
Acervos 

Contagem de Energia Circuito 
Recuperação Acervos 

5485 6000 1 1/4'' Multijet Conteca Multijet 1 1/4'' 

5.10. Tratamento Químico da Água 

Se prevê o tratamento químico da água de enchimento e de compensação dos circuitos fechados que compõe 

as redes de distribuição primária e secundária da água de água quente e de resfriamento como se descreve de 

seguida. 

No entanto, se obriga o contratado ou instalador a: 

 efetuar a análise química à água que abastecerá a instalação, aquela análise será realizada por 

uma entidade reconhecida para o efeito e a expensas do instalador; 

 ajustar o tratamento químico aqui proposto em função daquela análise à água da rede que 

abastecerá o edifício. 

O fluido circulante em circuito fechado, no presente texto designado simplesmente por água, deve conter os 

aditivos adequados ao bom funcionamento da instalação, particularmente um aditivo anti-incrustante e 

anticorrosivo em circuito fechado, bem como um anticongelante e a adição de biocida no circuito aberto, e 

outros aconselhados pelos fabricantes dos equipamentos utilizados, desde que compatíveis entre si e com o 

material da tubulação. 

5.10.1. Circuito de Resfriamento e Aquecimento 

Prevê-se, à partida, um tratamento anti-incrustante e anticorrosivo à base de molibdatos e fosfonatos 

poliméricos que promova a formação de uma película inibidora de corrosão sobre a superfície interna 

metálica do tubo e que funcione também como anti-incrustante, evitando a formação de incrustações 

calcárias e a deposição de sólidos não dissolvidos. 
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As características principais do produto de adição são as seguintes: 

 principais componentes: polímero, molibdatos e azóis; 

 densidade (a 20 ºC): 1,11 ± 0,02 g/m3; 

 PH (a 20 ºC): 13,1 ± 0,5; 

 ponto de congelamento: 0 ºC; 

O doseamento do produto deverá ser efetuado na linha de enchimento da instalação, proporcionalmente ao 

respetivo fluxo, sendo a dose recomendada de 800 a 1000 g/m3 que será, ajustada em função da análise a 

efetuar à água de enchimento. 

O doseamento do produto deverá ser efetuado aquando do enchimento final da instalação na linha de 

enchimento, proporcionalmente ao respetivo volume e em função da análise a efetuar à água de 

enchimento. A dose recomendada é de 2g de produto químico/litro de água que, conforme referido, deverá 

ser ajustada em função da respetiva análise à água. O doseador terá as seguintes características principais: 

 capacidade: 0,5 kg; 

 vazão médio: 0,1 m3/h; 

 pressão máxima: 8 bar; 

 dimensões:  115 mm; altura 140 mm: 

 ligações: ½ ". 

Como referência se indicam as marcas Argel, Aquaplan ou similar. 

5.11. Unidades Evaporadoras do Tipo Fan Coil (FC) 

No fornecimento e instalação das unidades de tratamento de ar (Fan Coil), é obrigação do contratado 

garantir que: 

 todos os componentes de equipamentos e superfícies em contato com o ar possuam boa 

acessibilidade, para efeitos de manutenção preventiva e inspeção, incluindo: filtros de ar, 

superfícies internas de FC’s e ventiladores, baterias de permuta de calor com o ar, tabuleiros de 

condensados, etc.; 

 a adequada limpeza durante a construção e montagem da instalação sistema, bem como, 

durante o funcionamento da instalação para efeitos de ensaios. 

 as pressões estáticas que se apresentam são referidas a título indicativo devendo o instalador 

proceder ao seu ajuste em função dos equipamentos propostos e percursos finais. 
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 as unidades deverão ser adequadamente isoladas do ponto de vista acústico, não devendo 

ultrapassar os níveis permitidos pelo Regulamento Geral do Ruído e os parâmetros indicados e 

recomendados pela disciplina de Acústica. 

 as ligações aos dutos serão flexíveis, desmontáveis e imputrescíveis, e os apoios das unidades 

nos maciços ou estrutura respetivos devem ser efetuados sobre apoios antivibráteis, de forma a 

não se transmitirem quaisquer vibrações ao edifício. 

 durante o transporte e montagem das unidades, as aberturas e ligações de dutos deverão estar 

devidamente tamponadas para evitar a entrada de lixos e poeiras. 

 as unidades deverão ser fornecidas com módulos vazios de forma a permitir uma correta 

manutenção/inspeção dos elementos constituintes das unidades. 

 todas as unidades terão uma placa de identificação no exterior com indicação expressa das 

principais características técnicas, nomeadamente: os caudais de ar, as pressões estáticas dos 

ventiladores e as potências eléctricas dos respetivos motores, as potências térmicas das baterias 

com referência às temperaturas e caudais de água em jogo e propriedades do recuperador de 

calor; terá ainda a indicação expressa da referência atribuída para identificação na presente 

instalação. 

 as unidades de tratamento de ar deverão de incluir de fabrica os equipamentos de comando e 

controlo com protocolo de comunicação aberto, que permitam a interligação com o sistema de 

gerenciamento predial. 

As unidades de tratamento de ar serão de fabrico em série para montagem exterior do tipo modulares, 

autoportantes, devendo os módulos ser interligados de modo a formarem um bloco de grande solidez 

mecânica. Devem ser usados perfis de secção quadrada em chapa de aço galvanizada devidamente tratada 

para garantir uma boa rigidez mecânica. 

A ligação das secções que compõem as unidades deve ser feita através de perfis estruturais utilizando porcas 

e parafusos sextavados em aço inox. Para garantia de uma perfeita estanqueidade das secções entre si será 

utilizada como vedação fita esponjosa e auto aderente a fornecer pelo fabricante das unidades, ao qual fica 

enlatada entre as faces adjacentes dos perfis. 

Todas as secções são constituídas de forma a evitarem quaisquer distorções, empenamentos, vibrações ou 

fugas de ar, quando sujeitas a pressões diferenciais até 2000 Pa, quer nos painéis que as revestem quer nas 

uniões entre secções.  

Todos os painéis de revestimento são de parede dupla com isolação térmico executado em lã mineral 

incombustível colocadas entre duas placas em chapa de aço galvanizadas. 
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As dimensões transversais de cada secção que formam a unidade têm que ser compatíveis entre si. Todas 

elas têm o mesmo tipo de construção e apresentação. O que resulta numa superfície interior adequada para 

que o escoamento do ar se faça sem turbulências. 

A fim de evitar pontes térmicas os painéis laterais e de cobertura devem envolver por completo a estrutura 

das secções. 

Os painéis devem ser fixados à estrutura por parafusos em aço inox e tem de ser totalmente desmontáveis. As 

portes de acesso e inspeção são de construção idêntica á dos painéis e disporão de um perfil de borracha de 

vedação que deve assegurar quando fechada uma perfeita estanqueidade. 

As unidades deverão ser providas de dampers (instalados no interior de módulos), bicos de pato, rede de 

proteção anti-pássaro e respetivo tejadilho de proteção aquando da sua instalação à intempérie.  

Deverão cumprir, pelo menos, com os códigos exigidos no país de origem e, à falta destes, deverão cumprir 

com as normas européias e internacionalmente aplicáveis e deverão apresentar certificação CE. 

O seu comportamento, em termos de eficiência energética, deverá estar em conformidade com as normas e 

regulamentos nacionais e internacionais aplicáveis. 

As unidades deverão apresentar, pelo menos, as seguintes características, segundo a norma EN 1886:2007: 

 estabilidade mecânica .......................................................................................... CEN classe D1 

 fugas na estrutura .................................................................................................. CEN classe L1 

 fugas / by-pass) nos filtros ..................................................................................... CEN classe F9 

 isolação térmico .................................................................................................... CEN classe T3 

 fator de condução de calor .................................................................................. CEN classe TB3 

 espessura de chapa ........................................................................................................ 0,8 mm 

 espessura do isolação  ......................................................................................................50 mm 

 tipo de isolação  ......................................................................................................... Lã mineral 

 coeficiente global transmissão de calor ...................................................................... 0,04 W/mK 

 resistência de condutividade térmica ........................................................................ 0,6  W/m2 K 

Como referência construtiva das unidades de tratamento de ar novo compactas indica-se, a marca Berliner 

Luft, Trane, ou similar. 
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5.11.1. Módulos das FC 

As características gerais das secções das unidades de tratamento de ar modulares são as seguintes: 

módulo de admissão com pré-filtragem 

 equipado com registro interno ou externo com lâminas em oposição ao fluxo de ar; 

 módulo de admissão constituído por pré-filtro em manta de material lavável, recuperável untado 

em painel metálico deslizante e resistente á corrosão.  

 manta disposta em forma de múltiplos VV e o meio filtrante será da classe G4, M5 ou M6 (DIN EN 779); 

 equipado com porta de acesso lateral para manutenção e limpeza. 

módulo de filtragem de saco 

 módulo de filtragem de ar provido de filtros de bolsa para retenção de partículas, com uma 

eficiência F7 ou F9 (DIN EN 779) e/ou as regras técnicas do concurso; a sua substituição deverá 

ser efetuada quando a perda de carga atingir o máximo de 400 Pa. 

 equipado com porta de acesso lateral para substituição e limpeza interior. 

módulo de mistura (nas FCs com recirculação e/ou com free-cooling) 

 composto por módulo vazio provido de dois ou três dampers de lâminas opostas interligadas 

tipo estanque (EN 1751), constituídos em perfil galvanizado, operando sobre roletes de 

neopreme para rotação das lâminas e cujo perfil será adequado para assegurar uma perfeita 

estanqueidade entre as lâminas na posição de fecho e/ou mistura de ar; 

 os dampers serão montados no interior do modulo e será provido de mecanismo que permita o 

seu comendo manual e/ou motorizado;  

 porta de acesso lateral para manutenção e limpeza. 

módulo de filtragem de saco – média/alta eficiência (partículas finas) 

 constituído por filtros de bolsas classe, F7 ou F9 (DIN EN 779); 

 a vedação entre a estrutura interna da unidade e os caixilhos metálicos de suporte dos filtros 

deverá reduzir a possibilidade de by-pass do ar, para valores que não ultrapassem os 0,5% do 

fluxo atravessado.  

 os caixilhos dos elementos filtrantes serão fixados por meio de molas de aperto rápido; 

 a substituição dos filtros pela porta de inspeção deverá fazer-se pelo lado “sujo” do ar. 

módulo de filtragem absoluta - HEPA  

 constituído por filtros de alta eficiência de classe H14, de acordo com a norma EN779; 
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 a vedação entre a estrutura interna da unidade e os caixilhos metálicos de suporte dos filtros 

deverá reduzir a possibilidade de by-pass do ar, para valores que não ultrapassem os 0,5% do 

fluxo atravessado.  

 os caixilhos dos elementos filtrantes serão fixados por meio de molas de aperto rápido; 

 a substituição dos filtros pela porta de inspeção deverá fazer-se pelo lado “sujo” do ar. 

módulo de filtragem  – gases nocivos e odores (nas FCs afetas  a  salas de acervo com controle ambiental) 

 constituído por filtros de células compactas de aço galvanizado; 

 alvéolos recarregáveis de carvão ativado; 

 estanqueidade no rebordo do filtro maleável nas partes internas da célula; 

 os caixilhos dos elementos filtrantes serão fixados por meio de molas de aperto rápido; 

 equipado com porta de acesso lateral para substituição e limpeza interior; 

 equipado com sonda de VOC (compostos orgânicos voláteis); 

 para instalação após umidificador (quando existente) e antes do filtro de média/alta eficiência.  

módulos de Recuperação de Calor – Rotativo ou roda térmica  

 este módulo de recuperação de calor será do tipo roda térmica que permitirá a recuperação de 

calor sensível e latente da mistura e da extração do ar para a insuflação; o rotor será em 

alumínio que absorve o calor e umidade proveniente da exaustão, o transfere para a insuflação, 

e deverá ter eficiências mínimas na ordem dos 60/70 %; 

 A roda deverá manter uma velocidade variável, de acordo com as necessidades térmicas locais; 

o controlo desta roda térmica deverá ser efetuado através da velocidade variável do rotor para 

permitir uma maior eficiência térmica; 

 o motor do rotor será alimentado com corrente monofásica 210V, 60Hz, e a transmissão de 

movimento ao rotor será feita por correias; 

 no módulo de recuperação virá montado e cablado de fábrica, o variador electrónico, que 

permitirá visualizar o seu estado de funcionamento através de leds, e permitirá também a 

sinalização remota de avarias; 

 o variador terá incorporado uma proteção térmica para proteção do motor contra sobre 

intensidades; 

 os painéis laterais do módulo deverão equipados com porta de visita para permitir limpeza, 

manutenção e desinfecção;  

 a unidade deverá ser equipada com sector de purga que minimize a transferência de ar entre 

módulo de insuflação e extração; 
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módulo de resfriamento 

 serpentina fabricada a partir de tubos de cobre sem costura, obtidos por estiragem a frio e 

provida de alhetas em alumínio para maior eficiência da permuta; desprovido de furos com 

golas para espaçamentos e fixação dos tubos da serpentina; 

 possibilidade de extração da bateria após remoção do painel; 

 chão da unidade próprio para permitir a drenagem dos condensados. 

 dimensionamento realizado especificamente para as condições particulares de funcionamento; 

 será provido de um tabuleiro de recolha de condensados em aço inox e/ou alumínio, devendo 

dispor de um troço de tubo para ligação á drenagem e deverá ser sifonado devendo á altura da 

água ser conforme a depressão ou sobre pressão estática da secção; a bateria deverá dispor de 

um eliminador de gotas executado em polipropileno capaz de resistir a temperaturas até 85ºC, 

próprio para fluxo de ar horizontal, sendo a água de condensação recolhida pelo tabuleiro atrás 

descrito, e possuirá ainda um tratamento anticorrosivo; 

 a serpentina deverá ser dimensionada para velocidades de ar frontal não superiores a 2,5 m/s, 

sendo que para velocidades superiores a 2,0 m/s será equipada com eliminador de gotas. 

módulo de reaquecimento 

 serpentina fabricada a partir de tubos de cobre sem costura, obtidos por estiragem a frio e 

provida de alhetas em alumínio para maior eficiência da permuta; desprovido de furos com 

golas para espaçamentos e fixação dos tubos da serpentina; 

 possibilidade de extração da bateria após remoção do painel; 

 chão da unidade próprio para permitir a drenagem dos condensados. 

 dimensionamento realizado especificamente para as condições particulares de funcionamento; 

módulo de umidificação por vapor 

 secção de umidificação de vapor alimentada com água de rede pelas instalações hidrônicas, 

equipada com eliminador de gotas e porta de inspeção; 

 a secção de umidificação deverá ser constituída por um módulo próprio na qual será instalado 

um umidificador de elétrodos que produzem vapor higiénico, com controlo eletrônico 

modulante; 

 o kit de umidificação deverá incluir umidificador de construção robusta, lança e 2 metros de 

tubo.  
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módulo de ventilação tipo Plug-fan 

 módulo de ventilação constituído por ventiladores centrífugos do tipo plug fun com pás de 

curvatura recuada de acoplamento direto; a turbina de aço galvanizado deverá estar 

equilibrada estática e dinamicamente sendo os seus eixos montados em chumaceiras com 

rolamentos de lubrificação permanente, o ventilador deverá rodar a baixa rotação, adequada ás 

exigências necessárias para vencer as perdas totais (internas/externas) necessárias; 

 o ventilador deverá ser equipado com um sistema de medição de vazão; o módulo será 

equipado com portas de acesso ao interior;  

 a alimentação do motor será a 220-380 V / 60 Hz e deverão ser capazes de funcionar 

continuamente com variação de ± 5% do valor da tensão nominal; as potências nominais de 

utilização e rendimentos serão em geral conforme os requisitos das normas aplicáveis; os 

motores deverão estar equipados com proteção de sobreaquecimento (termístores); 

 o módulo de ventilação será fornecido com um interruptor omnipolar (corte local) de segurança 

instalado no exterior do módulo, bem como variador de frequência montado e cablado de 

fábrica, no interior da unidade; 

 uma vez que se trata de um ventilador de transmissão direta, a utilização de um variador é a 

única forma de proceder ao reajuste do ponto de funcionamento desejado. A cablagem entre o 

interruptor, o variador e a caixa de bornes do motor será montado de fábrica, sendo o cabo de 

ligação variador/motor do tipo com malha.   

 ligação flexível na ligação entre a “boca” de saída do ventilador e o painel estrutural da 

unidade; 

 tomadas de pressão nas secções de filtragem e ventilação 

 proteção da transmissão dos ventiladores com grelha na porta 

módulo difusor 

 secção de difusão de ar, constituída por placa perfurada por forma a uniformizar o fluxo após a 

descarga do ventilador, sempre que a jusante deste exista qualquer outra secção, como por 

exemplo filtros absolutos ou atenuadores de som; 

módulos atenuadores 

 módulo de atenuação acústica (insuflação e retorno) fornecido pelo fabricante como parte 

integral da unidade; possuirá câmara de atenuação principal constituída por um material 

absorsor, não abrasivo até 20m/s e não inflamável, classe A2 de resistência ao fogo conforme 

norma DIN 3102/4102; 

 a estrutura envolvente dos septos absorsores bem como a placa perfurada de ressonância 

deverão ser construídas em aço galvanizado. 
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A atenuação sonora introduzida, nas entradas e saídas de ar de todas as unidades, terá no mínimo os 

seguintes valores: 

Quadro 5.9 – Níveis de atenuação sonora tipo 

Posição Banda de oitava [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Insuflação / 
Retorno 

Atenuação [dB] 10 15 25 40 48 49 47 37 

Exaustão/ 

Admissão 
Atenuação [dB] 4 6 10 16 19 20 19 16 

Em todo o caso, nenhum equipamento deverá ter um nível de ruído medido à saída da máquina, quer na 

boca de insuflação quer na boca do retorno de ar dos espaços a que estão afetas, superior a 50 dB(A). 

Na tomada de ar novo e na rejeição deverão ser respeitados os níveis acústicos limite definidos pela 

especialidade de acústica, que de um modo geral, devem ser inferiores a 70 dB(A). Caso contrário serão 

aplicados atenuadores sonoros, de forma a cumprir pelo menos aquele limite. 

As dimensões em secção dos atenuadores deverão ser revistas em função das perdas de carda admissíveis e 

de forma a garantir velocidades do ar inferiores a 7 m/s no interior dos atenuadores. 

Variadores de frequência 

A generalidade das unidades de tratamento de ar serão equipadas com variadores/conversores de 

frequência associados aos respetivos ventiladores de insuflamento e de extração, cujo controlo depende do 

controlador incorporado nas próprias unidades que terão possibilidade de comunicação com o Sistema de 

Gerenciamento Predial centralizado, de modo a adaptar as condições de vazão de ar e otimizar o 

rendimento da instalação. 

Os conversores de frequência a instalar devem ter as seguintes características tipo: 

 tensão de alimentação: 220 V ± 10%, 60Hz ± 5%; 

 eficiência superior a 96%; 

 fator de potência superior a 0,95 

 grau de proteção IP20 

 ligação a sondas PTC instaladas no motor 

 proteção contra sobre tensão, subtensão, sobrecarga, falhas à terra, curto-circuito, sobre 

temperatura do motor, sobre temperatura do conversor 

 possibilidade de integração em redes Profibus DP e USS 
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 funções de cálculo disponíveis, tais como, comparadores, temporizadores, flip-flops 

Devem, ainda, disponibilizar no mínimo os seguintes comandos: 

 6 entradas digitais programáveis (PNP/NPN) 

 2 entradas analógicas programáveis (0 a 10V, 0 a 20mA e -10V a +10V ) que poderão ser 

utilizadas como entradas digitais 

 3 saídas a relé  

 2 saídas analógicas programáveis (0 a 20mA) 

 1 entrada para sondas PTC 

 Interface RS485 

O conversor de frequência deverá ainda estar equipado com painel de operação para controlo local e 

parametrização. 

acessórios 

 interruptor on/off , para corte local; 

 interruptor geral de corte para variadores de frequência, principalmente nas unidades das salas 

de cirurgia, quartos de isolação e cuidados intensivos.  

 bucim para passagem de cabos eléctricos; 

 apoios antivibráteis de mola, necessários sempre que a velocidade de rotação do ventilador é 

inferior a 1.000 r.p.m. 

 todas as unidades terão uma placa de identificação no exterior com indicação expressa das 

principais características técnicas, nomeadamente: os caudais de ar, as pressões estáticas dos 

ventiladores e as potências elétricas dos respetivos motores, as potências térmicas das baterias 

com referência às temperaturas e caudais de água em jogo e propriedades do recuperador de 

calor; terá ainda a indicação expressa da referência atribuída para identificação na presente 

instalação; 

 todas as unidades incorporarão de fábrica pontos de teste que permitam as medições dos 

vazões de ar; 

 todas as unidades incorporarão comutador de corte local e luz avisadora no exterior para 

sinalização de trabalhos de manutenção. 

 o tabuleiro de condensados das unidades deverá possuir drenagem sifonada. 

 as unidades dotadas de separador de gotas será necessário que o  mesmo disponha de um 

tabuleiro de condensados com drenagem sifonada. 
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Todas as unidades de tratamento de ar deverão ser fornecidas e cotadas com controlador próprio a instalar 

no quadro de alimentação respetivo e com possibilidade de comunicação com o sistema de gerenciamento 

predial (SGP) centralizado do edifício. 

As unidades deverão incluir apoios antivibráticos. De um modo geral, estas serão instaladas sobre maciços 

estruturais concreto por sua vez assentes sobre apoios antivibráticos, com solução do tipo CDM-ISO-FLOAT, 

de forma a eliminar a transmissão de vibrações aos edifícios e reduzir o nível de ruído transmitido, ou então 

de acordo com os pormenores constantes das peças desenhadas. Os apoios antivibráticos serão em material 

constituído por granulado de cortiça com borracha com altura de 50 mm garantindo uma frequência de 

ressonância entre os inferior a 11 Hz. A sua fixação será realizada por colagem, de forma a evitar qualquer 

ligação rígida entre o equipamento e a estrutura de suporta. A quantidade e dimensões dos apoios e 

verificação final serão em função dos equipamentos a instalar. 

Serão, sempre que de massa considerável, fixos à estrutura ou fundação por meio de dispositivos que evitem 

o seu deslizamento ou derrubamento numa situação de eventual sismo. O dimensionamento daqueles 

dispositivos deve ser realizado para as forças de inércia determinadas para o Estado Limite Último. 

As pressões estáticas apresentadas nas respetivas folhas de dados foram calculadas a título indicativo e para 

facilitar a pré-seleção das unidades de tratamento de ar e com base nos equipamentos e traçados propostos, 

pelo que terão obrigatoriamente de ser recalculadas pelo instalador em função dos equipamentos e dos 

circuitos efetivamente instalados ou executados. 

Como referência construtiva das unidades de tratamento de ar de renovação indica-se, a marca Berliner Luft, 

Trane, ou similar. 

5.11.2. Coeficiente de performance 

São recomendados equipamentos com coeficientes de eficiência energética (COP) compatíveis, no mínimo, 

aos estabelecidos nas normas ABNT/ ASHRAE St 90.1. 

Todos os dados apresentados deverão ser comprovados através de catálogos técnicos, Certificados de testes 

ou qualquer outra informação gerada oficialmente pelo fabricante dos equipamentos. 

5.11.3. Quadro das características das FC 

Quadro 5.10 – Características das unidades de tratamento de ar exterior FC 

Ref. Fan Coil   FT-1 

Localização   Cobertura 

Área Tratada   Generalidade Espaços 
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Ref. Fan Coil   FT-1 

Tipo   Exterior 

Configuração   Duplo-Deck 

Condições Exteriores     

Inverno – Temp./Hum.rel ºC / %  - / - 

Verão – Temp. db / wb ºC / ºC 35,4 / 25,8 

Condições de Insuflamento     

Inverno – Temp./Hum.rel ºC / %  - / - 

Verão – Temp./Hum.rel ºC / % 24 / 65% 

Recuperação Térmica   Sim 

Tipo   Roda Térmica Entálpica 

Módulo de Insuflamento     

Registro de entrada   Sim 

Pré-Filtro   M6 

Filtro   F9 

Fan de insuflamento   Sim , Velocidade Variável 

Vazão de ar de renovação m3/h 3845 

Vazão Total m3/h 3845 

Pressão estática ext. Pa 350 

Atenuador   Sim 

Ruido Max dBa 50 

Bateria Refrigeração kW 15 

Veloc. do ar Máx. admissível m/s 2.5 

Caudal de Água l/h 2580 

Ligação   Φ 2" 

Humidificador   Não 

Tipo   - 

Caudal de vapor kg/h - 

Módulo de extracção     

Registro de entrada   Sim 

Filtro   M6 

Fan de extracção   Sim , Velocidade Variável 

Vazão Total m3/h 3270 

Pressão estática ext. Pa 300 

Atenuador   Sim 

Ruido Max dBa 50 
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Quadro 5.11 – Características das unidades de tratamento de ar FC 

Ref.  Fan Coil   F-2.01 / F-3.01 / F-4.01 F-0.15 / F-3.05 / F-4.05 

Localização   Cobertura Cobertura 

Área Tratada   Acervos F-2.01 / F-3.01 / F-4.01 Acervos F-0.15 / F-3.05 / F-4.05 

Tipo   Exterior Exterior 

Configuração   Duplo-Deck Duplo-Deck 

Condições Exteriores       

Inverno – Temp./Hum.rel ºC / %  - / -  - / - 

Verão – Temp. db / wb ºC / ºC 32.5 / 27,7 32.5 / 27,7 

Condições de Insuflamento       

Inverno – Temp./Hum.rel ºC / %  - / -  - / - 

Verão – Temp./Hum.rel ºC / % 16 / 55% 16 / 55% 

Condições Ambiente       

Inverno – Temp./Hum.rel ºC / %  - / -  - / - 

Verão – Temp./Hum.rel ºC / % 20 / 55 % 20 / 55 % 

Recuperação Térmica   Sim Sim 

Tipo   Roda Térmica Entálpica Roda Térmica Entálpica 

Módulo de Insuflamento       

Registro de entrada   Sim Sim 

Pré-Filtro   F9 F9 

Filtro   H14 H14 

Filtro   Carvao Ativado Carvao Ativado 

Fan de insuflamento   Sim , Velocidade Variável Sim , Velocidade Variável 

Vazão de ar de renovação m3/h 510 265 

Vazão Total m3/h 3100 1600 

Pressão estática ext. Pa 300 300 

Atenuador   Sim Sim 

Ruido Max dBa 50 50 

Bateria Refrigeração kW 18 7 

Veloc. do ar Máx. admissível m/s 2.5 2.5 

Caudal de Água l/h 3100 1205 

Ligação   Φ 1 1/2" Φ 1" 

Bateria Aquecimento kW 6 3 

Veloc. do ar Máx. admissível m/s 2.5 2.5 

Caudal de Água l/h 1035 520 

Ligação   Φ 1" Φ 3/4" 
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Ref.  Fan Coil   F-2.01 / F-3.01 / F-4.01 F-0.15 / F-3.05 / F-4.05 

Umidificador       

Tipo   A Vapor, Elétrico A Vapor, Elétrico 

Cauda de Vapor kg/h 2.38 1.23 

Potência Elétrica kW     

Módulo de extracção       

Registro de entrada   Sim Sim 

Filtro   M6 M6 

Fan de extracção   Sim , Velocidade Variável Sim , Velocidade Variável 

Vazão Total m3/h 3000 1500 

Pressão estática ext. Pa 250 250 

Atenuador   Sim Sim 

Ruido Max dBa 50 50 

5.11.4. Comando dos equipamentos 

5.11.4.1 Controles 

Como solução geral, deverá ser fornecido controle remoto a instalar no painél de controle, com possibilidade 

de interligação ao sistema de gerenciamento predial e para funcionamento em regime “stand-alone”, com as 

seguintes funções mínimas: 

 Liga/desliga 

 “timer” para ligamento/desligamento automático 

 Seleção de temperatura do ambiente desejado, set point 

 Seleção de temperatura do insuflamento desejado, set point (FC) 

 Seleção de umidade do ambiente desejado, set point (FC) 

 Seleção de umidade do insuflamento desejado (Acervo), set point (FC) 

 Seleção de velocidade do ventilador do evaporador (alta, média, baixa) 

 Seleção de velocidade do ventilador do evaporador (variável, FC) 

 Seleção do modo de operação: resfriamento, aquecimento, ventilação, desumidificação 

 Seleção da temperatura de orvalho na insuflação 

 Controle de demanda de energia elétrica 

A interligação de comando e controle deverá ser feita com cabos blindados (shielded cables) de 0,75 ou 1,0 

mm2 que seguirão em princípio, o encaminhamento da tubulação de frigorigénio. 
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5.11.4.2 Automação e Sistemas de Transmissão 

O sistema de cabeamento deverá possibilitar a conexão entre cada unidade interna e sua respectiva unidade 

externa, através de um par de cabos blindados trançados e assim permitir o perfeito funcionamento da rede. 

Esta ligação entre placas eletrônicas deverá ser realizada sem polaridade, para facilitar o trabalho em campo 

e evitar danos ao circuito eletrônico. Dessa forma, pode-se centralizar o gerenciamento de toda a instalação 

a partir de um ponto.  

O sistema de cabeamento deverá possibilitar, também, a conexão entre os conjuntos unidades 

externas/evaporadoras/intercambiadores de calor, instalados em uma determinada região do prédio e seu 

respectivo quadro de comando geral, remoto, a ser  instalado no quadro de suprimento de energia elétrica 

associado. 

O sistema de automação deverá ser fornecido pelo mesmo fabricante dos equipamentos e integrado 

totalmente com os mesmos. 

5.12. Fancoletes Hidrônicos 

Os fancoletes hidrônicos deverão ser fornecidos com os acessórios descritos em baixo, salvo indicação em 

contrário.  

As principais características dos fancoletes hidrônicos são as seguintes: 

tipo 

 equipados com bateria de resfriamento – 2 tubos; 

 dutados ou teto, conforme os casos; 

 horizontais; 

 pressão estática disponível para interligação a condutas e grelhas, quando necessário. 

Construção (dutado) 

 carroçaria em chapa de aço galvanizada para proteção mecânica dos componentes, com 

módulos de acesso para manutenção; 

 isolamento acústico interior. 

Construção (teto) 

 Acabamento em perfis arredondados; 

 carroçaria em chapa de aço galvanizada para proteção mecânica dos componentes, com 

módulos de acesso para manutenção; 
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 isolamento acústico interior. 

composição 

 ventiladores centrífugos de dupla aspiração com motor elétrico de acoplamento direto de 3 

velocidades, estática e dinamicamente equilibrados; proteção térmica do motor; 

 baterias de resfriamento constituídas por serpentina em tubos de cobre alhetados a alumínio, 

cravados mecanicamente; 

 tabuleiro de drenagem de condensados que se prolongará até por baixo das válvulas, e deverá 

possuir drenagem sifonada; 

 filtro de ar lavável, facilmente desmontável; 

 caixa de ligação elétrica; 

 purgador de ar e válvula de esgoto incluídas; 

condições de operação 

 temperatura do ar de retorno (verão / Inverno): 24ºC, ± 50% (umidade não controlada); 

 temperatura da água refrigerada (entrada/saída): 7ºC/12ºC; 

acessórios 

 conjunto indissociável constituído por: válvula de tripla função constituída que inclui controlo de 

2 vias de on-off, equilibradora de caudal e de pressão (de equilibragem dinâmica), à saída da 

bateria de arrefecimento e aquecimento (ver especificações no item Válvularia e Acessórios 

Diversos);  

 válvula de corte à entrada e à saída de cada bateria (ver especificações no item Válvularia e 

Acessórios Diversos); 

 reduções, tampões, juntas, anilhas, parafusos e buchas; 

 tabuleiro de condensados auxiliar para as válvulas; 

 suportes de fixação à laje de teto; 

 termostato ambiente / controlador (ver especificações no item Controlo – Equipamento de 

Campo); 

 caixa de ligação elétrica. 

Cada fancolete será equipado com um conjunto de válvulas para regulação, a instalar em cada bateria, 

especificadas no item Valvularia e Acessórios Diversos e de acordo com o desenho esquemático do esquema 

de princípio. 
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O conjunto de regulação é constituído por válvulas com as seguintes funções mínimas: duas vias com 

servomotor “tudo-nada", de corte na entrada de água, regulação de caudal dinâmico na saída de água e a 

função de corte à saída, além dos acessórios de tubagem necessários à sua montagem. Cada válvula poderá 

acumular mais que uma função, de acordo com a respetiva especificação técnica. 

As características das válvulas para os fancoletes encontram-se especificadas no item Válvulas e Acessórios. 

Os fancoletes serão sempre dimensionados para funcionarem na velocidade média e respeitarem as vazões 

de ar a movimentar e não apenas as potências exigidas. 

As ligações de tubulação de água aos fancoletes – entrada e saída – serão efetuadas conforme representado 

no esquema de interligação inserido nas peças desenhadas. 

Para controlo dos fancoletes serão utilizados comandos locais (termostatos) que atuarão sobre as válvulas de 

controlo duas vias. Estes comandos deverão ser cotados juntamente com os fancoletes de acordo com as 

respetivas especificações técnicas. 

Estes termostatos serão montados sobre a parede a 1,6 m de altura e fora do alcance da radiação solar 

direta. A localização e design dos comandos locais será obrigatoriamente coordenada em obra com a 

Arquitetura e o projetista das Instalações Mecânicas, pelo que, o instalador deve apresentar à fiscalização da 

obra uma proposta do modelo e local de implantação para aprovação. 

Qualquer marca de equipamento que seja configurada, além de garantir as potências e caudais de ar 

requeridos, deverá enquadrar-se nos espaços disponíveis na arquitetura. 

Os fancoletes serão fornecidos e cotados com todos os acessórios acima mencionados, incluindo conjunto de 

válvulas de controlo e corte e respetivo controlador. 

Como base de dimensionamento utilizaram-se como referência os fancoletes Daikin, nos modelos indicados 

no quadro seguinte, ou similar, com as características técnicas indicadas no respetivo quadro em baixo. 

Quadro 5.12 – Fancoletes 

Refª Modelo 
Tipo Pt. S 

Vazão 
de Ar 

Vazão 
de 

Água 
PdC Ruido Dimensões Peso Alimentação Elétrica 

- [kW] [m³/h] [l/h] [kPA [dBA] [mm] [kg] [W] [V] [F] [Hz] 

FCL 1 MCM020DW Teto 3.80 1310.40 890.00 46 50/47/40 214 x 1214 x 670 43 80 220-240 1 60 

FCL 2 MCC015CW Dutado 2.60 867.60 500.00 24 37/34/29 261 x 905 x 411 21 97 220-240 1 60 
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5.13. Ventiladores 

Estão previstos diversas unidades de ventilação constituídas por ventiladores de extração e insuflação por 

forma a efetuar a ventilação dos espaços que assim a exigem. 

Cada unidade incluirá os respectivos suportes e apoios antivibráticos e será apoiado, conforme o caso, sobre 

um maciço independente de concreto com isolação intermédio, para amortecimento de vibrações, em 

material elástico com uma espessura mínima de 20 mm, ou estrutura metálica, ambos devidamente 

dimensionados para o efeito.  

Serão, sempre que de massa considerável, fixos à estrutura ou fundação por meio de dispositivos que evitem 

o seu deslizamento ou derrubamento numa situação de eventual sismo. O dimensionamento daqueles 

dispositivos deve ser realizado para as forças de inércia determinadas para o Estado Limite Último. 

Como referência construtiva para o assentamento do equipamento indica-se o sistema Loom-Float e 

Machine-Contact, para a junta elástica e apoios, respectivamente, da marca ISO-CDM, ou similar. 

A montagem será de modo a: 

 proporcionar baixo ruído de funcionamento; 

 evitar a transmissão e propagação de vibrações e ruídos, quer às dutos, quer a elementos 

estruturais; 

 facilitar a manutenção garantindo os espaços necessários retirar quaisquer elementos, 

designadamente, filtros e ventiladores. 

As unidades de ventilação serão fornecidas completamente montadas de fábrica, dinâmica e estaticamente 

equilibradas, devendo esse fornecimento incluir: 

 uniões flexíveis flangeadas para ligação aos troços de ducto na aspiração e/ou descarga; 

 contra flanges para montagem naquelas dutos; 

 proteção da transmissão e do veio de acionamento; 

 isoladores de vibrações; 

 painéis de fecho/acesso estanque e munidos de manípulo adequado; 

 registro de vazão à entrada, ainda que não representado nas peças desenhadas; 

 telhado e saia de proteção à intempérie, caso estejam localizados no exterior e não possuindo 

essa proteção de série; 
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 pala de proteção à chuva na saída ou na entrada, conforme os casos, sob a forma de bico de 

pato, equipada com rede anti pássaro, caso estejam localizados no exterior, ou apenas 

equipados com rede anti pássaro quando no interior; 

 a envolvente das unidades de ventilação com caixa de filtragem, deverá incluir aquele módulo 

no seu interior. 

As ligações entre as unidades de ventilação e os dutos serão executadas através de gola flexível, desmontável 

e imputrescível. 

Dever-se-á, ainda, tomar especial atenção aos seguintes procedimentos quanto à instalação de todas as 

unidades de ventilação: 

 serão devidamente protegidas contra a intempérie, caso a sua montagem não seja imediata 

quando da sua chegada ao local da obra; 

 manter-se-ão sempre protegidos contra a intrusão de animais, lixos e outros objetos estranhos 

enquanto não forem ligadas às dutos respectivas. 

Todas as unidades de ventilação, de um modo geral, devem ter: 

 todos os componentes fabricados com materiais não inflamáveis ou um tratamento que lhes 

confira aquele grau de proteção ao fogo;  

 classe de isolação mínima II e classe de proteção mínima IP 44 quando no interior, ou IP 55 

quando no exterior; 

 dispositivo térmico de corte automático da alimentação de energia elétrica em caso de 

sobreaquecimento; 

 comutador de corte local de energia elétrica; 

 placa de identificação no exterior com indicação expressa das principais características técnicas, 

especificamente: os caudais de ar, as pressões estáticas dos ventiladores e as potências elétricas 

dos respectivos motores; terá ainda a indicação expressa da referência atribuída para 

identificação na presente instalação (VE ..., VI..., VP..., VIS …, etc.); 

 os acessórios indicados nos respectivos quadros. 

De um modo geral, todas as unidades de ventilação dedicadas à ventilação de emergência (controle de 

fumos e/ou poluição) devem cumprir com os seguintes requisitos: 

 equipadas com interfaces de parte/relé para interligação no loop de incêndio e de controle de 

CO (central de incêndios e de monóxido de carbono), quando aplicável; 
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 quando dedicadas ao controle de fumaça são, obrigatoriamente, resistentes a fumos até 400ºC 

durante 2 horas; 

 a classificação de proteção ao fogo daqueles ventiladores de controle de fumaça deverá ser 

comprovada por certificado válido emitido por entidade credenciada e reconhecida pela 

inspeção de bombeiros ou, na sua falta, por laboratórios europeus ou americanos análogos e, 

igualmente, reconhecidos. 

Deverão cumprir, pelo menos, com os códigos exigidos no país de origem e, à falta destes, e com os abaixo 

indicados: 

 o fabricante deverá ser certificado segundo a norma EN ISO 9001:2008; 

 a marca das unidades deverá ser certificada segundo a EUROVENT; 

 todas as unidades deverão apresentar uma Certificação CE segundo as seguintes diretivas 

europeias: 2006/42/CE (máquinas); 2006/95/CE (baixa tensão); 2004/108/CE 

(compatibilidade eletromagnética); 2009/125/CE e 2005/32/CE (concepção ecológica 

ventiladores e motores elétricos); 

 os níveis de ruído das unidades deverão ser declarados segundo a norma ISO 3744; 

 a classe de resistência ao fogo deverá ser A1 de acordo com a DIN 4102.  

O seu comportamento, em termos de eficiência energética, deverá estar em conformidade com as normas e 

regulamentos nacionais e internacionais aplicáveis. 

As marcas e modelos de referência considerados para os ventiladores são apresentados nos quadros 

respectivos.  

Qualquer alternativa que seja apresentada terá obrigatoriamente que atender às dimensões máximas 

admissíveis para o espaço técnico onde serão instalados, incluindo a sua coordenação com os restantes 

equipamentos instalados. 

As pressões estáticas apresentadas nos quadros respectivos foram calculadas a título indicativo e para facilitar 

a pré-seleção dos ventiladores e com base nos equipamentos e traçados propostos, pelo que terão 

obrigatoriamente de ser recalculadas em função dos equipamentos e dos circuitos efetivamente a instalar ou 

executar. 
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5.13.1. Ventiladores centrífugos em caixa 

As suas características principais são as seguintes: 

tipo: 

 ventilador centrifugo em caixa, próprio para instalação no exterior ou interior, conforme os 

casos; 

 para aplicação em insuflação ou extração, conforme indicado nos respectivos quadros; 

 vazão variável ou fixo, conforme os casos; 

construção / composição 

 base de apoio constituída por chassi em aço; 

 caixa constituída por um chassi e painéis duplos, acusticamente isolados com espuma de 

poliuretano com espessura mínima de 15 mm, ou similar, protegidas contra a corrosão e 

pintadas com tinta em cor a definir pela arquitetura; 

 ventilador centrífugo com motor diretamente acoplado; 

 módulo eletrônico por microprocessador de controle, regulação e de sinalização com as 

seguintes funções: regulação do modo de funcionamento e sinalização de avaria; 

 interface de ligação ao sistema de gestão técnica centralizado; 

 interfaces de ligação ao sistema à central de incêndio (nos casos dos ventiladores de extração 

fumaça). 

acessórios 

 equipado com módulo de filtragem, porta-filtro e pressostato diferencial, nos casos dos 

ventiladores dedicados à insuflação, ou outros de acordo com o indicado nos quadros 

respectivos; 

 caixa de comando on/off com possibilidade de permissão ou controle horário pela gestão 

técnica centralizada. 

 equipado com tecnologia EC (vazão variável) e com transdutor de pressão, nos casos dos 

ventiladores com vazão variável; 

 bateria de água quente, quando especificado no respectivo quadro; 

 atenuador acústico, quando especificado no respectivo quadro ou indicado nas peças 

desenhadas. 



 

  
Centro de Preservação de Bens Culturais 

 

instalações mecânicas / projeto executivo [revisão] / julho 2016 memorial descritivo, caderno de encargos e especificações 

4013-03-02-05-04-00-03-001 4013-00-05-00-001-PE-00_Pág.87 

No caso dos ventiladores associados à coifa da cozinha, estes deverão ser à prova de fumaça e integrar 

variador de velocidade com possibilidade de interligação ao sistema de gerenciamento predial e com 

regulador e/ou comutador para instalação junto à respectiva coifa. 

O funcionamento dos ventiladores (ou FCs) associados à compensação de coifas deverá ser encravado com 

o funcionamento do respectivo ventilador de extração dessa mesma capela ou coifa. 

5.13.2. Ventiladores Helicocentrífugos de Duto 

Ventiladores do tipo helicocentrífugos, especialmente indicados para intercalar em dutos, dedicados a 

extração de ar de pequeno volume de diversos espaços. As suas características gerais são as seguintes: 

tipo 

 helicocentrífugo; 

 instalação no interior; 

 próprio para intercalar em dutos; 

construção 

 carcaça em polipropileno; 

 classe de proteção IP 44; 

 proteção térmica incorporada; 

 uniões de ligação em polipropileno; 

composição 

 ventilador helicocentrífugo, com motor diretamente acoplado; 

 motor de indução assíncrona de 2 velocidades equipado com rolamentos auto lubrificados. 

5.13.3. Ventiladores de pressurização  

Está prevista a instalação de ventiladores de pressurização para as caixas de escadas. 

As suas características principais particulares são as seguintes: 

tipo: 

 ventilador centrifugo em caixa, próprio para instalação no exterior ou interior, conforme os 

casos; 

 vazão variável, equipado com tecnologia EC (vazão variável) e com transdutor de pressão; 



 

  
Centro de Preservação de Bens Culturais 

 

instalações mecânicas / projeto executivo [revisão] / julho 2016 memorial descritivo, caderno de encargos e especificações 

4013-03-02-05-04-00-03-001 4013-00-05-00-001-PE-00_Pág.88 

 motor diretamente acoplado dentro do fluxo de ar. 

construção / composição: 

 base de apoio constituída por chassi em aço; 

 caixa constituída por um chassi e painéis duplos, acusticamente isolados com espuma de 

poliuretano com espessura mínima de 15 mm, ou similar, protegidas contra a corrosão e 

pintadas com tinta em cor a definir pela arquitetura; 

 módulo eletrônico por microprocessador de controle, regulação e de sinalização com as 

seguintes funções: regulação do modo de funcionamento e sinalização de avaria; 

 interfaces de ligação ao sistema de gerenciamento predial e central de incêndio. 

5.13.4. Quadros de caraterísticas dos ventiladores 

Como referência construtiva se indica a marca Soler & Palau, Berliner Luft, Projelmec ou similar, nos modelos 

indicados nos quadros seguintes. 

Quadro 5.13 (a) – Características dos ventiladores  

Referência   VET1 VET2 VP-1 e VP-2 

Área Tratada   Sanitários Pavimento Térreo Depósito Lixos Caixas de Escadas 

Localização   Carga e Descarga P0 Depósito Lixos Cobertura 

Tipo   Interior Interior Exterior 

Função   Extração Extração Pressurização 

Caudal de Ar Nominal m³/h 250 80 17140 

Pressão estática disponível Pa 100 100 450 

Nº de Velocidades   1 1 variável 

Transmissão   Direta Direta Direta 

Velocidade do Motor – Máx rpm 2500 2250 2055 

Alimentação Elétrica V 127 (1f) 127 (1f) 220/380 (3f) 

Potência motor (aprox.) kW 0.068 0.044 5.5 

Intensidade A 0.22 0.35 - 

Dimensões (C x L x A) mm Ø 220 x 485 Ø 204 x 462 725 x 800 x 858 

Ligação da conduta mm Ø 160 Ø 125 600 x 600 

Peso kg 6 5 51 

Controlo/Comando   automático/horário automático/horário automático/SDAI 
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Referência   VET1 VET2 VP-1 e VP-2 

Acessórios   
Acoplamentos Elásticos; 

Relógio programável 
Acoplamentos Elásticos; 

Relógio programável 

Damper de Vazão; 
Variador de frequência, 

pressostato; caixa de 
comando, filtro G4 

Observações   
funcionamento c/ caudal 

constante 
funcionamento c/ caudal 

constante 
funcionamento c/ vazão 

variável 

Modelo   
TD-SILENT 500/160, da 
Marca Soler & Palau, ou 

similar 

TD-SILENT 350/125, da 
Marca Soler & Palau, ou 

similar 

GTD 450, da marca 
Berliner Luft, ou similar 

Quadro 5.13 (b) – Características dos ventiladores  

Referência   VIT1 VET3 VI VEST 

Área Tratada   Áreas Técnicas Subsolo Áreas Técnicas Subsolo 
Vestiários e Casa das 

Máquinas 

Localização   Cobertura Cobertura Área Casa Máquinas 

Tipo   Exterior Exterior Interior ou exterior 

Função   Insuflamento Extração Insuflamento 

Caudal de Ar Nominal m³/h 1425 1425 1350 

Pressão estática disponível Pa 250 250 250 

Nº de Velocidades   1 1 1 

Transmissão   Direta Direta Direta 

Velocidade do Motor – Máx rpm 1592   1592 

Alimentação Elétrica V 220/380 (3f) 220/380 (3f) 220/380 (3f) 

Potência motor (aprox.) kW 0.37 0.37 0.37 

Intensidade A - - - 

Dimensões (C x L x A) mm 500 x 500 x 500  390 x 270 x 315 500 x 500 x 500  

Ligação da conduta mm 205 x 205 229 x 130 205 x 205 

Peso kg 36 56 36 

Controlo/Comando   automático/horário automático/horário automático/horário 

Acessórios   
Damper de Vazão; caixa 

de Filtros G4 
Damper de Vazão 

Damper de Vazão; caixa 
de Filtros G4 

Observações   
funcionamento c/ caudal 

constante 
funcionamento c/ caudal 

constante 
funcionamento c/ caudal 

constante 

Modelo   
BBS 160, da marca 

Berliner Luft, ou similar 
BBS 180, da marca 

Berliner Luft, ou similar 
BBS 160, da marca 

Berliner Luft, ou similar 
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Quadro 5.13 (c) – Características dos ventiladores  

Referência   VE VEST VI SUBEST VE SUBEST  

Área Tratada   
Vestiários e Casa 

das Máquinas 
Subestação Substação 

Localização   
Área Casa 
Máquinas 

Área Técnica Substação Área Técnica Substação 

Tipo   Interior ou exterior Interior ou exterior Interior ou exterior 

Função   Extração Insuflamento Extração 

Caudal de Ar 
Nominal 

m³/h 1500 3000/1500 3000/1500 

Pressão estática 
disponível 

Pa 250 150 150 

Nº de Velocidades   1 2 2 

Transmissão   Direta Direta Direta 

Velocidade do Motor 
– Máx 

rpm  - 
- - 

Alimentação Elétrica V 220/380 (3f) 380 (3f) 380 (3f) 

Potência motor 
(aprox.) 

kW 0.37 
0.37 0.37 

Intensidade A - - - 

Dimensões (C x L x 
A) 

mm 390 x 270 x 315 1000 x 1000 x 1040 1000 x 1000 x 1040 

Ligação da conduta mm 229 x 130 -  

Peso kg 56 135 135 

Controlo/Comando   automático/horário automático/horário/temperatura automático/horário/temperatura 

Acessórios   Damper de Vazão 

Damper de Vazão; Variador de 
frequência, Caixa de comando, 

Termostato Programavel para 
duas temperaturas 

Damper de Vazão; Variador de 
frequência, Caixa de comando, 

Termostato Programavel para 
duas temperaturas 

Observações   
funcionamento c/ 
caudal constante 

funcionamento c/ caudal 
constante (2 velocidades) 

funcionamento c/ caudal 
constante (2 velocidades) 

Modelo   
BBS 180, da marca 

Berliner Luft, ou 
similar 

BBS 400, da marca Berliner 
Luft, ou similar 

BBS 400, da marca Berliner 
Luft, ou similar 

5.14. Sistemas de distribuição de ar 

O dimensionamento das redes de dutos é realizado tomando em consideração o fluxo que nelas circula e, 

conforme os locais que atravessa e por razões de ruído, uma perda de carga admissível de 0,7 Pa/m a  

1 Pa/m. 
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Na insuflação os difusores e grelhas são dimensionados tendo em conta os caudais previstos, o correto 

alcance do seu fluxo, a velocidade máxima admissível de 0,20 m/s na parte ocupada e o nível de ruído 

máximo do espaço que servem. 

Na extração os difusores, grelhas e bocas de extração são dimensionados tendo em conta os caudais de ar 

previstos, a velocidade máxima de passagem admissível de 2 a 3 m/s e o nível de ruído máximo do espaço 

que servem. 

Excetuam-se as grelhas associadas aos sistemas de ventilação de emergência cujos valores de 

dimensionamento se traduzem em valores de velocidade do ar bastantes superiores, não ultrapassando, no 

entanto, os 5 m/s na insuflação e na extração. 

Nos locais acessíveis ao público e sempre que localizados a uma altura inferior a 2,25 m, as grelhas e 

difusores devem ser protegidos por rede com malha de dimensão não superior a 12 mm, por forma a 

impedir a introdução de objetos estranhos nas dutos. 

As grelhas previstas e instaladas à face de paredes ou tetos, deverão se pintadas na cor da respectiva 

superfície em cor a definir pela contratante ou pela arquitetura. 

5.14.1. Dutos e plenos 

Nas peças desenhadas assinalam-se as dimensões interiores dos dutos em mm, pelo que, na sua instalação, 

devem ser tidos em conta os atravancamentos efetivos devidos à isolação térmico e revestimentos requeridos, 

conforme descrito posteriormente. Qualquer alteração das dimensões só será aceite se devidamente 

requerida e justificada pelo instalador e aprovada pelo Gerenciamento, tudo por escrito. 

O instalador deve garantir que as dutos são devidamente tamponadas na origem e que permanecerem 

assim, em local adequado, protegidos da umidade e sujidade e de quaisquer outros agentes que promovam 

a sua deterioração, até à sua instalação. 

As redes de dutos serão em chapa de aço galvanizado e serão executadas de modo a constituir-se uma 

instalação rígida. 

Nos trajetos longitudinais de dutos adjacentes as suas secções devem permanecer perfeitamente alinhadas, 

em especial quando localizadas em trajetos à vista. 

Após a instalação de todas as redes de dutos e antes da ligação final às unidades e equipamentos terminais, 

incluindo grelhas e bocas de extração, etc., todas as dutos serão obrigatoriamente limpas. Aquela limpeza 

será realizada por arrastamento mediante a insuflação de ar por recurso a ventiladores de insuflação 

autônomos, isto é, que não integram o presente projeto. Todos os terminais e saídas de dutos devem ser 
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protegidos por sacos de plástico, devidamente fixados, para permitirem a recolha dos detritos. Os sacos 

contendo os detritos serão de imediato e obrigatoriamente retirados da obra. Nenhum ventilador da 

instalação ou equipamento terminal será ligado às redes de dutos antes de efetuada a respectiva limpeza. 

Após limpeza, todos os terminais e saídas de dutos manter-se-ão sempre protegidos contra a intrusão 

animais, lixos e outros objetos estranhos enquanto não forem ligadas aos respectivos equipamentos 

terminais. 

As chapas de aço carbono serão galvanizadas, adquiridas em chapas ou bobinas, conforme especificado na 

norma EB-167 da ABNT. 

A chapa de aço galvanizada a utilizar na execução dos dutos será nova e isenta de bolhas, depressões ou 

buracos ou, ainda, de imperfeições no tratamento superficial. Sempre que o tratamento superficial 

galvanizado for danificado, por exemplo por corte ou brasagem, as partes afetadas devem ser devidamente 

limpas, preparadas e pintadas com uma tinta à base de zinco. Este tratamento será realizado antes da 

montagem do respectivo duto. 

Na execução das redes de dutos, é obrigação do contratado prever e executar os painéis de acesso 

necessários à limpeza e inspeção e manutenção, das mesmas, bem como, para inspeção regular e 

manutenção de dampers de vazão, dampers corta-fogo, sensores, conforme previsto na EN 12097. 

Todos dutos, bem como mudanças de direção e caixas pleno deverão ser providos de portas de inspeção 

com espaçamentos e dimensões capazes de permitir completa limpeza e descontaminação interna. As portas 

de inspeção deverão ser localizadas preferencialmente nas laterais dos dutos e providos de juntas de amianto 

que assegurem vedação e incombustibilidade. 

Os troços das redes de duto que não possuam elementos que requeiram inspeção e manutenção regular e 

em que não seja tecnicamente viável a realização de painéis de acesso para limpeza e inspeção, pode o 

adjudicatário, em alternativa, prever apenas os  painéis de acesso suficientes à entrada de robôs de limpeza 

do tipo já disponível no mercado. 

As portas de acesso/inspeção serão executadas de acordo com as normas SMACNA. e serão perfeitamente 

acabadas, estanques, lisas e sem arestas vivas. 

As faces dos dutos serão nervuradas em ponta de diamante e possuirão reforços em cantoneiras 

galvanizadas, quando a sua dimensão assim o exigir. 

Os topos das chapas interiores serão dobrados, em “U” esmagado, de forma a obter-se um perfil 

aerodinâmico correto. 
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Todas as curvas serão realizadas com um raio interior igual ou superior à largura do duto. Quando tal não 

for possível, serão instalados defletores interiores. 

De um modo geral, no que se refere ao grau de estanqueidade requerido pelas redes de dutos deve ser tido 

em conta a norma DW143/EUROVENT Document 2/2. 

Os troços de duto não deverão ter comprimento superior a 1,5 m. A junção entre troços de duto deverá 

fazer-se por meio de calhas deslizantes (pré-cinta) quando a dimensão do lado maior não exceda 600 mm. 

Nos cantos deverá haver sobreposição da pré-cinta para melhorar a vedação, devendo ainda ser aplicado 

um vedante adequado (silicone ou outro) nos cantos. A vedação será finalizada pela aplicação de fita 

autoadesiva de alumínio por cima da pré-cinta e em todo o perímetro do duto. 

Para dimensões do lado maior de 600 mm ou superiores deverão usar-se flanges construídas com perfis de 

aço em “L” de 20 x 20 x 5 soldados nos cantos e parafusos com porca para aperto das flanges entre si. Nos 

cantos as flanges deverão por si só assegurar a necessária estanqueidade do duto. Na fixação das flanges ao 

duto deverá ser entreposta junta de vedação ou material vedante adequado, devendo ser aplicada a mesma 

solução na união das flanges entre si. O número de parafusos a utilizar na união entre flanges não deverá 

ser inferior a um por cada canto e em cada um dos lados do duto a distância entre parafusos não deverá ser 

superior a 300 mm. 

Em alternativa às flanges acima referidas poderão ser usados perfis pré-fabricados, de fabricação de série de 

marca conceituada, especialmente concebidos para usar em dutos, fabricados em chapa de aço 

galvanizado. O tipo e dimensões do perfil deverá ser o recomendado pelo fabricante para o tipo de 

aplicação em vista e as dimensões dos dutos. A fixação dos troços de duto far-se-á com os acessórios de 

aperto recomendados pelo fabricante dos perfis, devendo ser observados os mesmos cuidados na 

montagem, acima referidos, quer quanto ao espaçamento entre acessórios de aperto, quer no que respeita à 

garantia de estanqueidade dos dutos. 

Na travessia de dutos em edifícios separados por juntas de dilatação, a rede de dutos nestas travessias 

deverá ser dotada de juntas flexíveis que impeçam a transmissão de vibrações dos edifícios de um tramo dos 

dutos para outro.  

Todas as ligações dos dutos às unidades evaporadoras ou plenos deverão ser efetuadas através de material 

flexível, como lona plastificada ou similar. 

Na constituição e montagem das redes de dutos não deverão ser utilizados materiais considerados “não 

ecologicamente limpos”, a menos que sejam certificados como ecologicamente limpos por laboratório 

reconhecido.  
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5.14.1.1 Dutos Retangulares 

As dutos serão construídas em chapa de aço galvanizado executadas de acordo com as normas SMACNA - 

Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association e as normas Europeias NP-EN 1505 e NP-

EN 1506, com as espessuras definidas pela maior dimensão. As características mecânicas do tratamento 

superficial e do aço de base são conforme a Norma AFNOR A 26-321. As chapas galvanizadas a utilizar são 

da classe 02 com revestimento de zinco não inferior a 275 gr/m2. 

5.14.1.2 Dutos Ovais 

Os dutos de seção oval, tipo giroval ou similar, e respectivos acessórios serão executadas em tubo espiralado 

rígido com juntas de estanqueidade segundo a norma DW142, classe C, produzidas em chapa de aço 

galvanizada Dx51D e tratamento superficial da classe Z275 em zinco com 275 g/m2 e uma espessura de 19 

m, segundo a norma EN 10142, e com vedante em borracha EPDM, isento de solventes, resistente ao 

ozono e raios ultra violetas. As dutos e acessórios serão próprias para funcionar a pressões entre -5000 a 

3000 Pa e temperaturas de -30 a 100 ºC. 

A interligação entre dutos ou entre estes e os acessórios será realizada pela utilização de uniões adequadas, 

cravadas com rebites ou parafusos auto-roscantes. Em todas as uniões deverá aplicar-se uma cola, pasta de 

silicone ou outro vedante adequado de forma a eliminar todas as fugas de ar nas dutos. Após a aplicação do 

material vedante será aplicada sobre todas as juntas fita autoadesiva de alumínio. 

5.14.1.3 Suportagem de Dutos 

Serão previstos todos os suportes e meios de fixação necessários à correta execução das redes de dutos. 

Todos os suportes dos dutos deverão ser metalizados e pintados. Todos os suportes e dispositivos de 

sustentação deverão ser fabricados em perfis de aço carbono, soldados, jateados e pintados com uma 

demão de tinta anticorrosiva à base de cromato de zinco e duas demãos de esmalte alquídico. 

Serão montados de forma a permitirem fácil desmontagem, não sendo admissível a fixação direta dos dutos 

aos elementos construtivos (paredes e tetos) ou a outras infraestruturas, bem como, o recurso a fita pendural 

para suporte de dutos. Entre as dutos e os seus suportes, sejam metálicos ou de alvenaria, será colocado 

material absorvente de vibrações. 

Na fixação de dutos, qualquer que seja a sua dimensão, a distância entre suportes de apoio será sempre 

inferior a 2400 mm, de modo a que não haja mais do que uma união transversal entre dois suportes 

consecutivos e que a distância máxima entre um suporte e uma união transversal seja no máximo de  

500 mm. 
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O instalador fica obrigado a apresentar em tempo útil antes da sua instalação e para aprovação os detalhes 

de fixação e de suportes de dutos que se propõe executar. 

Deverá ser prevista a ligação à terra dos dutos. 

5.14.1.4 Isolação Térmica e Revestimento 

Os dutos o plenos associados ao insuflamento de ar termicamente tratado e retorno às unidades de 

tratamento de ar serão isoladas por razões térmicas. 

Nos locais onde se desenvolvem dutos à vista, tanto de insuflamento de ar termicamente tratado como de 

extração de ar viciado, está prevista a uniformização do acabamento superficial das mesmas, ou seja, 

revestimento a chapa de alumínio e, conforme os casos, pintadas em cor a definir pela arquitetura, mesmo 

que estas destinem à extração. 

Não é permitido a isolação térmica dos dutos pelo interior ou, ainda, o contato direto entre material de 

isolação potencialmente desagregável e o ar movimentado. 

Na execução do isolação térmico dos dutos serão tidos em consideração os seguintes aspectos: 

 a isolação térmica será realizado tramo a tramo e antes da sua instalação final; 

 a isolação térmica será devidamente fixado às dutos, especificamente, através de fio de ráfia; 

 as juntas de isolação térmica serão devidamente coladas mediante fita de alumínio autoadesiva. 

Os dutos e plenos serão isolados em toda sua extensão, inclusive quando da passagem em lajes ou 

alvenaria, com espuma elastomérica com espessura mínima de 32mm ou de 50 mm quando no exterior. 

Todos os dutos isolados no exterior ou à vista devem ser revestidos com proteção mecânica de chapa de aço 

galvanizado, inox ou alumínio, à cor natural ou a definir pela contratante ou pela arquitetura. 

O isolante deverá ser aplicado conforme as normas e recomendações do fabricante, inclusive quanto à 

pintura e proteção, devendo atender no mínimo as seguintes exigências: 

 Condutividade térmica: 0,038 W/m.K 

 Resistência ao envelhecimento, a óleo, fungos, água e putrefação. 

 Não deve propagar chamas. 

 Fator de resistência ao vapor de água médio: 10.000 

Os dutos de ar condicionado não isolados deverão ser preparados, e pintados com tinta “Plasticote” na cor 

definida pela Contratante e/ou pela Arquitetura. 
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Os dutos de ar condicionado isolados devem ser revestidos a chapa de aço ou alumínio (pintadas ou à cor 

natural ou a definir pela Contratante e/ou Arquitetura), com a espessura adequada às dimensões do duto, 

quando à vista no interior ou exterior. 

5.14.2. Dampers (dampers) de regulação de fluxo de ar 

As redes de dutos são dotadas de dispositivos de controle e ajuste que permitem garantir o correto equilíbrio 

da instalação e, assim, garantir os vazões de ar especificados em projeto. 

Com aquela finalidade, nos locais assinalados nas peças desenhadas serão instalados dampers de regulação 

de fluxo de ar e, ainda, em todos os ramais mesmo que, por difícil representação, aqueles elementos não 

apareçam assinalados. 

Os dampers destinados à regulagem das vazões de ar e balanceamento do sistema onde aplicável, tanto 

manual ou automáticos quanto motorizado, conforme os casos, deverão ser em perfil “U”de chapa 

galvanizada, com lâminas convergentes, mancais de teflon ou bronze sinterizado grafirado, alavanca em 

chapa de aço ajustável, e indicadores de “aberto” e “fechado”. 

5.14.2.1 Dampers Manuais de Vazão  

Serão dampers de atuação manual próprios para equilíbrio de instalações de ventilação de volume de ar 

constante. 

Os dampers deverão ser montados numa estrutura metálica de aço galvanizado com dimensões transversais 

interiores iguais às dos dutos em que estão inseridos, sempre que as dimensões assim o justifiquem, os 

apoios das lâminas serão feitos em rolamentos. 

As principais características dos dampers manuais de regulação de vazão são as que se descrevem de 

seguida: 

De um modo geral a sua gama de aplicação resume-se por: 

 equilíbrio de redes de dutos de ar; 

 comando manual; 

 construção oval, de acordo com a secção do duto a equilibrar; 

 do tipo borboleta; 
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Dampers Ovais (para Duto tipo Giroval) 

Serão dampers manuais de regulação de vazão do tipo lâmina perfurada, sendo o caudal de passagem 

proporcional à abertura, e com indicação da posição de abertura. 

 corpo e lâmina em chapa de aço galvanizada ou em plástico, consoante os casos; 

 junta tubular interior em silicone; 

 juntas de estanquicidade em borracha, em ambas as extremidades; 

 eixo de comando; 

5.14.2.2 Dampers motorizados 

Serão dampers de atuação motorizada próprios para regulagem e equilíbrio de instalações de ventilação de 

volume de ar constante. 

Os dampers deverão ser montados numa estrutura metálica de aço galvanizado com dimensões transversais 

interiores iguais às dos dutos em que estão inseridos, sempre que as dimensões assim o justifiquem, os 

apoios das lâminas serão feitos em rolamentos. 

As principais características dos dampers manuais de regulagem do fluxo de ar são as que se descrevem de 

seguida: 

De um modo geral a sua marca de aplicação resume-se por: 

 equilíbrio de redes de dutos de ar; 

 comando manual; 

 construção retangular ou circular, de acordo com a seção do duto a equilibrar; 

 do tipo borboleta ou lâminas opostas, conforme se tratam de dampers circulares ou 

retangulares; 

 eixo de comando para aplicação de motor de atuação do registro; 

Como referência construtiva para os dampers manuais de vazão se indicam as marcas Kao Dutos, Refrin, ou 

similar, nas dimensões indicadas no quadro seguinte.  

Como referência construtiva para os dampers motorizados se indicam as gamas JN da marca TROX, ou 

similar, nas dimensões indicadas no quadro seguinte.  
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Quadro 5.14 – Quadro das características dos dampers de regulagem de ar 

Referência Tipo Dimensões [mm] 

DMV1 Resgistro Manual para Duto Oval 150 x Ø 100 

DMV2 Resgistro Manual para Duto Oval 300 x Ø 200 

DMV3 Resgistro Manual para Duto Oval 500 x Ø 200 

DMV4 Resgistro Manual para Duto Oval 400 x Ø 250 

DAV1 Registro JN-A-Z40 - motorizado da Marca Trox, ou similar 600 x 510 

5.14.3. Portas de Visita 

Deverão ser instaladas portas de visita nos dutos de acordo com o exigido no país de origem, e, à falta 

destes, com a norma EN 12907, e de um modo geral, em número suficiente de forma a assegurar que 

nenhuma seção da rede de dutos possua entre portas de visita mais do que: 

 uma mudança de seção; 

 uma mudança de direção com mais do que 45º; 

 7,5 m de duto; 

Assim como, 

 a jusante e a montante dos equipamentos (FC, DCF; DAV; VEs, etc); 

 sempre que existam acessórios no dutos tais como dampers de regulação de vazão e outros; 

 nas mudanças de pavimento; 

 nas mudanças de direção. 

As prumadas deverão ser equipadas com portas de visita em pontos com fácil acesso, sempre que possível e 

principalmente, no inicio e no final das mesmas. 

Como referência construtiva para as portas de visita se indica a marca Kao Dutos ou similar. 

5.15. Difusores, grelhas e bocas de extração ou insuflamento 

Os difusores e grelhas de insuflamento e extração são selecionados tomando em consideração os seguintes 

aspectos: 

 vazão de ar a insuflar; 

 correto alcance do fluxo de ar de modo a garantir uma velocidade máxima de 0,20 m/s na 

parte ocupada; 
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 velocidade de passagem do ar: 3 m/s nas grelhas de extração/retorno e 2 m/s nas grelhas de 

passagem; 

 perda de carga; 

 nível de ruído. 

Qualquer alternativa que seja configurada, além de garantir os parâmetros anteriormente requeridos, deverá 

enquadrar-se nos espaços disponíveis e compatibilizar-se com a arquitetura. Serão, ainda, de qualidade 

similar às marcas referenciadas. 

Os difusores, grelhas e bocas de extração instaladas à face de paredes ou tetos, serão, obrigatoriamente, 

pintados ou lacados à cor da respectiva superfície ou em cor a definir pela arquitetura ou contratante, 

devendo, antes da instalação, ser apresentadas amostras para aprovação. 

As dimensões indicadas para as grelhas e difusores de insuflação foram as acordadas com a arquitetura 

durante a fase de projeto. Estas dimensões servem apenas como indicação, pois a sua verdadeira grandeza 

deverá ser ajustada em função da modulação dos tetos falsos, pelo que, a construtora das instalações 

mecânicas deverá certificar-se através da instalação de um protótipo, à escala real e juntamente com a 

arquitetura, da verdadeira dimensão dos elementos a instalar. O ajuste referido é limitado a ± 5 % da 

dimensão característica do elemento a instalar, qualquer alteração fora daquele intervalo deverá ser objeto 

de análise por parte do Contratante ou Gerenciamento da obra e do Projetista de HVAC. 

Não serão aceites grelhas ou bocas de extração que apresentem fraco acabamento superficial, fracas 

fixações ou má montagem. 

Na instalação das grelhas e bocas de extração devem ser salvaguardados os seguintes aspectos: 

 o acabamento final de grelhas ou bocas de extração adjacentes ou da mesma marca e tipo será 

idêntico; 

 aros, lâminas, todas as restantes superfícies e elementos de fixação terão acabamento idêntico 

entre si; 

 todas as partes internas visíveis através de difusores ou grelhas serão pintadas com tinta à cor 

do difusor ou a combinar com a arquitetura; 

 os difusores, grelhas e bocas de extração serão firmemente fixados, de modo oculto, por 

parafusos ou rebites e suspensos do teto por meio de perfis; 

 incorporarão em todo o seu perímetro uma fita em material resiliente para selagem, exceto 

quando instalados em dutos à vista; 
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 os difusores, grelhas e bocas de extração serão instalados em esquadria com as linhas de 

estrutura ou arquitetônicas, conforme representado nas peças desenhadas, à face das 

superfícies, de nível e devidamente alinhados entre si; 

 nos locais acessíveis ao público e sempre que localizados a uma altura inferior a 2,25 m, os 

terminais das respectivas dutos devem ser protegidas por rede com malha de dimensão não 

superior a 10 mm, por forma a impedir a introdução de objetos estranhos nas dutos. 

 Os difusores, grelhas e bocas de extração ou insuflamento não deverão conter materiais 

considerados ecologicamente não limpos. 

Quadro 5.15 – Grelhas, Difusores e Bocas de Extração 

Referência Referência Base Dimensões [mm] 

Grelhas de Insuflamento 

GI 1 AT-0-DG, com registro, da marca Trox ou similar 225 x 75 

GI 2 AT-0-DG, com registro, da marca Trox ou similar 225 x 125 

GI 3 AT-0-DG, com registro, da marca Trox ou similar 325 x 125 

GI 4 AT-0-DG, com registro, da marca Trox ou similar 425 x 125 

GI 5 AT-0-DG, com registro, da marca Trox ou similar 625 x 125 

GI 6 AT-0-DG, com registro, da marca Trox ou similar 825 x 125 

GI 7 AT-0-DG, com registro, da marca Trox ou similar 825 x 225 

Grelhas Lineares de Insuflamento 

GLI AT-0-D da marca Trox ou similar … x 125 

Grelhas de Extração 

GE 1 AT-0-AG, com registro, da marca Trox ou similar 225 x 75 

GE 2 AT-0-AG, com registro, da marca Trox ou similar 225 x 125 

GE 3  AT-0-AG, com registro, da marca Trox ou similar 325 x 125 

GE 4 AT-0-AG, com registro, da marca Trox ou similar 425 x 125 

GE 5 AT-0-AG, com registro, da marca Trox ou similar 625 x 125 

GE 6 AT-0-AG, com registro, da marca Trox ou similar 825 x 125 

GE 7 AT-0-AG, com registro, da marca Trox ou similar 825 x 225 

GE 8 AT-0-AG, com registro, da marca Trox ou similar 1025 x 225 

GE9 AT-0-AG, sem registro, da marca Trox ou similar 825x825 

Grelhas Lineares de Extração 

GLE AT-0-A da marca Trox ou similar … x 125 

Grelhas de Pressurização 

GP AT-0-A da marca Trox ou similar 625 x 425 
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Referência Referência Base Dimensões [mm] 

Grelhas /Venezianas de Exterior 

VEE 1 WGK-AL da marca Trox ou similar 497 x 197 

VEE 2 WGK-AL da marca Trox ou similar 797 x 247 

VEE 3 WGK-AL da marca Trox ou similar 1497 x 247 

5.16. Equipamentos de Segurança Contra Incêndio 

As resistências das diferentes partes corta-fogo são definidas no projeto de segurança. O instalador deverá se 

certificar da resistência das diferentes partes e só posteriormente proteger os dutos e selar as aberturas em 

conformidade. 

Todos os materiais a aplicar deverão apresentar certificado de conformidade passado por organismo 

reconhecido ou, na sua falta, por laboratórios europeus ou americanos análogos e, igualmente, 

reconhecidos. 

Se obriga, assim, o instalador a apresentar: 

 certificados de conformidade de todos os produtos aplicados; 

 certificados de teste de todos os produtos aplicados. 

A aplicação dos materiais deve ser efetuada por pessoal especializado, em conformidade com as indicações 

técnicas do fabricante e a solução construtiva certificada. 

5.16.1. Dampers corta-fogo 

Na travessia de compartimentos corta-fogo por dutos serão instalados dampers corta-fogo e rearme manual 

de seção compatível com a do respectivo duto, conforme representado nas peças desenhadas. 

Os dampers corta-fogo estão normalmente abertos em posição de espera e fechados em situação de 

emergência (atuados por rotura do fusível térmico ou por bobine de atuação elétrica através de sinal 

proveniente da central de incêndio). O rearme é automático mediante servomotor de atuação elétrica. 

Estes dampers serão do tipo de lâmina única adequados ao funcionamento na posição horizontal e vertical. 

Estes serão fabricados para satisfazerem as secções transversais dos dutos, conforme indicados nas Peças 

Desenhadas. 

A função corta-fogo destes dampers será assim feita por atuação elétrica (por ausência de tensão) mediante 

o sistema automático de detecção de incêndios e/ou através de uma ampola mantida sob tensão por um elo 

de ligação fusível à temperatura de 72ºC. 
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Cada registro será fornecido de fábrica com os respectivos acessórios necessários, especificamente, 

servomotor de acuação elétrica, bobines, elo fusível, carta de comunicação, porta de inspeção e interfaces de 

zona/relé para interligação no loop de incêndio. 

A função corta-fogo destes dampers é efetuada por atuação elétrica através de sinal automático da central de 

incêndios e/ou por rotura do fusível térmico acima dos 70ºC. Cada registro será fornecido de fábrica com os 

respectivos acessórios necessários, especificamente, servomotor de atuação elétrica, bobines, elo fusível, carta 

de comunicação, porta de inspeção e interface de parte/relé para interligação ao loop de incêndio. 

Todos os dampers serão equipados com contato de início de curso para sinalização de posição ou estado do 

mesmo (estado aberto). 

Estes dampers deverão ser: 

 construídos de acordo com a Norma B.S. 5750 - Parte 2; 

 homologados como resistentes ao fogo 2 horas através de organismos nacionais devidamente 

certificados ou, na sua ausência, através de testes realizados em laboratórios oficiais de acordo 

com a norma DIN 4102-6, testados segundo a norma Europeia harmonizada DIN EN 1366-2 

A caixa exterior será provida de mangas de ligação aos dutos devendo permitir uma fácil instalação nos 

elementos estruturais, do edifício, resistentes ao fogo e assegurar uma perfeita estanqueidade. 

Esta caixa envolverá o registro propriamente dito e disporá de duas mangas de seção circular para ligação às 

dutos, quando existam, ver detalhe nas Peças Desenhadas. 

A carcaça será construída em chapa de aço galvanizado, sem perfis batentes para maior seção livre de 

passagem, com separação térmica em placas de silicato, duas portas de inspeção em lados opostos, flanges 

para ligação em ambos os lados, para montagem horizontal ou vertical e posição independente 

relativamente ao sentido do fluxo do ar. 

As lâminas do registro serão construídas em concreto ligeiro resistente à abrasão, reforçada com fibra de 

vidro, revestida a chapa de aço galvanizado (com a espessura mínima de 1,6mm), montada sobre eixo 

contínuo apoiada em rolamentos auto lubrificados, com junta intumescente periférica satisfazendo as 

exigências de fugas a frio e a quente, conforme a DIN EN 1366-2. 

A lâmina circular e/ou retangular será mecanicamente interligada, através de biela e alavancas instaladas 

numas das faces laterais do caixilho. Este mecanismo deverá ficar fora do fluxo de ar e assegurará a rotação 

paralela das lâminas. 
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Portinhola de Acesso 

Estas portinholas serão montadas na face inferior ou lateral da manga de união ao duto. A dimensão da 

porta será selecionada pelo fabricante do registro, de forma a permitir, no mínimo, a entrada das mãos do 

operador sem tapar a visibilidade para o interior do registro. 

Estas portinholas serão testadas contra fugas de ar, de acordo com a Norma HVCA DW 142, Classes A, B e 

D e Eurovent, Classes A e B. 

Possuirão grau corta-fogo igual ou superior aos atravessamentos onde se inserem.  

As principais características particulares dos dampers corta-fogo são as seguintes: 

marca de aplicação 

 compartimentação corta-fogo de 2 horas, E 120 min; 

 pressão de ensaio de 500 Pa; 

 construção retangular ou circular, de acordo com a seção do duto a proteger; 

composição 

 túnel e lâmina em material refratário (silicato de cálcio), isento de gesso e amianto; 

 eixo em aço, montado sobre suportes em latão; 

 junta intumescente para garantir estanqueidade a quente; 

 atuador térmico de acionamento a 70 ºC; 

 comando manual de fecho; 

 contatos de inicio de curso para monitorizar no SGP; 

Como referência construtiva indica-se os dampers corta-fogo da marca FKA, para os dampers retangulares, 

e a marca TNR, para os dampers circulares, da marca Trox, ou similar, nos modelos/tamanhos indicados no 

quadro em baixo. 

Quadro 5.16 – Dampers Corta Fogo 

Referência Referência Base Dimensões [mm] 

DCF 1 TNR-F-BR-90 – Z17 da Marca Trox, ou similar Ø 80 

DCF 2 FKA-TI-BR-120 – Z17 da Marca Trox, ou similar 200 x 200 

DCF 3 FKA-TI-BR-120 – Z17 da Marca Trox, ou similar 300 x 200 

DCF 4 FKA-TI-BR-120 – Z17 da Marca Trox, ou similar 500 x 200 
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Referência Referência Base Dimensões [mm] 

DCF 5 FKA-TI-BR-120 – Z17 da Marca Trox, ou similar 700 x 300 

DC 6 TNR-F-BR-90 – Z17 da Marca Trox, ou similar Ø 125 

5.16.2. Dutos em material corta-fogo 

Os dutos assinalados pertencentes aos sistemas de extração de fumaça ou que atravessem partes corta-fogo 

distintas sem interposição de dampers ou barreiras corta-fogo deverão ser construídas em chapa metálica 

revestidas com material corta-fogo, projetado ou em painéis corta-fogo, conforme os casos, que lhes 

conferirá o grau corta-fogo exigido e quando à vista ou no exterior serão revestidos com forra mecânica 

anticorrosiva adequada. 

aplicação 

 revestimento corta-fogo de dutos de ventilação ou extração de fumaça, verticais ou horizontais; 

tipo 

 fibras minerais ou silicato de cálcio, isentas de amianto, não retrátil e ignífuga (M0); 

 densidade depois de aplicado de 350 a 500 kg/m3; 

 coeficiente de condutividade térmica de 0,09 W/mºC. 

Os dutos devem ser fabricadas e instaladas por pessoal especializado e em conformidade com a solução 

construtiva certificada. 

Os métodos de ligação dos painéis e a suspensão dos dutos deverão ser realizada com acessórios que 

garantam a estanqueidade a chamas e gases quentes pretendido para aqueles dutos. 

A espessura do duto ou aplicação depende da função do duto e do tempo de resistência das partes do corta-

fogo que atravessa, devendo, por isso, ter as espessuras que se indicam no quadro seguinte. 

Quadro 5.17 – Espessura de isolação de proteção corta-fogo  

Estanqueidade a chamas e gases quentes [minutos] Espessura da proteção [mm] 

Ventilação (fogo pelo exterior do duto) 

30 20 

60 25 

90 30 

120 35 

Extração de fumaça (fogo pelo interior do duto) 

30 25 
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Estanqueidade a chamas e gases quentes [minutos] Espessura da proteção [mm] 

60 30 

90 35 

120 45 

Caso necessário deverá a construtora proceder à correção dos valores daquelas espessuras, de acordo com 

as indicações específicas do representante do material, em função da dimensão do duto a proteger de forma 

a garantir o grau de estanqueidade a chamas e gases quentes pretendidos. 

Quando no exterior ou à vista, de modo a conferir proteção à intempérie e mecânica, os dutos são 

envolvidos em material corta-fogo e revestidos a chapa de alumínio ou de aço galvanizada pintada em cor a 

definir pela arquitetura ou pelo contratante. 

5.16.3. Selagem de aberturas 

A selagem das aberturas utilizadas para atravessamento de dutos, tubulações, cablagem e outros resultantes 

da execução do presente projeto devem ser seladas com um material com uma resistência ao fogo igual ou 

superior à requerida para o elemento construtivo atravessado. 

As principais características do material a aplicar são as seguintes: 

aplicação 

 obturação corta-fogo de shafts técnicos verticais ou horizontais; 

tipo 

 armarcassa tipo cimento, isenta de amianto, não retrátil e ignifico; 

 reação ao fogo: M0; 

 resistência ao fogo homologada até: E 180. 

Quadro 5.18 – Espessura de isolação para selagens corta-fogo 

Estanqueidade a chamas e gases quentes [minutos] Espessura da proteção [mm] 

60 10 

120 12 

180 20 

5.17. Equipamentos e Circuitos Elétricos e de Comando 

A alimentação elétrica de todos os equipamentos incluídos no presento projeto é da responsabilidade do 

escopo de instalações e equipamentos elétricos. No entanto, cumpre ao instalador de Instalações Mecânicas 
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fornecer, em tempo útil, ao instalador de Instalações Elétricas a localização e todas as características elétricas 

dos seus equipamentos de modo àquele proceder ao correto dimensionamento do respectivo painel elétrico e 

certificar-se que as referidas alimentações elétricas e proteções estão de acordo com as especificações dos 

equipamentos que se propõe instalar e respondem integralmente ao pretendido. 

Como referido, todos os equipamentos inseridos nas Instalações Mecânicas e que integram o presente 

projeto são alimentados e protegidos a partir dos painéis elétricos da edificação pertencentes ao escopo de 

Instalações Elétricas, e que deverá dispor das saídas necessárias para alimentação elétrica dos equipamentos 

previstos neste projeto. 

Aquelas alimentações serão deixadas numa caixa na proximidade dos equipamentos, cumprindo ao 

instalador das Mecânicas proceder às ligações finais ao seu equipamento. 

Estão integradas, nas Instalações Mecânicas, todas as interligações elétricas e de comando entre 

equipamentos de instalações mecânicas, e entre estes e os respectivos quadros de elétrica e, ainda, todos os 

encravamentos necessários entre os diversos equipamentos. 

O instalador terá a responsabilidade de garantir que os cabos de comando sejam os adequados para o tipo 

de sinais a transmitir e a receber. Por exemplo, os cabos associados a termóstatos ambientes e controladores 

serão os adequados para o tipo de sinais a transmitir. 

As interligações elétricas serão executadas de acordo com a legislação e as normas regulamentares em vigor. 

As características dos cabeamentos a fornecer e instalar no âmbito desta empreitada, terão em conta as 

especificações existentes sobre os mesmos na empreitada de Instalações Elétricas. 

No interior de cada quadro deverá existir um esquema eléctrico de potência e comando e um manual de 

instruções de operações do mesmo, devidamente atualizado, com indicação clara dos circuitos, dos terminais 

e dos condutores, correspondente à etiquetagem, numeração e identificação existente no equipamento e 

condutores do quadro. 

A construção dos painéis eléctricos obedecerá aos mais seguros preceitos e regulamentos da especialidade, 

em consonância com o exigido no projeto de Instalações Eléctricas. 

As características dos equipamentos a alimentar eletricamente são as que se indicam, resumidamente, no 

quadro seguinte. 

  



 

  
Centro de Preservação de Bens Culturais 

 

instalações mecânicas / projeto executivo [revisão] / julho 2016 memorial descritivo, caderno de encargos e especificações 

4013-03-02-05-04-00-03-001 4013-00-05-00-001-PE-00_Pág.107 

Quadro 5.19 – Alimentação Elétrica Cobertura 

EQUIPAMENTO BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO 

Zona referência designação Un. normal conforto Emerg. 

Potência 
TOTAL 

Tensão 
fases 

Corrente  
Máxima 

[ kW ] [ V ] [ A ] 

Pá
in

el
 E

lé
tr

ic
o 

C
ob

er
tu

ra
 

CH 1 Chiller 1 x x 52.2 220 3 167.4 

CH 2 Chiller 1 x x 52.2 220 3 167.4 

BC Bomba de Calor 1 x x 25.0 220 3 82.8 

UC-Lixos + 
UE-Lixos 

Unidade de Expansão Direta Tipo 
Split 

1 x x 
 

1.5 220 1 7.3 

BdC-CRF-
Acervos 

Bomba Circuladora 1 x x 
 

0.5 220 1 - 

BdC-CRF-
Acervos 
(Reserva) 

Bomba Circuladora 1 x x 
 

0.5 220 1 - 

BdC-CRF-
Geral 

Bomba Circuladora 1 x 
  

0.8 220 1 - 

BdC-CRC-
Acervos 

Bomba Circuladora 1 x x 
 

0.2 220 1 - 

BdC-CRC-
Acervos 
(Reserva) 

Bomba Circuladora 1 x x 
 

0.2 220 1 - 

FT-1 (VI) 
Fancoil (Ar Externo) - Ventilador 

de Insuflamento 
1 x 

  
3.0 220 3 - 

FT-1 (VE) 
Fancoil (Ar Externo) - Ventilador 

de Extração 
1 x 

  
1.5 220 3 - 

FT-1 (RT) 
Fancoil (Ar Externo) - Recuperador 

de Calor Rotativo 
1 x 

  
0.1 220 3 - 

F-2.01 (VI) 
Fancoil - Ventilador de 

Insuflamento 
1 x x 

 
3.0 220 3 - 

F-2.01 (VE) Fancoil - Ventilador de Extração 1 x x 1.5 220 3 - 

F-2.01 (UM) Fancoil - Umidificador 1 x x 2.3 220 3 - 

F-2.01 (RT) 
Fancoil (Ar Externo) - Recuperador 

de Calor Rotativo 
1 x 

  
0.1 220 3 - 

F-3.01 (VI) 
Fancoil - Ventilador de 

Insuflamento 
1 x x 

 
3.0 220 3 - 

F-3.01 (VE) Fancoil - Ventilador de Extração 1 x x 1.5 220 3 - 

F-3.01 (UM) Fancoil - Umidificador 1 x x 2.3 220 3 - 

F-3.01 (RT) 
Fancoil (Ar Externo) - Recuperador 

de Calor Rotativo 
1 x 

  
0.1 220 3 - 

F-4.01 (VI) 
Fancoil - Ventilador de 

Insuflamento 
1 x x 

 
3.0 220 3 - 

F-4.01 (VE) Fancoil - Ventilador de Extração 1 x x 1.5 220 3 - 

F-4.01 (UM) Fancoil - Umidificador 1 x x 2.3 220 3 - 

F-4.01 (RT) Fancoil (Ar Externo) - Recuperador 1 x 0.1 220 3 - 



 

  
Centro de Preservação de Bens Culturais 

 

instalações mecânicas / projeto executivo [revisão] / julho 2016 memorial descritivo, caderno de encargos e especificações 

4013-03-02-05-04-00-03-001 4013-00-05-00-001-PE-00_Pág.108 

EQUIPAMENTO BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO 

Zona referência designação Un. normal conforto Emerg. 

Potência 
TOTAL 

Tensão 
fases 

Corrente  
Máxima 

[ kW ] [ V ] [ A ] 

de Calor Rotativo 

F-0.15 (VI) 
Fancoil - Ventilador de 

Insuflamento 
1 x x 

 
1.5 220 3 - 

F-0.15 (VE) Fancoil - Ventilador de Extração 1 x x 0.8 220 3 - 

F-0.15 (UM) Fancoil - Umidificador 1 x x 1.2 220 3 - 

F-0.15 (RT) 
Fancoil (Ar Externo) - Recuperador 

de Calor Rotativo 
1 x 

  
0.1 220 3 - 

F-3.05 (VI) 
Fancoil - Ventilador de 

Insuflamento 
1 x x 

 
1.5 220 3 - 

F-3.05 (VE) Fancoil - Ventilador de Extração 1 x x 0.8 220 3 - 

F-3.05 (UM) Fancoil - Umidificador 1 x x 1.2 220 3 - 

F-3.05 (RT) 
Fancoil (Ar Externo) - Recuperador 

de Calor Rotativo 
1 x 

  
0.1 220 3 - 

F-4.05 (VI) 
Fancoil - Ventilador de 

Insuflamento 
1 x x 

 
1.5 220 3 - 

F-4.05 (VE) Fancoil - Ventilador de Extração 1 x x 0.8 220 3 - 

F-4.05 (UM) Fancoil - Umidificador 1 x x 1.2 220 3 - 

F-4.05 (RT) 
Fancoil (Ar Externo) - Recuperador 

de Calor Rotativo 
1 x 

  
0.1 220 3 - 

VET3 Ventilador de Extração 1 x 0.4 220 3 - 

VIT1 Ventilador de Insuflamento 1 x 0.4 220 3 - 

DAV6 Dampers Motorizados 1 x 220 1 - 

VP-1 Ventilador de Pressurização 1 x 5.5 220 3 - 

VP-2 
Ventilador de Pressurização 

(Duplicata) 
1 

  
x 5.5 220 3 - 

Quadro 5.20 – Alimentação Elétrica Subsolo - Existente 

EQUIPAMENTO BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO 

Zona referência designação Un. normal  Emerg. 

Potência 
TOTAL 

Tensão 
fases 

Corrente 
Nominal 

conforto [ kW ] [ V ] [ A ] 

Pa
in

éi
s 

El
ét

ri
co

s 
Lo

ca
is

 -
 S

ub
So

lo
 -

 
Su

bs
ta

çã
o VE VEST Ventilador de Extração 1 x 

  
0.4 220 3 - 

VI VEST Ventilador de Insuflamento 1 x 
  

0.4 220 3 - 
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Quadro 5.21 – Alimentação Elétrica Subsolo 

EQUIPAMENTO BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO 

Zona referência designação Un. normal  Emerg. 

Potência 
TOTAL Tensão 

fases 

Corrente 
Nominal 

conforto [ kW ] [ V ] [ A ] 

Su
bs

ol
o 

DCF Damper Corta Fogo 7 
  

x 
 

220 1 - 

Quadro 5.22 – Alimentação Elétrica Pavimento Térreo 

EQUIPAMENTO BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO 

Zona referência designação Un. normal conforto Emerg. 

Potência 
TOTAL 

Tensão 
fases 

Corrente 
Nominal 

[ kW ] [ V ] [ A ] 

Pa
in

éi
s 

El
ét

ri
co

s 
Lo

ca
is

 -
 P

av
im

en
to

 
Té

rr
eo

 

FCL1 Fancolete Hidrônico 3 x 0.1 220 1 - 

FCL2 Fancolete Hidrônico 1 x 0.1 220 1 - 

VET1 Ventilador de Extração 1 x 0.1 127 1 0.22 

VET2 Ventilador de Extração 1 x 0.1 127 1 0.35 

DCF Damper Corta Fogo 7 x 220 1 - 

Quadro 5.23 – Alimentação Elétrica 1º Pavimento 

EQUIPAMENTO BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO 

Zona referência designação Un. normal conforto Emerg. 

Potência 
TOTAL 

Tensão 
fases 

Corrente 
Nominal 

[ kW ] [ V ] [ A ] 

Pa
in

éi
s 

El
ét

ri
co

s 
Lo

ca
is

 -
 1

º 
Pa

vi
m

en
to

 FCL1 Fancolete Hidrônico 9 x 0.1 220 1 - 

FCL2 Fancolete Hidrônico 1 x 0.1 220 1 - 

DCF Damper Corta Fogo 6 x 220 1 - 

Quadro 5.24 – Alimentação Elétrica 2º Pavimento 

EQUIPAMENTO BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO 

Zona referência designação Un. normal conforto Emerg. 

Potência 
TOTAL 

Tensão 
fases 

Corrente 
Nominal 

[ kW ] [ V ] [ A ] 

Pa
in

éi
s 

El
ét

ri
co

s 
Lo

ca
is

 -
 2

º 
Pa

vi
m

en
to

 FCL1 Fancolete Hidrônico 4 x 0.1 220 1 - 

FCL2 Fancolete Hidrônico 1 x 0.1 220 1 - 

DCF Damper Corta Fogo 5 x 220 1 - 
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Quadro 5.25 – Alimentação Elétrica 3º Pavimento 

EQUIPAMENTO BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO 

Zona referência designação Un. normal conforto Emerg. 

Potência 
TOTAL Tensão 

fases 

Corrente 
Nominal 

[ kW ] [ V ] [ A ] 

Pa
in

éi
s 

El
ét

ri
co

s 
Lo

ca
is

 
- 

3
º 

Pa
vi

m
en

to
 

UEP 
Unidade Evaporadora de 

Condicionamento de Precisão 
1 x x 

 
3.0 220 1 8.5 

FCL2 Fancolete Hidrônico 1 x 0.1 220 1 - 

DCF Damper Corta Fogo 5 x 220 1 - 

Quadro 5.26 – Alimentação Elétrica 4º Pavimento 

EQUIPAMENTO BARRAMENTO ALIMENTAÇÃO 

Zona referência designação Un. normal conforto Emerg. 

Potência 
TOTAL 

Tensão 
fases 

Corrente 
Nominal 

[ kW ] [ V ] [ A ] 

Pa
in

éi
s 

El
ét

ri
co

s 
Lo

ca
is

 -
 4

º 
Pa

vi
m

en
to

 UEP 
Unidade Evaporadora de 

Condicionamento de Precisão 1 
x x   

3.0 220 1 8.5 

FCL2 Fancolete Hidrônico 1 x     0.1 220 1 - 

DCF Damper Corta Fogo 5     x   220 1 - 

5.17.1. Painéis de Gestão Técnica 

No âmbito do escopo de instalações e equipamentos mecânicos se prevê o fornecimento e instalação de 

painéis de gestão técnica (controle), dos quais depende o controle dos equipamentos de instalações 

mecânicas. Estes Paineis onde serão instalados os controlodaores dos equipamentos mecânicos deverão ser 

devidamente coordenados com o escopo de Gerenciamento Predial (Gestão Técnica). 

Dos painéis de gestão técnica estarão ainda as informações de funcionamento do sistema (falta de 

alimentação elétrica, avaria por disparo térmico ou falta de fluxo nos ventiladores). 

Estão, ainda, previstos dispositivos de sinalização e comando manual (comutadores e/ou botões de pressão) 

para todos os equipamentos. 

Dispositivos de manobra dos painéis de comando deverão possuir dispositivos de travamento quando na 

posição “desligado”, conforme a NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 

Nos painéis de comando (PGP), deverão ser previstos relés de proteção multifunção do tipo IED (Intelligent 

Eletronic Device) micro processado, entre outros componentes necessários à sua perfeita e segura operação. 
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Os painéis deverão ser projetados e construídos de acordo com a Norma NBR.IEC 60.439-1 – Conjunto de 

Manobras e Controle de Baixa Tensão. 

Todos os painéis deverão ser construídos em chapa de aço # 14 USG de bitola mínima, contemplando todos 

os componentes elétricos necessários para o perfeito funcionamento dos sistemas. 

As interligações elétricas entre os painéis e os equipamentos serão em leitos e eletro dutos de aço galvanizado 

pesado, conduletes de alumínio e cabos de cobre eletrolítico com simples, classe de tensão 0,6/1kV. 

Os painéis de distribuição do sistema de HVAC e respetivas instalações de circuitos deverão atender as 

especificações descritas no projeto de elétricas. 

O projeto dos painéis elétricos deverá atender também aos critérios técnicos descritos nas documentações de 

elétrica, no entanto, se descreve em baixo as suas características gerais. 

construção 

 painéis em chapa de aço com espessura mínima de 2 mm, devidamente travados; 

 pintados e acabados com proteção anticorrosiva para ambientes marítimos; 

 portas com juntas de borracha para vedação estanque e chave para fecho; 

composição/execução 

 painél para o equipamento de controle; 

 painel de controle deve ser equipado com: disjuntor de 6A com corte de neutro; transformador 

220/24V; porta fusíveis e respetivo fusível de 2A para proteção do secundário do transformador; 

 barramento em escada e equipado com anteparos de proteção em material plástico 

transparente, isolante e auto extinguível; 

 ligações ao barramento feitas por meio de terminais de aperto, apropriados, fixos por 

parafusos; existirão tantas ligações quantos os circuitos existentes; não serão permitidas ligações 

com olhais executados com os próprios condutores; 

 a aparelhagem será assente em chassis de chapa, aos quais se fixará através de parafusos; 

 saídas dos circuitos a partir de bornes (placas terminais), de aperto por parafusos, assentes em 

perfis adequados; estas placas serão obrigatoriamente identificadas, com as referências dos 

circuitos que alimentam e terão uma disposição de montagem para medição de isolação, ou 

qualquer outra operação de reparação, sem necessitar de colocar fora de serviço os outros 

circuitos; 

 em todas as extremidades dos condutores serão fixadas etiquetas identificativas dos respetivos 

circuitos; 
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 as entradas e saídas das diversas canalizações nos painéis elétricos serão feitas através de 

bucins apropriados; 

 os painéis do quadro elétrico terão rasgos para encaixarem na aparelhagem; deverão ser de 

fácil desmontagem e abertura, não devendo ser necessário, para isso, retirar qualquer 

aparelhagem contida nos painéis; 

 serão montadas etiquetas em trafolite gravadas a branco sobre fundo preto, para identificação 

de todos os circuitos e de todo o equipamento; 

 o quadro deverá possuir saídas de reserva em número de 20% das suas saídas efetivas; 

 o poder de corte dos respetivos painéis elétricos deve respeitar o projeto de instalações e 

equipamentos elétricos; 

proteções 

 proteção diferencial em todos os circuitos efetuada individualmente por circuito; só serão 

permitidas proteções diferenciais para grupos de circuitos se a paragem do equipamento dum 

desses circuitos implique, por condições de funcionamento, a paragem dos equipamentos 

alimentados pelos outros circuitos; 

 relés térmicos e magnéticos para proteção contra sobrecargas e sobre intensidades dos circuitos 

de alimentação dos motores; 

 comutador com as posições auto – 0 – manual, em todos os circuitos comandados pelo sistema 

de controle. 

sinalizações 

 presença de tensão nos barramentos; 

 funcionamento de todos os equipamentos; 

 colmatação de filtros; 

 falhas de vazão dos ventiladores; 

 disparo dos relés térmicos dos motores; 

 teste das lâmpadas de sinalização. 

Todos os painéis deverão, assim, ser previstos para Interface com o SADI e com a SGP. 

Pelo que todos os painéis associados às instalações mecânicas (PE-M, PGP-M e PS-M) deverão ser instalados 

com todo o equipamento de controle e comando, de forma a responder à lista de pontos em anexo, 

incluindo-se um controlador próprio tipo “PLC” para interligação do SADI. 
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Todos os dispositivos comandados e alimentados pelo SADI deverão funcionar à tensão estipulada (nominal) 

de 24V em corrente contínua (CC). Nos casos em que o comando e alimentação de dispositivos, por 

imperativo técnico, tenha de ser efetuado a uma tensão diferente de 24V-CC, caberá aos responsáveis pelo 

fornecimento e montagem dos dispositivos efetuar as adaptações necessárias para que os mesmos possam 

receber os sinais de comando à tensão de 24V-CC. Assim, todas as adaptações eventualmente necessárias 

consideram-se incluídas nos equipamentos a comandar. 

No interior de cada quadro deverá existir um esquema eléctrico de potência e comando e um manual de 

instruções de operações do mesmo, devidamente atualizado, com indicação clara dos circuitos, dos terminais 

e dos condutores, correspondente à etiquetagem, numeração e identificação existente no equipamento e 

condutores do quadro. 

A construção dos painéis eléctricos obedecerá aos mais seguros preceitos e regulamentos da especialidade, 

em consonância com os exigidos pelo projeto de Instalações Eléctricas. 

5.17.2. Sistemas e Equipamentos de Controle 

Genericamente, como já referido, se prevê um sistema de controle, baseado em microprocessadores 

(unidades DDC) que permitem transmitir e receber dados de comando/controle e monitorização, de e para 

um computador central, através de um sistema de comunicações em rede. Estes controladores de 

comunicação em rede estão localizados nos paiéis de gestão técnica de cada piso e podem ser integrados 

num sistema global de gestão técnica centralizada do edifício (Sistema de Gerenciamento Predial – SGP)  

É da responsabilidade do presente escopo de Instalações e Equipamentos Mecânicos o fornecimento e a 

montagem de todos os equipamentos de campo e as respectivas interligações aos controladores ou painéis 

de comando, garantindo sempre a sua compatibilidade com o sistema proposto e os respetivos 

controladores. 

O sistema de controle permite o comando e regulação funcional remota dos equipamentos nele integrados. 

Fornece, ainda, as informações relativas às condições operacionais e à contabilização dos períodos 

funcionais tendo em vista à gestão energética e de manutenção das instalações e sistemas dele dependente. 

As funções relativas à monitorização das condições exteriores e de conforto, dos dampers de consumo de 

energia térmica e elétrica, com vista à avaliação da eficiência energética da instalação são, após adequada 

programação do sistema, assegurados em conformidade com a legislação em vigor (caso exista). Com vista 

a este objetivo, para além dos diversos controladores e equipamentos de campo previstos deverão ser 

igualmente previstos medidores de energia elétrica associados aos painéis elétricos previstos para as 

Instalações Mecânicas (HVAC). 
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Estão, ainda, previstos dispositivos de sinalização e comando manual (comutadores e/ou botões de pressão) 

para todos os equipamentos, instalados nos painéis elétricos de onde provém a sua alimentação. 

Entre os equipamentos que têm o seu funcionamento conduzido pelo controle geral do sistema, existem 

aqueles que apenas dependem desta para autorização/inibição do seu funcionamento, conforme descrito de 

seguida: 

Os chillers e a bomba de calor no presente escopo terão o seu funcionamento automático 

independentemente do sistema geral de controle do edifício, sendo apenas o seu horário de funcionamento 

determinado por aquele sistema, pelo que, estes equipamentos terão controladores próprios com 

possibilidade de comunicação com o sistema de gerenciamento predial. 

Todos os sistemas de expansão direta inclusos no presente escopo terão o seu funcionamento automático 

independentemente do sistema geral de controle do edifício, sendo apenas o seu horário de funcionamento 

determinado por aquele sistema, pelo que, estes equipamentos terão controladores próprios com 

possibilidade de comunicação com o sistema de gerenciamento predial. 

Todos os sistemas energéticos de precisão inclusos no presente escopo terão o seu funcionamento automático 

independentemente do sistema geral de controle do edifício, sendo apenas o seu horário de funcionamento 

determinado por aquele sistema, pelo que, estes equipamentos terão controladores próprios com 

possibilidade de comunicação com o sistema de gerenciamento predial. 

Todas as unidades de tratamento de ar do tipo Fancoil, as bombas circuladoreas e os ventiladores terão o 

seu controle e regulação mediante os microprocessadores ou controladores previstos nos painéis de 

comando, que em associação com o respectivo equipamento de campo incluído no presente projeto (as 

sondas de umidade, sondas de temperatura, pressão, atuadores, etc) garantem o seu funcionamento 

automático. 

Todos os fancoletes hidrônicos inclusos no presente escopo terão o seu funcionamento automático 

independentemente do sistema geral de controle do edifício, sendo apenas o seu horário de funcionamento 

determinado por aquele sistema, pelo que, estes equipamentos terão controladores próprios com 

possibilidade de comunicação com o sistema de gerenciamento predial. 

Todos os sistemas de controle inseridos nos equipamentos de HVAC deverão ser fornecidos com 

possibilidade de comunicar com o sistema de gerenciamento predial (SGP) geral, caso exista, ou venha a 

existir (bacnet, lonworks, etc.). 
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Os termóstatos ou controladores individuais dos fancoletes deverão ser montados em locais representativos 

das condições ambiente dos espaços a que estão afetos, longe da incidência da luz solar ou de qualquer 

outra fonte de calor. 

O instalador apresentará obrigatoriamente para aprovação todo o equipamento que se propõe instalar. É da 

sua responsabilidade certificar-se que o que propõe é desde logo compatível com os demais equipamentos  

propostos a instalar e, ainda, que tem capacidade para executar todas as tarefas previstas no presente 

projeto. 

Todos os painéis elétricos de comando e controle deverão ser instalados com todo o equipamento de 

controle, de forma a responder à respectiva lista de pontos de escopo de automação (instalações elétrica). 

5.17.3. Equipamento de Campo 

Seguidamente são especificadas as principais características técnicas dos principais equipamentos de campo 

a utilizar para controle dos componentes da instalação. Todo o equipamento de controle a fornecer deverá 

ser compatível com o sistema de gerenciamento centralizado. 

Parte dos equipamentos de controle foram já especificados juntamente com os aparelhos de que fazem parte 

e controlam, no entanto, contemplam-se seguidamente os restantes casos. 

Se em função das máquinas propostas for necessário instalar mais alguns dispositivos de controle para além 

dos referidos neste caderno, para se conseguir um funcionamento perfeito e inteiramente automático, o 

proponente indicá-los-á na sua proposta. 

Sonda de Temperatura e Umidade Exterior 

 envoltória em plástico poliamida e filtro de proteção do sensor em bronze; 

 sensor: NTC; 

 resistência do sensor: 1,8 a 10 kOhm; 

 marca de medida de temperaturas: -10 a 60ºC; 

 marca de medida de umidade: 0 a 95% HR; 

 sinal de saída: 0 a 10 V ou 4 a 20 mA 

 tolerância a 25ºC: ±0,3K (0,3%); 

 constante de tempo (dependente da velocidade do ar): 15 segundos; 

 classe de proteção: IP65 conforme EN 50081-1 e EN 50082-1; 

 dimensões: 64x58x35 mm; 

 ligações elétricas: terminais p/ condutores até 1,5mm²; 

 montagem: mural ou em superfície; 
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Como referência indica-se a sonda da marca Schneider Electric, ou similar. 

Sonda de Temperatura e Umidade Ambiente 

 envoltória em plástico ABS; 

 sensor: NTC; 

 resistência do sensor: 1,8 à 10 kOhm; 

 marca de medida de temperaturas: -10 à 60ºC; 

 marca de medida de umidade: 0 à 95% HR; 

 sinal de saída: 0 à 10 V ou 4 à 20 mA 

 tolerância a 20ºC: ±0,6K; 

 constante de tempo (dependente da velocidade do ar): 15 segundos; 

 classe de proteção: IP20 conforme EN 50081-1 e EN 50082-1; 

 dimensões: 116x84x24 mm; 

 ligações elétricas: terminais p/ condutores até 1,5mm²; 

 montagem: mural ou em superfície; 

Como referência indica-se a sonda da marca Schneider Electric, t.a.c., modelo SHR100, ou similar. 

Sonda de Temperatura e Umidade para Duto 

 envoltória em plástico poliamida e filtro de proteção do sensor em bronze; 

 baínha em latão cromado: 230 mm; 

 sensor: NTC; 

 resistência do sensor: 1,8 à 10 kOhm; 

 marca de medida de temperaturas: -10 à 60ºC; 

 marca de medida de umidade: 0 à 95% HR; 

 sinal de saída: 0 à 10 V ou 4 à 20 mA 

 tolerância a 25ºC: ±0,3K (0,3%); 

 constante de tempo (dependente da velocidade do ar): 15 segundos; 

 classe de proteção: IP65 conforme EN 50081-1 e EN 50082-1; 

 dimensões: 64x58x35 mm; 

 ligações elétricas: terminais p/ condutores até 1,5mm²; 

 montagem: em duto c/ flange ligação (incluída); 

Como referência indica-se a sonda da marca Schneider Electric, ou similar. 

Sonda de Temperatura para Duto 
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 envoltória em plástico poliamida; 

 bainha em latão cromado: 163 mm; 

 sensor: NTC; 

 resistência do sensor: 1,8 kOhm; 

 marca de medida de temperaturas: -40 à 150ºC; 

 tolerância a 25ºC: ±0,3K; 

 constante de tempo (velocidade do ar entre 1,5 à 3,0 m/s): 72 à 52 segundos; 

 classe de proteção: IP65 conforme EN 50081-1 e EN 50082-1; 

 dimensões: 64x58x35 mm; 

 ligações elétricas: terminais p/ condutores até 1,5mm²; 

 montagem: em duto c/ flange ligação (incluída); 

Como referência indica-se a sonda da marca Schneider Electric, ou similar. 

Sondas de Temperatura para Imersão 

 envoltória em plástico poliamida; 

 bainha em latão cromado: 163 mm; 

 sensor: NTC; 

 resistência do sensor: 1,8 kOhm; 

 gama de medida de temperaturas: -40 à 150ºC; 

 tolerância a 0 à 32ºC: ±0,5K; 

 constante de tempo: 23 segundos; 

 classe de proteção: IP65 conforme EN 50081-1 e EN 50082-1; 

 dimensões: 64x58x35 mm; 

 ligações elétricas: terminais p/ condutores até 1,5mm²; 

 montagem: em tubulação de água c/ flange ligação (incluída); 

Como referência indica-se a sonda da marca Schneider Electric, ou similar. 

Sonda da Qualidade do Ar Interior 

 envoltória em ABS; 

 tensão de alimentação 24V ac/cc; 

 dimensões: 85x85x27mm; 

 marca de temperatura ambiente: 15 a 30 ºC; 

 marca de umidade relativa: 45 a 65% HR; 
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 marcas de sinal 0..10Vdc (0V contaminação baixa, 10V contaminação alta): 

 linguagem de comunicação em protocolo aberto; 

Como referência indica-se a sonda da marca Schneider Electric, ou similar. 

Sonda de Pressão  

 envoltória em ABS; 

 tensão de alimentação 24V ac/cc; 

 marca de pressão ambiente: 0/+100 Pa; 

 marcas de sinal 0..10Vdc (0V contaminação baixa, 10V contaminação alta): 

 linguagem de comunicação em protocolo aberto; 

Como referência indica-se a sonda da marca Schneider Electric, ou similar. 

Pressostatos Diferenciais de Ar 

O pressostato diferencial para ar compreenderá duas câmaras ligadas a um diafragma. Estas câmaras serão 

dispostas de forma a que o dispositivo possa ser utilizado como interruptor de pressão estática ou diferencial. 

A ligação ao aparelho será efetuada através de 2 tubos de plástico flexíveis nos pontos a serem medidos, por 

meio dum encaixe metálico. 

O interruptor de pressão terá um contato SPDT livre de potencial e deverá ser fornecido completo com os 

acessórios de ligação.  

Para instalação em todas as UTA e UTAN etc., nos filtros e ventiladores, para sinalização. 

características técnicas: 

 envoltória em plástico ABS; 

 caixa: plástico; 

 classe de proteção: IP54 conforme EN 50081-1 e EN 50082-1; 

 2 tomas de pressão c/ tubo plástico Ø 5 mm; 

 marca de medida de pressão: 40 à 600 Pa; 

 pressão máxima de operação: 50 kPa; 

 contato em prata: 3 A – 250 VAC; 

 diafragma/membrana: simples; 

 ligações elétricas: terminais p/ condutores até 1,5mm²; 
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 montagem: posição vertical; 

Como referência indica-se a sonda da marca Schneider Electric, ou similar. 

Pressostatos Diferenciais de Água 

O pressostato diferencial para água, à semelhança do pressostato diferencial de ar, compreenderá duas 

câmaras ligadas a um diafragma. Estas câmaras serão dispostas para que o dispositivo possa ser utilizado 

como interruptor de pressão estática ou diferencial como resposta a um aumento ou uma diminuição brusca 

de pressão ocorrida através de uma bomba. 

A ligação ao aparelho será efetuada através de 2 tubos nos pontos a serem medidos na tubulação. 

O interruptor de pressão terá um contato SPDT livre de potencial e será fornecido completo com os acessórios 

de ligação à tubulação.  

Para instalação entre a aspiração e descarga de todas as bombas. 

características técnicas: 

 caixa: plástico; 

 proteção: IP30; 

 diafragma/membrana: simples; 

 pressão de funcionamento: 0,8 à 12 bar; 

 pressão máxima operação: 23 bar; 

 Interruptor diferencial: 0,3 a 4,5 mbar; 

 contato SPDT: 16(3)A - 24VAC; 

 temperatura máxima operação: 80ºC; 

 montagem: diafragma na vertical c/ orifícios da pressão virados para baixo; 

 ligações elétricas: terminais p/ condutores até 1,5mm²; 

Como referência indica-se o pressostato diferencial de água, da marca Schneider Electric, ou similar. 

5.17.4. Interligações de comando 

Os cabos de sinal analógico provenientes dos sensores de temperatura e umidade e da rede de 

comunicações, deverão percorrer sempre que possível caminhos independentes ou, em alternativa, serão 

devidamente protegidos contra campos eletromagnéticos. 
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O seu encaminhamento é, sempre que possível, estabelecido sobre os caminhos de cabos eléctricos, previstos 

nas instalações mecânicas ou sobre o caminho de cabos previstos no âmbito das instalações eléctricas. Nos 

troços onde não existirem caminhos de cabos, os cabos serão protegidos por tubos tipo VD, à vista sobre 

abraçadeiras. 

Todos os cabos deverão ser identificados em ambas as extremidades por intermédio de etiquetas em 

braçadeira de serrilha da seguinte forma: origem+destino. 

Todos os cabos com bainha metálica terão esta ligada à terra numa das extremidades, através de condutor 

flexível de seção 2,5mm² na cor verde/amarelo. 

O instalador terá a responsabilidade de garantir que os cabos sejam os adequados para o tipo de sinais a 

transmitir e a receber. 

5.18. Ensaios, comissionamento e partida dos equipamentos 

Todas as operações de pressurização da tubulação, vácuo e carga adicional de refrigerante, deverão ser 

acompanhadas por técnico autorizado pelo fabricante. Igualmente, a partida do equipamento também 

deverá ser feita por técnico do fabricante. 

É da responsabilidade do contratado efetuar os ensaios, limpeza e a identificação de todos os equipamentos, 

canalizações e acessórios das instalações de HVAC e de controle de fumaça, incluindo o sistema de produção 

e distribuição de água de condensação e água quente sanitária em conformidade com as presentes 

especificações. 

Todas a expensas inerentes à realização da totalidade dos ensaios necessários, incluindo as energéticas de 

instrumentação e calibração, serão por conta do adjudicatário. De igual modo, é da sua responsabilidade a 

aquisição e fornecimento de todos os equipamentos, materiais e meios humanos necessários à sua 

realização. 

Durante a execução da obra e antes da entrega, o contratado procederá aos necessários ensaios, na 

presença de um delegado do contratante, para demonstrar que os equipamentos e montagens satisfazem as 

condições definidas. Todos os ensaios poderão ser repetidos a pedido do contratante, sempre que este 

considere que aqueles não foram realizados corretamente ou, quando da sua realização, não estavam 

reunidas as condições necessárias para que os resultados encontrados sejam representativos do pretendido. 

Todas as despesas incluindo as energéticas de instrumentação e calibração, serão por conta do contratado. 

Fixam-se, desde já, os ensaios que se descrevem de seguida, sem prejuízo de outros que entretanto se 

entendam realizar. 
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É obrigatório o registro de todos os ensaios e medições realizados, bem como, das condições em que tais 

foram realizados, incluindo a identificação das condições relevantes caso a caso. 

O registro de todos os dados recolhidos será efetuado em quadros que reflitam adequadamente o teor dos 

ensaios e medições realizados. Aqueles quadros serão obrigatoriamente objeto de aprovação por parte da 

contratante antes da realização dos referidos ensaios e medições. 

O mapa de ensaios deverá incluir no mínimo: 

 Intensidade de corrente nominal e, intensidade de corrente medida bem como a tensão de cada 

motor; 

 Rotação dos ventiladores, dimensão e/ou regulação das polias. Fornecer polias de substituição 

se for necessário para atingir a vazão de projeto; 

 Pressão estática do sistema; 

 Leituras da vazão de ar e velocidade do ar nas dos dutos em cada uma dos dutos principais de 

distribuição, nos ramais principais e em todos os dampers de duto que sirvam mais do que um 

registro ou grelha de insuflação/retorno; 

 Incluir o valor da leitura transversal de insuflação, retorno, exaustão e admissão de ar novo ; 

 Temperaturas de bolbo seco e de bolbo úmido, do ar exterior, interior, de insuflação de retorno 

e de mistura; 

 Vazão de ar em cada grelha/difusor de insuflação e retorno/extração; 

 Vazões de água em cada serpentina e válvulas de regulação. 

Só depois daqueles mapas serem preenchidos e rubricados, se procederá à recepção definitiva das 

instalações, caso os resultados tenham satisfeito os requisitos do presente projeto. 

Todo o equipamento a utilizar para realização dos ensaios e medições agora previstos e de outros que 

entretanto se entendam por bem realizar, devem obedecer aos seguintes requisitos: 

 adequados para o efeito; 

 bom estado de conservação e funcionamento; 

 certificados de acordo com as Normas aplicáveis; 

 devidamente aferidos, com a indicação precisa da última data de aferição, e, quando aplicável, 

mediante a apresentação do certificado de aferição pela entidade competente para o efeito. 

Fixam-se, desde já, os ensaios que se descrevem de seguida, sem prejuízo de outros que, entretanto, se 

entendam realizar. 
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5.18.1. Grupos Produtores de Energia – Chiller / Bomba de Calor 

A capacidade do evaporador, isto é, a sua eficiência nominal, deverá ser verificada mediante os respetivos 

certificados de produto, os quais deverão ser emitidos por entidades independentes. 

No entanto, se a fiscalização o entender, serão efetuados os ensaios necessários, e repetidas as 

determinações referidas a seguir, durante o período de garantia, numa altura em que se verifiquem as 

condições exteriores extremas (ou próximo das extremas) indicadas neste caderno de encargos. 

Estes ensaios serão efetuados da seguinte forma: 

 medindo a vazão de água que neles circulam; 

 verificando a diferença de temperatura da água entre as diversas entradas e a saídas, pela 

leitura em termómetros de grande sensibilidade. 

A vazão de água refrigerada e de condensação poderá ser obtido entrando com a diferença de pressão entre 

a entrada e a saída da água indicada pelos manómetros, na curva vazão/perdas de carga do fabricante dos 

grupos. 

Se estas curvas não forem fornecidas pelo fabricante, o caudal será medido por meio de um debitómetro. 

No ato das verificações atrás mencionadas, far-se-ão as leituras dos manómetros de alta e baixa pressão 

(compressão e aspiração) dos circuitos de refrigeração do grupo, com vista a confirmar que as pressões estão 

dentro dos limites indicados pelo fabricante. 

Se a fiscalização o entender, serão repetidas as determinações referidas neste número, durante o período de 

garantia, numa altura em que se verifiquem as condições exteriores extremas (ou próximo das extremas) 

indicadas neste caderno de encargos. 

5.18.2. Sistemas Energéticos de Expansão direta tipo Split 

O desempenho das unidades de climatização autônomas será determinado da seguinte forma: 

 posicionar o ventilador na velocidade média; 

 medir as temperaturas do ar na aspiração e na descarga do aparelho; 

 medir a temperatura do ar na sala, no mínimo, em quatro pontos do local condicionado a uma 

altura média de 1,6m, e temperatura do ar exterior; 

 níveis de ruído; 
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5.18.3. Sistemas Energéticos de Precisão 

O desempenho das unidades de climatização autônomas será determinado da seguinte forma: 

 posicionar o ventilador na velocidade média; 

 medir as temperaturas do ar na aspiração e na descarga do aparelho; 

 medir a temperatura do ar na sala, no mínimo, em quatro pontos do local condicionado a uma 

altura média de 1,6m, e temperatura do ar exterior; 

 níveis de ruído; 

Para verificação da capacidade das baterias serão feitas as seguintes medições: 

 vazões de ar e as respetivas temperaturas à entrada e saída,  

 vazões de água e as respetivas temperaturas à entrada e saída, assim como a respetiva perda 

de carga na serpentina. 

5.18.4. Bombas Circuladoras 

O desempenho das bombas circuladoras será determinado da seguinte forma: 

 medindo as pressões na aspiração e na descarga; 

 medindo a potência absorvida pelos motores; 

 verificar os caudais através das curvas fornecidas pelo fabricante. 

5.18.5. Ensaios hidrônicos (tubulação) 

5.18.5.1 Tubulação de Distribuição de Água 

Os ensaios serão realizados a uma pressão 1.5 vezes a pressão máxima de serviço (PN 10). Toda a 

tubulação e acessórios, incluindo válvulas, deverão permanecer à pressão de ensaio durante 24 horas, sem 

que o manômetro instalado na tubulação acuse variação de pressão. Devem ser realizados à totalidade das 

redes. 

A pressão será obtida por meio de uma bomba manual ou elétrica, sendo lido o seu valor à saída da mesma 

por dois manômetros, os quais deverão estar aferidos, pelo que o instalador prestará prova do respectivo 

termo de aferição passado pela Autoridade Nacional competente. 

Todos os equipamentos e materiais necessários à lavagem e ensaios (bombas, mangueiras, manômetros, 

flanges cegas, etc.), serão fornecidos pelo adjudicatário. 
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5.18.5.2 Tubulação de fluido frigorífico 

Precedente ao procedimento de enchimento da tubulação de cobre com fluido frigorífico deverá efetuar-se o 

teste de fugas e de vácuo a toda a tubulação. 

teste de fugas 

O teste de fugas será realizado com pressão positiva e em três fases: 

 introduzir azoto seco a uma pressão entre 3 a 5 kg/cm2, percorrer a instalação à procura de  

fugas que sejam audíveis e verificar se ocorre diminuição de pressão durante um período de três 

minutos; 

 aumentar a pressão para valores entre 15 e 18 kg/cm2 e verificar se ocorre diminuição de 

pressão durante um período de cinco minutos; 

 caso não se verifique nenhuma anomalia, após as operações anteriores, aumentar a pressão do 

azoto para 32 kg/ cm2 e comprovar que a pressão se mantém sem variações apreciáveis ao 

longo de 24 horas. 

O teste de fugas não deverá ser realizado com pressões superiores a 32 kg/cm2. 

Para o mesmo ensaio não é recomendável a utilização de hélio ou árgon. 

vácuo da instalação 

Deverá proceder-se ao vácuo da instalação de modo a retirar todas as partículas sólidas que se formaram 

durante a realização das soldaduras e extrair o vapor de água e gases não condensados que se acumularam 

na tubulação durante a execução da sua instalação, este procedimento será realizado através das válvulas de 

serviço da tubulação das unidades exteriores. 

A bomba de vácuo a utilizar deverá ter a capacidade de alcançar uma pressão absoluta de 5 mm.c.Hg. e um 

fluxo mínimo de 40 litros/min. 

A realização dos procedimentos anteriormente descritos, deverão ser executados com todos os equipamentos 

necessários, específicos para cada tipo de fluido frigorigénio, e indicados pelo fabricante dos equipamentos 

instalados. 

5.18.6. Tratamento Quimico da Água 

Verificar, mediante análises à água tratada, se o tratamento químico efetuado se ajusta à instalação em 

causa. Deverão ser apresentados os resultados das referidas análises.  
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Após a montagem dos equipamentos de tratamento químico da água, verificar-se-á o seu funcionamento, 

nomeadamente, das bombas doseadoras quanto à aspiração (se facilmente escorvam), quanto à compressão 

(se tem pressão para introduzir o produto na tubagem de água vencendo a contra pressão do circuito) e, 

ainda, quanto à possibilidade de regulação da sua vazão. 

5.18.7. Unidades de tratamento de ar (FC – Fan Coil) 

Para verificação da capacidade das unidades de tratamento de ar serão feitas as seguintes medições: 

 vazões de ar e as respectivas temperaturas e umidades à entrada e saída, tanto no retorno como 

na insuflamento; 

 características de funcionamento dos ventiladores e verificação das respectivas perdas de carga  

 eficiência dos recuperadores de calor; 

 vazões de água e as respectivas temperaturas à entrada e saída, assim como a respectiva perda 

de carga nas serpentinas; 

 níveis de ruído. 

5.18.8. Fancoletes Hidrônicos 

Para verificação da capacidade dos fancoletes e respetivas baterias serão feitas as seguintes medições: 

 vazões de ar e as respetivas temperaturas à entrada e saída,  

 vazões de água e as respetivas temperaturas à entrada e saída, assim como a respectiva perda 

de carga na serpentina; 

 níveis de ruido. 

5.18.9. Ventiladores 

Serão feitas as seguintes verificações: 

 vazão de ar; 

 velocidade de rotação do ventilador; 

 velocidade de descarga de ar; 

 pressão estática exterior; 

 níveis de ruído. 

5.18.10. Ensaios redes de ar (dutos) 

Os ensaios de estanqueidade das redes de dutos serão realizados a uma pressão estática de 400 Pa e as 

perdas de fluxo máximas admissíveis de 1,5 l/s.m2 de área de dutos. 
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O ensaio será realizado, em primeira instância, a 10% da rede, escolhida aleatoriamente. Caso o ensaio da 

primeira instância não seja satisfatório, o ensaio da segunda instância deverá ser realizado em 20% da 

instalação, também escolhidos aleatoriamente, para além dos 10% iniciais. Caso esta segunda instância 

também não satisfaça o critério pretendido, todos os ensaios seguintes deverão ser realizados a 100% da 

rede de dutos. 

Todos os equipamentos e materiais necessários à realização dos respectivos ensaios serão fornecidos pelo 

contratado. 

Serão feitas as seguintes medições em locais a escolher pelo contratante: 

 temperatura do ar à saída das grelhas e difusores; 

 velocidade do ar à saída das grelhas e difusores; 

 temperatura do ar, no mínimo, em quatro pontos do local condicionado a uma altura média de 

1,60 m; 

 temperatura do ar no exterior, no instante das outras medições de temperatura; 

 velocidade do ar em dutos; 

 níveis de ruído; 

 velocidades do ar nas partes de ocupação que não deverão ultrapassar 0,20 m/s. 

5.18.11. Dampers de regulação de vazão de ar 

Verificação do vazão que atravessa os dampers através da quantificação da velocidades mediante 

anemômetro. 

Nos dampers automáticos deverá ser verificado o fluxo com ajuda das curvas fornecidas pelo fabricante dos 

aparelhos. 

5.18.12. Equipamentos de segurança contra incêndio  

Verificação do fecho dos dampers quer por atuação térmica, quer por atuação elétrica. 

Nos dampers sujeitos a monitorização, deverá ser verificado se o estado real do registro corresponde ao 

estado apresentado no SGP/painel de comando. 

5.18.13. Equipamento de controle 

Será verificada a sua capacidade e, ainda, a atuação de todos os equipamentos de controle. 
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5.18.14. Motores elétricos 

Será medida a intensidade de corrente de alimentação de cada motor e comparados os valores obtidos com 

os indicados nas chapas de características. Verificar-se-á se os relés térmicos e as restantes proteções de cada 

motor estão devidamente dimensionados e regulados. 

5.18.15. Níveis de ruído 

Serão realizadas medições de ruído por forma a comprovar-se que toda a instalação está dentro dos limites 

de ruído máximos admissíveis especificados neste projeto. 

Aquelas medições devem ser realizadas com equipamento de quantificação de som (sonômetro) devidamente 

certificado e calibrado. O sonômetro será obrigatoriamente calibrado antes da realização das medições. 

As medições de ruído devem respeitar os seguintes requisitos: 

 o microfone deve ser colocado num espaço livre a uma distância nunca inferior a 1,5 m do 

pavimento, paredes ou outras superfícies de grandes dimensões; onde tal não seja possível, no 

registro daquelas medições devem ser indicadas as condições em que tais foram realizadas; 

 o microfone deve ser colocado a uma distância de 2 m do equipamento ou elemento do qual se 

pretende realizar as medições; onde tal não seja possível, no registro daquelas medições devem 

ser indicadas as condições em que tais foram realizadas; 

 para grandes equipamentos ou superfícies (AHU’s, etc.) a distância anteriormente referida será 

de 3 m. 

 para um mesmo equipamento ou superfície serão realizadas medições em diversos pontos  do 

espaço circundante; 

 as medições serão realizadas em locais a escolher pelo gerenciamento e os valores medidos 

serão comparados com os níveis máximos; caso os valores reais ultrapassem os limites impostos 

obriga-se a construtora a proceder a todas as correções acústicas necessárias por forma a 

cumprir o estipulado. 

5.18.16. Outros ensaios 

Realizar outros ensaios necessários à demonstração de que todos os equipamentos trabalhando em 

simultaneidade, satisfazem as condições exigidas no caderno de encargos e, ainda, que a instalação se 

encontra regulada do ponto de vista de caudais de ar e água, temperaturas e rendimentos. 
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5.19. Diversos 

Face às características da obra, chama-se especial atenção para a correta definição e dimensionamento dos 

meios de suporte/assentamento a prever para os diversos equipamentos a fornecer no âmbito deste projeto, 

bem como, aos procedimentos de fixação e elevação dos mesmos e restantes materiais a instalar.  

5.19.1. Apoios Antivibráticos 

As bombas de calor/chillers, bombas circuladoras, unidades de tratamento de ar fancoil, unidades de 

climatização (Split) e os ventiladores, serão assentes sobre apoios antivibráticos próprios e dimensionados 

para absorverem todas as vibrações verticais ou laterais daqueles equipamentos. 

Estes apoios deverão ser dimensionados e fornecidos pelo contratado juntamente com os respetivos 

equipamentos. 

Para assentamento de equipamentos em lajes deverão ser previstos maciços antivibráteis constituído por 

isolação antivibrático à base de concreto leve e poliestireno expandido ou cortiça com uma espessura mínima 

de 50 [mm] e um maciço de concreto com 100 [mm] de espessura, que não origine cargas superiores a [8 

kN/m³] ao elemento estrutural ao qual está assente. As dimensões em planta do maciço serão as 

apropriadas para o equipamento que vai suportar, devendo exceder em 100 [mm] as dimensões máximas 

exteriores do respetivo equipamento. 

Como referência construtiva de apoios antivibráticos dos respetivos equipamentos indica-se o sistema da 

marca ISO-CDM, ou similar. 

5.19.2. Suspensões Antivibráticas 

Estão previstas suspensões antivibráticas de equipamentos de climatização constituídas por: estrutura metálica 

de fixação em varão roscado, e base de assentamento do equipamento por intermédio de perfil ómega em 

chapa de aço; Fixação entre varão roscado e laje por intermédio de suportes antivibráticos de elastómero, do 

tipo CDM PHS 150, ou similar; 

5.19.3. Relocalização das Unidades Condensadoras Existentes 

Está prevista a relocalização das unidades de climatização autônomas existentes, para o Edifício Existente. 

Estas unidades são existentes e fornecidas pelo Dono de Obra estando presentemente localizadas no pátio 

exterior do Edifício. 

Durante a empreitada de relocalização das unidades condensadoras, deverão ser fornecidos e montados os 

respetivos acessórios das unidades, nomeadamente: interligações de comando das unidades, tubulação de 
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interligação das unidades condensadoras e evaporadoras e respetivo isolamento térmico, tubulação de ligação ao 

dreno de condensados, caso existente, nos materiais e dimensões indicados pelo fabricante. 

Todo o equipamento elétrico necessário ao perfeito funcionamento das unidades está incluído nesta 

empreitada incluindo a alimentação a partir do quadro elétrico local. 

Cumpre ao instalador a validação dos comprimentos máximos de tubulação indicados pelo fornecedor do 

equipamento. 

O instalador deverá apresentar proposta para a execução dos trabalhos acima descritos, bem como para a 

realização da limpeza e afinação dos equipamentos, dos ensaios, incluindo cargas adicionais de fluido 

refrigerante, comissionamento e partida dos equipamentos.  

6. EQUIPE TÉCNICA 

Os Técnicos Responsáveis, 

 Marco Carvalho (OE 63703) 

 José de Araújo Neto (CREA 5060273012-SP) 
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2.4

ELEVADOR

ELEVADOR

m

m m

m

+4.03

+5.50 +4.03

+4.03

A03

A03

M04A

M02

A04

A08

A09

A11

A10

A03

A03
A03

A03
A03

A03

A03
A03

A03
A03

A03 A03 A03

C03

C03

C03

C03

C03

C03

C03

C03

C03

C02

C04

C01

C01

C01

C01

C04

C03

C03

C03

C03

M03

M04

01

B05

15

28

01

44
05

47

04

13

03

34
34
34
27
26

15

15

19

11

08

07

23

37

36 36 36
25

16 19

19
19

21
21

19

17

16

B06

M06

A05

A07

M05

10
09

12

18

51

53 chuveiro de

emergência

40

armário acima

da bancada

C04

C04 C04

C04 C04

C04

C01

C01

C01

C01

C04

C04

C04 C04

C04

C04

A06

CA01

P01P01

P01P01

M05

M05

M05

M05

M05

M05

M05

M05

M05 M05

M05 M05

40

21

PX.B48

E-B06

PX.B46

PX.B45

D-B03

PX.B47

P-B03

PX.B46 PX.B46

PX.B48

E-B06

PX.B46

E-03

PX.B45

D-B04

PX.B45

PX.B47

P-02

PX.B45

D-B03

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B01

PX.B45

D-B01

PX.B47

P-B01

PX.B45

D-B02

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-B06

PX.B46

PX.B46

PX.B46

PX.B45

D-B02

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-B02

PX.B47

P-02

PX.B47

P-B03

PX.B46

P-B09

A=26,04m² | PD=2,54m

A=36,69m² | PD=2,45m

A=8,31m² | PD=2,54m

A=38,70m² | PD=2,54m

A=34,89m² | PD=2,54m

A=39,58m² | PD=2,54m

A=14,65m² | PD=2,54m

A=4,63m² | PD=2,54m

A=12,64m² | PD=2,65m

A=11,14m² | PD=2,45m

TOP=13.60
E=18,44 cm

E=18,44 cm

CORRIMÃO H=82cm
3940414243444546

494847 363534 3837

CORRIMÃO H=82cmALVENARIA H=92cm

CORRIMÃO H=82cm

E=17,74 cm

TOP=13.60

CONTROLE DE
ACESSO POR CATRACA

PAINEL
REMOVÍVEL

PE/PS_P1

APOIO E PESQUISA

HALL ELEVADORES

CHEFE SETOR

CONSERVAÇÃO E RESTAURO

NÚCLEO DE ENCADERNAÇÃO

LABORATÓRIO

CAPTURA DIGITAL

CIRCULAÇÃO

SALA DE VÍDEO

ESCADA

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

200 m³/h
500xØ200

400 m³/h
500xØ200

600 m³/h
500xØ200

470 m³/h
500xØ200

235 m³/h
500xØ200

DMV3 DMV3

1070 m³/h
500xØ200

200 m³/h
500xØ200

400 m³/h
500xØ200

600 m³/h
500xØ200

130 m³/h
500xØ200

260 m³/h
500xØ200

400 m³/h
500xØ200

DCF4 DCF4 DCF4

555 m³/h
450x150

1425 m³/h
600x150

870 m³/h
450x150

400 m³/h
500x200

1070 m³/h
500x200

600 m³/h
500x200

GI4 GI4 GI4 GI4 GI4

GE4GE4GE3GE4GE4GE4
DMV3 DMV3

1500 m³/h
500x200

1600 m³/h
500x200

600x150

GLE FCL2

GI4

GI4

GI4

200 m³/h
500xØ200

400 m³/h
500xØ200

600 m³/h
500xØ200

GI4

GI4

GI3

150 m³/h
500xØ200

385 m³/h
500xØ200

DCF4
DCF4

DCF4

DMV3

DMV3

GE3

GE4

GE4

GE4

GE4

GE4

200 m³/h
500xØ200

400 m³/h
500xØ200

600 m³/h
500xØ200

600 m³/h
500xØ200

400 m³/h
500xØ200

200 m³/h
500xØ200

1200 m³/h
500xØ200

600 m³/h
500x200

1470 m³/h
500x200

1270 m³/h
500x200

Hotte

Hotte

ø160

ø160

DMV3

DMV3

ø160

7335 m³/h
1000x350

GP

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV PV PV

PV

PV

PV PV

PV PV

385 m³/h
500xØ200

GLI

600x150

Dutos de insuflamento

LEGENDA

Dutos de extração
Dutos de pressurização
Dutos de exaustão de capelas e coifas

Grelha de extraçãoGE
Grelha de insuflamentoGI
Grelha linearGL
Grelha de pressurizaçãoGP
Grelha veneziana de exteriorVEE
Bomba de calorBC
ChillerCH
FancoilF
FancoleteFCL
Unidade condensadoraUC
Unidade evaporadoraUE
Unidade evaporadora de precisãoUEP

Damper automático de vazãoDAV
Damper manual de vazãoDMV
Damper corta-fogoDCF

Revestimento corta fogo

Ventilador de extraçãoVE
Ventilador de insuflaçãoVI
Ventilador de pressurizaçãoVP

Porta de visitaPV

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-05-01-01-003-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Emissão Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Mecânicas Redes de Dutos

SETOR B – PLANTA DO 1º PAVIMENTO

1/100 29-01-2016

4013 02 05 01 01 03 PE01

MEC-B06



9.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

D.4

C.4

D.4

C.4

B.4

A.4

B.4

A.4

1.4

3.4

4.4

5.4

7.4

8.4

A
P-B09

A
P-B09

B
P-B10

B
P-B10

6.4

C

P
-B

10

C

P
-B

10

D

P
-B

10

D

P
-B

10

10.4

2.4

ELEVADOR

ELEVADOR

m

m
m

+6.98

+6.98
+8,45

01

ACERVO ARQUIVÍSTICO TEXTUAL - ARQUIVO HISTÓRICO INSTITUCIONAL

ACERVO ARQUIVÍSTICO TEXTUAL - AMLB E ARQUIVO HISTÓRICO INSTITUCIONAL

HALL ELEVADOR

ACERVO ARQUIVÍSTICO
(ESCRITÓRIO)

CHEFE DO SETOR

ESCADA

CIRCULAÇÃO

AD04

AD07

AD04

196 MÓDULOS DE ESTANTE DE 100x43,5cm

OCUPAÇÃO PELO ACERVO ATUAL: 99 MÓDULOS (50.51%)

FATOR DE CRESCIMENTO: 1.98

28 MÓDULOS DE ESTANTE DE 100x68cm

OCUPAÇÃO PELO ACERVO ATUAL: 12 MÓDULOS (42.86%)

FATOR DE CRESCIMENTO: 2.33

A=17,21m² | PD=2,55m

78,93m² | PD=2,55m

A=12,64m² | PD=2,65m

9,97m² | PD=2,55m

A=4,68m² | PD=2,25m

PX.B47

P-B03

PX.B47

P-B02

PX.B45

D-B03

PX.B47

P-B06

PX.B45

D-B01

PX.B46 PX.B46 PX.B46

PX.B48

E-B06

PX.B46

E-B02

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B03

PX.B46

P-B09

A=17,21m² | PD=2,50m

78,93m² | PD=2,56m

A=12,64m² | PD=2,65m

TOP=16.49

i=3% i=3%

i=3%

COBERTURA
PASSARELA

E=18,44 cm

E=18,44 cm

CORRIMÃO H=82cm
5556575859606162

ALVENARIA H=92cm

CORRIMÃO H=82cm

E=18,44 cm

656463 535251 54

PAINEL
REMOVÍVEL

PE_P2

P.C.ILUM.P2

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

HALL ELEVADOR

ACERVO ARQUIVÍSTICO
(ESCRITÓRIO)

ESCADA

250 m³/h
300xØ200

500 m³/h
300xØ200

355 m³/h
300xØ200

105 m³/h
300xØ200

DMV2 DMV2

855 m³/h
300xØ200

200 m³/h
300xØ200 400 m³/h

300xØ200
200 m³/h
300xØ200

400 m³/h
300xØ200

DCF3

GI5 GI5 GI5 GI2

GE5GE5GE5GE5

DMV2 DMV2
DCF3DCF3

555 m³/h
450x150

1425 m³/h
600x150

870 m³/h
450x150

1000 m³/h
500x200

1925 m³/h
600x200

800 m³/h
500x200

1500 m³/h
500x200

1600 m³/h
500x200

600x150

GLE FCL2

ø160

ø160

DCF5

3000 m³/h
600x300

3000 m³/h
700xØ250

2000 m³/h
700xØ250

1000 m³/h
700xØ250

GE8

GE8

GE83100 m³/h
700xØ250

560 m³/h
700xØ250

845 m³/h
700xØ250

1405 m³/h
700xØ250

1695 m³/h
700xØ250

2255 m³/h
700xØ250

2540 m³/h
700xØ250GI5

GI5

GI5

GI5

3100 m³/h
600x300

DCF5

ø160

600 m³/h
500x200

1470 m³/h
500x200

1270 m³/h
500x200

GP

9780 m³/h
1000x350

GI4

GI4

GI4

GLI

600x150

PV PVPV

PV PV

PV PV

PV

PVPV

PV PV PV

PV

PV

PV

PV

PV
PV

PV
PV

Dutos de insuflamento

LEGENDA

Dutos de extração
Dutos de pressurização
Dutos de exaustão de capelas e coifas

Grelha de extraçãoGE
Grelha de insuflamentoGI
Grelha linearGL
Grelha de pressurizaçãoGP
Grelha veneziana de exteriorVEE
Bomba de calorBC
ChillerCH
FancoilF
FancoleteFCL
Unidade condensadoraUC
Unidade evaporadoraUE
Unidade evaporadora de precisãoUEP

Damper automático de vazãoDAV
Damper manual de vazãoDMV
Damper corta-fogoDCF

Revestimento corta fogo

Ventilador de extraçãoVE
Ventilador de insuflaçãoVI
Ventilador de pressurizaçãoVP

Porta de visitaPV

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-05-01-01-004-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Emissão Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Mecânicas Redes de Dutos

SETOR B – PLANTA DO 2º PAVIMENTO

1/100 29-01-2016

4013 02 05 01 01 04 PE01

MEC-B07



9.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

D.4

C.4

D.4

C.4

B.4

A.4

B.4

A.4

1.4

3.4

4.4

5.4

7.4

8.4

A
P-B09

A
P-B09

B
P-B10

B
P-B10

6.4

C

P
-B

10

C

P
-B

10

D

P
-B

10

D

P
-B

10

10.4

2.4

ELEVADOR

ELEVADOR

m

m
m

+9.93

+9,93

+11.40

ACERVO BIBLIOGRÁFICO -
BIBLIOTECA

ACERVO BIBLIOGRÁFICO (3 E 4º PAVIMENTO) -
BIBLIOTECA

ACERVO BIBLIOGRÁFICO -
BIBLIOTECA OBRAS RARAS

ACERVO BIBLIOGRÁFICO

HALL ELEVADOR

ESCADA

01

PE_P3

PX.B47

P-B03

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B04

PX.B48

E-B06

PX.B47

P-15

PX.B47

P-B04
PX.B47

P-B04

PX.B47

P-B03

PX.B46

P-B09

A=15,60M² | PD=2,50m

A=12,64m² | PD=2,65m

TOP=19.44

7172737475767778

818079 696867 70

E=18,44 cm

E=18,44 cm

CORRIMÃO H=82cm

ALVENARIA H=92cm

CORRIMÃO H=82cm

E=18,44 cm

PAINEL
REMOVÍVEL

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

1500 m³/h
500x200

1600 m³/h
500x200

750 m³/h
500xØ200

1600 m³/h
500xØ200

1400 m³/h
500xØ200

1040 m³/h
500xØ200

880 m³/h
500xØ200

520 m³/h
500xØ200

360 m³/h
500xØ200

GE7 GE7

GI4 GI4 GI4GI4 GI4 GI4

1600 m³/h
500x200

1500 m³/h
500x200

DCF4

DCF4
1500 m³/h
500xØ200

GI5GI5

1000 m³/h
500xØ200

500 m³/h
500xØ200

DCF1

UEP1

1000 m³/h
500x200

555 m³/h
450x150

1425 m³/h
600x150
1975 m³/h
600x200

800 m³/h
500x200

870 m³/h
450x150

600x150

FCL2GLE

DCF5

3000 m³/h
600x300

3000 m³/h
700xØ250

2000 m³/h
700xØ250

1000 m³/h
700xØ250

GE8

GE8

GE83100 m³/h
600x300 DCF5

ø160

ø160

ø160

3100 m³/h
300x600

3000 m³/h
300x600

600 m³/h
500x200

1470 m³/h
500x200

1270 m³/h
500x200

12225 m³/h
1000x350

GP

3100 m³/h
700xØ250

560 m³/h
700xØ250

845 m³/h
700xØ250

1405 m³/h
700xØ250

1695 m³/h
700xØ250

2255 m³/h
700xØ250

2540 m³/h
700xØ250GI5

GI5

GI5

GI5

GI4

GI4

GI4

GLI

600x150

PV PV

PVPV

PV PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

50 m³/h
150xØ100

GI1

PV PV

DMV1

Painel amovível

GE9

Dutos de insuflamento

LEGENDA

Dutos de extração
Dutos de pressurização
Dutos de exaustão de capelas e coifas

Grelha de extraçãoGE
Grelha de insuflamentoGI
Grelha linearGL
Grelha de pressurizaçãoGP
Grelha veneziana de exteriorVEE
Bomba de calorBC
ChillerCH
FancoilF
FancoleteFCL
Unidade condensadoraUC
Unidade evaporadoraUE
Unidade evaporadora de precisãoUEP

Damper automático de vazãoDAV
Damper manual de vazãoDMV
Damper corta-fogoDCF

Revestimento corta fogo

Ventilador de extraçãoVE
Ventilador de insuflaçãoVI
Ventilador de pressurizaçãoVP

Porta de visitaPV

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-05-01-01-005-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Emissão Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Mecânicas Redes de Dutos

SETOR B – PLANTA DO 3º PAVIMENTO

1/100 29-01-2016

4013 02 05 01 01 05 PE01

MEC-B08



9.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

D.4

C.4

D.4

C.4

B.4

A.4

B.4

A.4

1.4

3.4

4.4

5.4

7.4

8.4

A
P-B09

A
P-B09

B
P-B10

B
P-B10

6.4

C

P
-B

10

C

P
-B

10

D

P
-B

10

D

P
-B

10

10.4

2.4

ELEVADOR

ELEVADOR

3.265 x 0.873.265 x 1.07 3.265 x 0.68 3.265 x 0.68

AD01

AD03AD05 AD06 AD02

01

PE_P4

PX.B47

P-B04

PX.B47

P-B03

PX.B47

P-B04

PX.B47

P-B04

PX.B48

E-B06

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B03

PX.B46

P-B09

TOP=22.39

8687888990919293

969594 848382 85

E=18,44 cm

E=18,44 cm

CORRIMÃO H=82cm

ALVENARIA H=92cm

CORRIMÃO H=82cm

E=18,44 cm

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

HALL ELEVADOR

ACERVO MUSEU

ESCADA

750 m³/h
500xØ200

1600 m³/h
500xØ200

1400 m³/h
500xØ200

1040 m³/h
500xØ200

880 m³/h
500xØ200

520 m³/h
500xØ200

360 m³/h
500xØ200

GE7 GE7

GI4 GI4 GI4GI4 GI4 GI4

DCF4

DCF4

1500 m³/h
500xØ200

1600 m³/h
500x200

1600 m³/h
500x200

1500 m³/h
500x200

1500 m³/h
500x200

1000 m³/h
500x200

555 m³/h
450x150

1425 m³/h
600x150
2025 m³/h
600x200

800 m³/h
500x200

870 m³/h
450x150

GI5GI5

500 m³/h
500xØ200

DCF1

50 m³/h
150xØ100

UEP2

1000 m³/h
500xØ200

600x150

FCL2GLE

DCF5

3000 m³/h
700xØ250

2000 m³/h
700xØ250

1000 m³/h
700xØ250

GE8

GE8

GE8

3100 m³/h
600x300

DCF53100 m³/h
600x300

3100 m³/h
300x600

3000 m³/h
300x600

3000 m³/h
600x300

3000 m³/h
600x300

ø160

ø160

ø160

600 m³/h
500x200

1470 m³/h
500x200

1270 m³/h
500x200

GP

14670 m³/h
1000x350

3100 m³/h
700xØ250

560 m³/h
700xØ250

845 m³/h
700xØ250

1405 m³/h
700xØ250

1695 m³/h
700xØ250

2255 m³/h
700xØ250

2540 m³/h
700xØ250GI5

GI5

GI5

GI5

GI4

GI4

GI4

1500 m³/h
500x200

1600 m³/h
500x200

GLI

PV

PV

PVPV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

DMV1

PVPV

600x150

GI1

350 m³/h
ø200

GI4

UD

70 m³/h
ø125

70 m³/h
ø125 Painel amovível

GE9

DCF6

DCF6

Dutos de insuflamento

LEGENDA

Dutos de extração
Dutos de pressurização
Dutos de exaustão de capelas e coifas

Grelha de extraçãoGE
Grelha de insuflamentoGI
Grelha linearGL
Grelha de pressurizaçãoGP
Grelha veneziana de exteriorVEE
Bomba de calorBC
ChillerCH
FancoilF
FancoleteFCL
Unidade condensadoraUC
Unidade evaporadoraUE
Unidade evaporadora de precisãoUEP

Damper automático de vazãoDAV
Damper manual de vazãoDMV
Damper corta-fogoDCF

Revestimento corta fogo

Ventilador de extraçãoVE
Ventilador de insuflaçãoVI
Ventilador de pressurizaçãoVP

Porta de visitaPV

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-05-01-01-006-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Emissão Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Mecânicas Redes de Dutos

SETOR B – PLANTA DO 4º PAVIMENTO

1/100 29-01-2016

4013 02 05 01 01 06 PE01

MEC-B09



ELEVADOR

ELEVADOR

E=18,44 cm

E=18,44 cm

9695 1009998 101

ALVENARIA H=92cm

CORRIMÃO H=82cm

97

87888990919293

102

9.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

D.4

C.4

D.4

C.4

B.4

A.4

B.4

A.4

1.4

3.4

4.4

5.4

7.4

8.4

A
P-B09

A
P-B09

B
P-B10

B
P-B10

6.4

C

P
-B

10

C

P
-B

10

D

P
-B

10

D

P
-B

10

10.4

2.4

3

2

2

2

3

2

01

PE_VAC

PE_COB

PX.B47

P-B14

PX.B47

P-B03

PX.B47

P-14

PX.B48

E-B01

PX.B47

P-B13

PX.B48

E-B06

PX.B47

P-B03

PX.B46

P-B09

A=88,15m²

A=171,08m²

A=21,45 m²  PD=1,77 m

A=4,96 m²  PD=1,94 m

A=8,25 m²  PD=1,77 m

TOP=25.34

TOP=25.61

VENT.
PRESS.

RESERVATÓRIO DE
ÁGUA DE REUSO

2 x 755l

RESERVATÓRIO
DE ÁGUA
POTÁVEL

1500l

RESERVATÓRIO
DE ÁGUA
POTÁVEL

1500l

TOP=25.61

ÁREA TÉCNICA

ÁREA TÉCNICA

ÁREA TÉCNICA

ÁREA TÉCNICA

CIRCULAÇÃO

ESCADA

1500 m³/h
500x200

1500 m³/h
500x200

1500 m³/h
500x200

1600 m³/h
500x200

1600 m³/h
500x200

1600 m³/h
500x200

F-0.15

VIT3

VET1

1425 m³/h
500x200

1425 m³/h
600x150

F-3.01

CH2

CH1

1270 m³/h
500x200

3100 m³/h
600x300

3100 m³/h
600x300

3100 m³/h
300x600

3000 m³/h
300x600

3000 m³/h
600x300

3000 m³/h
600x300

ø160

ø160

ø160

F-3.05

F-4.05

F-2.01

F-4.01

1470 m³/h
500x200

UC-Lixos

17115 m³/h
1000x350

GP

BC

DAV1
DAV1

VP-2
VP-1

Área de reserva para
unidades condensadoras
do CPD

3270 m³/h
500x400

1800 m³/h
500x250

2025 m³/h
500x250

600 m³/h
500x200

FT-1

3895 m³/h
500x400

555 m³/h
450x150
1000 m³/h
500x200

1425 m³/h
600x150
2025 m³/h
600x200

870 m³/h
450x150
800 m³/h
500x200

1425 m³/h
300x300

510 m³/h
ø250

510 m³/h
ø250

510 m³/h
ø250

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV PV

PV

PV PV

PV

PV

PV PV

PVPV

PV

PV
PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

265 m³/h
ø200

265 m³/h
ø200

265 m³/h
ø200

3845 m³/h
450x400

Grelhas previstas pela Arquitetura

Grelhas previstas pela Arquitetura

UCP2

UCP1

Dutos de insuflamento

LEGENDA

Dutos de extração
Dutos de pressurização
Dutos de exaustão de capelas e coifas

Grelha de extraçãoGE
Grelha de insuflamentoGI
Grelha linearGL
Grelha de pressurizaçãoGP
Grelha veneziana de exteriorVEE
Bomba de calorBC
ChillerCH
FancoilF
FancoleteFCL
Unidade condensadoraUC
Unidade evaporadoraUE
Unidade evaporadora de precisãoUEP

Damper automático de vazãoDAV
Damper manual de vazãoDMV
Damper corta-fogoDCF

Revestimento corta fogo

Ventilador de extraçãoVE
Ventilador de insuflaçãoVI
Ventilador de pressurizaçãoVP

Porta de visitaPV

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-05-01-01-007-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Emissão Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Mecânicas Redes de Dutos

SETOR B – PLANTA DA COBERTURA

1/100 29-01-2016

4013 02 05 01 01 07 PE01

MEC-B10



ALTURA MÁXIMA TOP=27.51

SUB-SOLO TOP=6.84

ACERVO

ACERVO

ACERVO

ÁREA PARA MÁQUINAS

 PROCESSAMENTO

CHILLER 01F3.1 CHILLER 02

SALA DE HIGIENIZAÇÃO CARGA E DESCARGAIDENTIFICAÇÃOCPD  PREPARO SANIT. PNE SANIT. PNE

CAPTURA DIGITALAPOIO E
PESQ.

CHEFE
SETORLABORATÓRIO

m

m

m

m

m

m

m

m

m

ÁREA TÉCNICA

HALL ELEVADOR_TÉRREO

HALL ELEVADOR_1º PAV.

HALL ELEVADOR_2º PAV.

HALL ELEVADOR_3º
PAV.

HALL ELEVADOR_4º PAV.

RESERVATÓRIO SUPERIOR

ALTURA
MÁXIMA

ALVENARIA H=92cm

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

PROJEÇÃO DE FAC
EM ANDAMENTO

-0.94

2.43

5.50

+0.66

+17.75

8.45

11.40

14.35

+17.97

F-3.01 FT-1

BC CH2 CH1

Hotte

FCL1 FCL1 FCL1

UE-Lixos

VET1

VET2

VEE1

FCL1 FCL1 FCL1 FCL1 FCL1 FCL1

FCL2

FCL2

FCL2

FCL2

FCL2

Dutos de insuflamento

LEGENDA

Dutos de extração
Dutos de pressurização
Dutos de exaustão de capelas e coifas

Grelha de extraçãoGE
Grelha de insuflamentoGI
Grelha linearGL
Grelha de pressurizaçãoGP
Grelha veneziana de exteriorVEE
Bomba de calorBC
ChillerCH
FancoilF
FancoleteFCL
Unidade condensadoraUC
Unidade evaporadoraUE
Unidade evaporadora de precisãoUEP

Damper automático de vazãoDAV
Damper manual de vazãoDMV
Damper corta-fogoDCF

Revestimento corta fogo

Ventilador de extraçãoVE
Ventilador de insuflaçãoVI
Ventilador de pressurizaçãoVP

Porta de visitaPV

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-05-01-02-001-PE-00

PE-00 29-01-2016 Emissão Executivo

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Mecânicas Redes de Dutos

SETOR B – CORTES A, B

1/50 29-01-2016

4013 02 05 01 02 01 PE00

MEC-B11

Corte A Corte B



m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

ALTURA MÁXIMATOP=27.51

1 PAV. SEDE
TOP=13.14

1 PAV.
TOP=13.60

2 PAV.
TOP=16.49

3 PAV.
TOP=19.44

4 PAV.
TOP=22.39

COTA DA LAJE
TOP=25.34

COTA DO ACABADO
TOP=25.34

TÉRREOTOP=10.17

SUB-SOLOTOP=6.84

ACERVO

ACERVO

ACERVO

CHEFE SETOR

ACERVO
ARQUIVÍSTICO

ACERVO

ACERVO

PAV. TÉCNICO

SALA DE
CONSULTA1 PAV.

2 PAV.

3 PAV.

4 PAV.

TÉRREO OBJETOS MUSEOLÓGICOSDEPÓSITO SANITÁRIO

RESERVATÓRIO RESERVATÓRIO

T

ALTURA MÁXIMA
CASA. MAQ. ELEV.

CIRC.

CIRCULAÇÃO LAB

+18.00

+3.63

+4.03

+6.98

+9.93

+12.88

+15.83

+16.01

+0.66

- 2.71

ACERVO

PAV. TÉCNICO

T

SALA DE
CONSULTA

CASA DE BOMBAS

ACERVO

ACERVO
ARQUIVÍSTICO

SALA
DIRETORIA

BC

UC-Lixos VP-1

VP-2

F-4.05

FCL1

CH2

FCL1

F-4.05

VET1

FCL1

FCL1

UCP1 UCP2

UD

Dutos de insuflamento

LEGENDA

Dutos de extração
Dutos de pressurização
Dutos de exaustão de capelas e coifas

Grelha de extraçãoGE
Grelha de insuflamentoGI
Grelha linearGL
Grelha de pressurizaçãoGP
Grelha veneziana de exteriorVEE
Bomba de calorBC
ChillerCH
FancoilF
FancoleteFCL
Unidade condensadoraUC
Unidade evaporadoraUE
Unidade evaporadora de precisãoUEP

Damper automático de vazãoDAV
Damper manual de vazãoDMV
Damper corta-fogoDCF

Revestimento corta fogo

Ventilador de extraçãoVE
Ventilador de insuflaçãoVI
Ventilador de pressurizaçãoVP

Porta de visitaPV

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-05-01-02-002-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Emissão Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Mecânicas Redes de Dutos

SETOR B – CORTES C, D

1/50 29-01-2016

4013 02 05 01 02 02 PE01

MEC-B12

Corte C Corte D



Dutos de insuflamento

LEGENDA

Dutos de extração
Dutos de pressurização
Dutos de exaustão de capelas e coifas

Grelha de extraçãoGE
Grelha de insuflamentoGI
Grelha linearGL
Grelha de pressurizaçãoGP
Grelha veneziana de exteriorVEE
Bomba de calorBC
ChillerCH
FancoilF
FancoleteFCL
Unidade condensadoraUC
Unidade evaporadoraUE
Unidade evaporadora de precisãoUEP

Damper automático de vazãoDAV
Damper manual de vazãoDMV
Damper corta-fogoDCF

Revestimento corta fogo

Ventilador de extraçãoVE
Ventilador de insuflaçãoVI
Ventilador de pressurizaçãoVP

Porta de visitaPV

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-05-01-03-001-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Emissão Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Mecânicas Redes de Dutos

SETOR B – PERSPETIVA

1/50 29-01-2016

4013 02 05 01 03 01 PE01

MEC-B13



0.01 - CPD

FT-1

F-0.15

VET2

VET1

Caixa de Escadas

VP-1

VP-2

0.02 - Processamento

0.03 - Microfilmagem

2.06 - Chefe Setor

1.02 - Chefe Setor

1.03 - Captura Digital

1.08 - Sala de Consulta

F-2.01

F-3.05

F-3.01

F-4.01

F-4.05

0.04 - Preparo

VE VEST

VI VEST

VE T3

VI T1

-1.01 - Hall Elevadores

-1.05 - Casa das Bombas

Restauro, Apoio e Pesquisa

Damper corta fogo.DCF

CF Caixa de filtros.

Barreira intumescente.BI

DV

DVV

GE

Grelha de insuflamento.GI

VE

Ventilador de insuflamento.VI

BE

RE

RTE

URC

Unidade de tratamento de ar.AHU

Legenda: Redes de Dutos

Duto vertical de retorno.

Duto vertical de insuflamento.

Dutos isolados termicamente.

Dutos revestidos a corta fogo.

Nota

Fan-coil.FC

Unidade evaporadora.UE

Unidade condensadora.UC

P

Cald. D Caldeira diesel.

Compr. Compressor de ar.

AA

Mini-chiller.MC-T

s/e

Ductos

PE-00 29-01-2016

4013-03-02-05-02-04-01-001.DWG

29-01-2016

4013 02 0005 0102 PE03



m

m

m

11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

C.4

D.4

C.4

B.4

A.4

B.4

A.4

1.4

3.4

4.4

5.4

7.4

8.4

A
P-B09

A
P-B09

B
P-B10

B
P-B10

6.4

C

P
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10

C

P
-B

10

D

P
-B

10

D

P
-B

10

10.4

2.4

m
m

m

PE/PS_PT

P
.C

.IL
U

M
.P

T

PE_CPD

m

m

m

m
m

m m

m

m

9.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

D.4

C.4

D.4

C.4

B.4

A.4

B.4

A.4

1.4

3.4

4.4

5.4

7.4

8.4

A
P-B09

A
P-B09

B
P-B10

B
P-B10

6.4

C

P
-B

10

C

P
-B

10

D

P
-B

10

D

P
-B

10

10.4

2.4

m
m

m

PE/PS_PT

P
.C

.IL
U

M
.P

T

PE_CPD

VENT. PRESS.

A.C A.C A.C

A.C A.C

A.C

A.C

E
X

A
U

S
T.

 M
E

C
.

6
.0
6

6
.0
6

1

+0.66

+0.66

+0.66

+2,43
+0.66

+0.66

6
.0
6

6
.0
6

1

A=27,85m² I PD=2,92m

A=14,49m² | PD=2,92m

A=32,79m² | PD=2,92m

A=23,87m²

A=80,32m² I PD=2,92m

A=14,75m² I PD=2,92m

A=14,71m² I PD=2,92m

A=23,85m² I PD=2,92m

A=4,39 m² I PD=2,96m

A=5,96m² I PD=2,92m

A=4,39 m² I PD=2,96m

A=7,59m² I PD=2,92m

A=5,81m² I PD=2,92m

A=32,41m² I PD=2.92 m

A=12,64m² | PD=3,07m

A=4,68m² | PD=2,67m

ELEVADOR

ELEVADOR

TOP=10.17

TOP=10.17

CONTROLE DE ACESSO POR
CATRACA

TOP=10.17

P
R

O
JE

Ç
Ã

O
 S

U
P

E
R

IO
R

P
R

O
JE

Ç
Ã

O
 P

A
S

S
A

R
E

LA

E=17,74 cm

 20

E=17,74 cm

CORRIMÃO H=82cm

CORRIMÃO H=82cmALVENARIA H=92cm

 21 22 23 24 25 26272829

323130

CORRIMÃO H=82cm

17 1615  19 18

E=17,74 cmPARA DETALHE
VER PRANCHA
AR A-08

PROJEÇÃO CORTINA
DE FUMAÇA

PASSARELA TÉCNICA

PAINEL
REMOVÍVEL

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

HALL ELEVADORES

PÁTIO

OBJETOS MUSEOLÓGICOS

IDENTIFICAÇÃO

HIGIENIZAÇÃO

CARGA E DESCARGA

SANITÁRIO

DEPÓSITO LIXO

SANITÁRIO
PREPARO

MICROFILMAGEM

PROCESSAMENTO

CPD

ESCADA

CIRCULAÇÃO

CA01

A=27,85m² I PD=2,92m

A=14,49m² | PD=2,92m

A=32,79m² | PD=2,92m

A=23,87m²

A=80,32m² I PD=2,92m

A=14,75m² I PD=2,92m

A=14,71m² I PD=2,92m

A=23,85m² I PD=2,92m

A=4,39 m² I PD=2,96m

A=5,96m² I PD=2,92m

A=4,39 m² I PD=2,96m

A=7,59m² I PD=2,92m

A=5,81m² I PD=2,92m

A=32,41m² I PD=2.92 m

A=12,64m² | PD=3,07m

A=4,68m² | PD=2,67m

ELEVADOR

ELEVADOR

TOP=10.17

TOP=10.17

TOP=10.17

CONTROLE DE ACESSO POR
CATRACA

P
R

O
JE

Ç
Ã

O
 S

U
P

E
R

IO
R

P
R

O
JE

Ç
Ã

O
 P

A
S

S
A

R
E

LA

E=17,74 cm

 20

E=17,74 cm

CORRIMÃO H=82cm

CORRIMÃO H=82cmALVENARIA H=92cm

 21 22 23 24 25 26272829

323130

CORRIMÃO H=82cm

17 1615  19 18

E=17,74 cmPARA DETALHE
VER PRANCHA
AR A-08

PROJEÇÃO CORTINA
DE FUMAÇA

PASSARELA TÉCNICA

PAINEL
REMOVÍVEL

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

HALL ELEVADORES

PÁTIO

OBJETOS MUSEOLÓGICOS

IDENTIFICAÇÃO

HIGIENIZAÇÃO

CARGA E DESCARGA

SANITÁRIO

DEPÓSITO LIXO

SANITÁRIO
PREPARO

MICROFILMAGEM

PROCESSAMENTO

CPD

ESCADA

CIRCULAÇÃO

FCL2

500 l/h
ø3/4"

1780 l/h
ø1"

2670 l/h
ø1 1/4"

3170 l/h
ø1 1/4"

890 l/h
ø3/4"

ø12.7 mm

ø6.35 mm

UE-Lixos

FCL1

FCL1

FCL1

Rede de tubulação - Água resfriada, ida

LEGENDA

Rede de tubulação - Água resfriada, retorno

Bomba de calorBC
ChillerCH
FancoilF
FancoleteFCL
Unidade condensadoraUC
Unidade evaporadoraUE
Unidade evaporadora de precisãoUEP

Rede de tubulação - Água aquecida, ida
Rede de tubulação - Água aquecida, retorno
Rede de tubulação - Refrigerante

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-05-02-01-001-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Emissão Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Mecânicas Redes de Tubulação

SETOR B – PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO

1/100 29-01-2016

4013 02 05 02 01 01 PE01

MEC-B15



P.C.ILUM.P1.2

PE_LAB
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A=26,04m² | PD=2,54m

A=36,69m² | PD=2,45m

A=38,70m² | PD=2,54m

A=34,89m² | PD=2,54m

A=39,58m² | PD=2,54m

A=14,65m² | PD=2,54m

A=88,29m² | PD=2,54m

A=4,63m² | PD=2,54m

A=12,64m² | PD=2,65m

A=11,14m² | PD=2,45m

A=4,68m² | PD=2,22m

TOP=13.60
E=18,44 cm

E=18,44 cm

CORRIMÃO H=82cm
3940414243444546

494847 363534 3837

CORRIMÃO H=82cmALVENARIA H=92cm

CORRIMÃO H=82cm

E=17,74 cm

TOP=13.60

CONTROLE DE
ACESSO POR CATRACA

PAINEL
REMOVÍVEL

PE/PS_P1

APOIO E PESQUISA

HALL ELEVADORES

CONSERVAÇÃO E RESTAURO

NÚCLEO DE ENCADERNAÇÃO

LABORATÓRIO

SALA DE CONSULTA

CIRCULAÇÃO

SALA DE VÍDEO

ESCADA

CIRCULAÇÃO
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FCL2
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ø3/4"
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ø3/4"

2670 l/h
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ø6.35 mm

FCL1
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FCL1

FCL1

FCL1

FCL1 FCL1 FCL1

Rede de tubulação - Água resfriada, ida

LEGENDA

Rede de tubulação - Água resfriada, retorno

Bomba de calorBC
ChillerCH
FancoilF
FancoleteFCL
Unidade condensadoraUC
Unidade evaporadoraUE
Unidade evaporadora de precisãoUEP

Rede de tubulação - Água aquecida, ida
Rede de tubulação - Água aquecida, retorno
Rede de tubulação - Refrigerante

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-05-02-01-002-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Emissão Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Mecânicas Redes de Tubulação

SETOR B – PLANTA DO 1º PAVIMENTO

1/100 29-01-2016

4013 02 05 02 01 02 PE01

MEC-B16
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A=17,21m² | PD=2,50m

A=175,00m² | PD=2,56m

A=12,64m² | PD=2,65m

9,97m² | PD=2,56m

A=4,68m² | PD=2,25m

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

HALL ELEVADOR

ACERVO ARQUIVÍSTICO TEXTUAL

ACERVO ARQUIVÍSTICO

CHEFE DO SETOR

ESCADA

CIRCULAÇÃO
+6.98

1:50
PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO

+6.98
+8,45

+6.98

DET
PRANCHA

01

FCL2

500 l/h
ø3/4"

6840 l/h
ø2"2670 l/h

ø1 1/4"

890 l/h
ø3/4"

1780 l/h
ø1"

1780 l/h
ø1"

890 l/h
ø3/4"

3560 l/h
ø1 1/2"

2670 l/h
ø1 1/4"

ø12.7 mm

ø6.35 mm

FCL1 FCL1 FCL1

FCL1

Rede de tubulação - Água resfriada, ida

LEGENDA

Rede de tubulação - Água resfriada, retorno

Bomba de calorBC
ChillerCH
FancoilF
FancoleteFCL
Unidade condensadoraUC
Unidade evaporadoraUE
Unidade evaporadora de precisãoUEP

Rede de tubulação - Água aquecida, ida
Rede de tubulação - Água aquecida, retorno
Rede de tubulação - Refrigerante

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-05-02-01-003-PE-00

PE-00 29-01-2016 Emissão Executivo

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Mecânicas Redes de Tubulação

SETOR B – PLANTA DO 2º PAVIMENTO

1/100 29-01-2016

4013 02 05 02 01 03 PE00

MEC-B17



9.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4

D.4

C.4

D.4

C.4

B.4

A.4

B.4

A.4

1.4

3.4

4.4

5.4

7.4

8.4

A
P-B09

A
P-B09

B
P-B10

B
P-B10

6.4

C

P
-B

10

C

P
-B

10

D

P
-B

10

D

P
-B

10

10.4

2.4

ELEVADOR

ELEVADOR

m

m
m

m

+9.93

+9,93

+11.40

+9.93

14 MÓDULOS DE ESTANTE DE 100x43,5cm

OCUPAÇÃO PELO ACERVO ATUAL: 7 MÓDULOS (50%)

FATOR DE CRESCIMENTO: 2

98  MÓDULOS DE ESTANTE DE 100x43,5cm

OCUPAÇÃO PELO ACERVO ATUAL: 49 MÓDULOS (50%)

TAXA DE CRESCIMENTO: 2

882 MÓDULOS DE ESTANTE DE 100x23,25cm

OCUPAÇÃO PELO ACERVO ATUAL: 334 MÓDULOS (37.87%)

FATOR DE CRESCIMENTO: 2.64

A=15,60M² | PD=2,55m

A=72,74m² | PD=2,55m A=15,68m² | PD=2,55m

A=175,00m² | PD=2,55m

A=12,64m² | PD=2,65m

A=4,68m² | PD=2,25m
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PX.B45
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P-B01
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P-B09

TOP=19.44

7172737475767778

818079 696867 70

E=18,44 cm

E=18,44 cm

CORRIMÃO H=82cm

ALVENARIA H=92cm

CORRIMÃO H=82cm

E=18,44 cm

PAINEL
REMOVÍVEL

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

ACERVO BIBLIOGRÁFICO

OBRAS RARAS
ACERVO BIBLIOGRÁFICO

HALL ELEVADOR

ESCADA

CIRCULAÇÃO
FCL2

500 l/h
ø3/4"

3560 l/h
ø1 1/2"

2670 l/h
ø1 1/4"

7340 l/h
ø2"

2670 l/h
ø1 1/4"

ø12.7 mm

ø6.35 mm

ø12.7 mm
ø6.35 mm

UEP1

Rede de tubulação - Água resfriada, ida

LEGENDA

Rede de tubulação - Água resfriada, retorno

Bomba de calorBC
ChillerCH
FancoilF
FancoleteFCL
Unidade condensadoraUC
Unidade evaporadoraUE
Unidade evaporadora de precisãoUEP

Rede de tubulação - Água aquecida, ida
Rede de tubulação - Água aquecida, retorno
Rede de tubulação - Refrigerante

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-05-02-01-004-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Emissão Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Mecânicas Redes de Tubulação

SETOR B – PLANTA DO 3º PAVIMENTO

1/100 29-01-2016

4013 02 05 02 01 04 PE01

MEC-B18
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D-B04

PX.B48

E-B06

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B03

PX.B45

D-B04

PX.B47

P-B01

PX.B46

P-B09

A=16,97m² | PD=2,50m

A=175,00m² | PD=2,56m

A=72,74m² | PD=2,56m

A=12,64m² | PD=2,65m

A=4,68m² | PD=2,25m
TOP=22.39

8687888990919293

969594 848382 85

E=18,44 cm

E=18,44 cm

CORRIMÃO H=82cm

ALVENARIA H=92cm

CORRIMÃO H=82cm

E=18,44 cm

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

PROJEÇÃO DO LIMITE DO LOTE

ACERVO BIBLIOGRÁFICO

HALL ELEVADOR
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ACERVO FÍLMICO, DIGITAL,
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FCL2

500 l/h
ø3/4"

7840 l/h
ø2"

3560 l/h
ø1 1/2"

2670 l/h
ø1 1/4"

2670 l/h
ø1 1/4"

ø12.7 mm

ø6.35 mm

ø12.7 mm
ø6.35 mm

UD

UEP2

Rede de tubulação - Água resfriada, ida

LEGENDA

Rede de tubulação - Água resfriada, retorno

Bomba de calorBC
ChillerCH
FancoilF
FancoleteFCL
Unidade condensadoraUC
Unidade evaporadoraUE
Unidade evaporadora de precisãoUEP

Rede de tubulação - Água aquecida, ida
Rede de tubulação - Água aquecida, retorno
Rede de tubulação - Refrigerante

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-05-02-01-005-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Emissão Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Mecânicas Redes de Tubulação

SETOR B – PLANTA DO 4º PAVIMENTO

1/100 29-01-2016

4013 02 05 02 01 05 PE01

MEC-B19
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PE_VAC

PE_COB

PX.B47

P-B14

PX.B47

P-B03

PX.B48

E-B01

PX.B47

P-B13

PX.B48

E-B06

PX.B47

P-B03

PX.B46

P-B09

A=88,15m²

A=171,08m²

A=21,45 m²  PD=1,77 m

A=4,96 m²  PD=1,94 m

A=8,25 m²  PD=1,77 m

TOP=25.34

TOP=25.61

VENT.
PRESS.

RESERVATÓRIO DE
ÁGUA DE REUSO

2 x 755l

RESERVATÓRIO
DE ÁGUA
POTÁVEL

1500l

RESERVATÓRIO
DE ÁGUA
POTÁVEL

1500l

TOP=25.61

ÁREA TÉCNICA

ÁREA TÉCNICA

ÁREA TÉCNICA

ÁREA TÉCNICA

CIRCULAÇÃO

ESCADA

F-0.15

F-3.01

CH2

CH1

F-3.05

F-4.05

3560 l/h
ø1 1/2"

2670 l/h
ø1 1/4"

F-2.01

F-4.013100 l/h
ø1 1/2"
1035 l/h
ø1"

6200 l/h
ø2"
2070 l/h
ø1 1/4"

2580 l/h
ø1 1/4"

12915 l/h
ø2 1/2"

4665 l/h
ø2"

2670 l/h
ø1 1/4"

7840 l/h
ø2"

19320 l/h
ø3"

520 l/h
ø1/2"

1205 l/h
ø1"

ø12.7 mm
ø6.35 mm

UC-Lixos

BC

9300 l/h
ø2 1/2"

3105 l/h
ø1 1/2"

1035 l/h
ø1"3100 l/h

ø1 1/2"

3100 l/h
ø1 1/2"
1035 l/h
ø1"

1205 l/h
ø1"

520 l/h
ø1/2"

2410 l/h
ø1 1/4"

1040 l/h
ø1"

1560 l/h
ø1"

3615 l/h
ø1 1/2"

1560 l/h
ø1"

3615 l/h
ø1 1/2"

6230 l/h
ø2"

16740 l/h
ø2 1/2"

FT-1

ø12.7 mm
ø6.35 mm

ø12.7 mm
ø6.35 mm

UCP1

UCP2

Rede de tubulação - Água resfriada, ida

LEGENDA

Rede de tubulação - Água resfriada, retorno

Bomba de calorBC
ChillerCH
FancoilF
FancoleteFCL
Unidade condensadoraUC
Unidade evaporadoraUE
Unidade evaporadora de precisãoUEP

Rede de tubulação - Água aquecida, ida
Rede de tubulação - Água aquecida, retorno
Rede de tubulação - Refrigerante

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-05-02-01-006-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Emissão Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Mecânicas Redes de Tubulação

SETOR B – PLANTA DA COBERTURA

1/100 29-01-2016

4013 02 05 02 01 06 PE01

MEC-B20



Rede de tubulação - Água resfriada, ida

LEGENDA

Rede de tubulação - Água resfriada, retorno

Bomba de calorBC
ChillerCH
FancoilF
FancoleteFCL
Unidade condensadoraUC
Unidade evaporadoraUE
Unidade evaporadora de precisãoUEP

Rede de tubulação - Água aquecida, ida
Rede de tubulação - Água aquecida, retorno
Rede de tubulação - Refrigerante

REVISÕES

Nº REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EDIFÍCIO ACERVO E ÁREAS EXTERNAS
CENTRO DE PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA

FASE NOME DA PRANCHA

ESPECIALIDADE: SUBESPECIALIDADE:

TÍTULO

LOCAL RUA ASSUNÇÃO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO

ESCALA DATA ARQUIVO

EQUIPE TÉCNICA

Nº Projeto Zona Especialidade Sub - Especialidade Nº OrdemTipo Fase / Revisão

4013-02-05-02-03-001-PE-01

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

Emissão Executivo

Revisão Detalhamento

PROJETO EXECUTIVO

Instalações Mecânicas Redes de Tubulação

SETOR B – PERSPETIVA

1/100 29-01-2016

4013 02 05 02 03 01 PE01

MEC-B21
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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento se refere ao projecto executivo da disciplina de Segurança Contra Incêndio para 

execução do novo “Centro de Preservação de Bens Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa”, a ser 

construído no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. 

 
Figura 1 – Localização (imagem aérea retirada do Google Maps) 

O edifício agora em estudo é uma ampliação do edifício existente e se destina, quase exclusivamente a 

acervos do espólio de documentos. Será composto por subsolo, pavimento térreo e 4 pavimentos, distribuídos 

do seguinte modo: 

 Os três pavimentos superiores se destinam a acervos; 

 O pavimento 1 se destina a salas de conservação e restauro de documentos, sala de reuniões e 

sala de pesquisa; 

 O pavimento térreo se destina à recepção, processamento e higienização de documentos. Existe 

ainda um compartimento destinado ao acervo de objetos museológicos e os sanitários do edifício; 

 O subsolo se destina a partes técnicas. 

Embora se trate de um edifício concebido com sistemas de segurança completamente autónomos, o edifício 

novo comunica com o edifício antigo ao nível do pavimento térreo, embora não interfira em nada na 

evacuação do mesmo. 

Em continuidade com o trabalho desenvolvido na fase anterior, este projecto executivo teve em conta as 

informações constantes no relatório de avaliação do projeto das engenharias elaborado pelo Gestor de 

Risco, particularmente no que refere à segurança. 
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2. PRESSUPOSTOS DE PROJETO 

O projecto executivo seguiu a legislação de segurança contra incêndio existente no Estado do Rio de Janeiro 

do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro – CBMERJ – Decreto nº 897 de 21 de Setembro 

de 1976 e ainda o Código de Obras e Edificações da Cidade do Rio de Janeiro – Projeto de Lei 

Complementar nº31/2013. Para além destas, nas situações omissas na legislação mencionada, utilizamos as 

normas nacionais, em vigor – NBR’s, normas internacionais e algumas situações, recorremos às IT de 2011 

da PMESP, considerando que estas premissas aplicadas serão instalações preventivas e de combate a 

incêndio complementares, visando tornar a edificação mais segura. No caso de omissão ou inadequação na 

legislação mencionada, são aplicadas as NFPA. 

Enumeramos a baixo, os principais documentos consultados: 

 Decreto nº 56.819 de 10 de Março de 2011; 

 NBR 14432 - Exigência de resistência ao fogo de elementos de construção de edificações – 

Procedimento; 

 NBR 9077 - Saídas de emergências em edifícios; 

 NBR 14880 - Saídas de emergências em edifícios – Escadas de Segurança – Controle de fumaça 

por pressurização; 

 NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio – projeto, instalação, comissionamento 

e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos; 

 NFPA 72 - National Fire Alarm Code; 

 NBR 12693 - Sistema de proteção por extintores de incêndio; 

 NBR 10897 – Proteção contra incêndio por chuveiro automático – Procedimento; 

 NFPA 13 - Standard for the Installation of Sprinkler Systems; 

 NFPA  2001  –  Standard  on  clean  agent  fire extinguishing systems; 

3. MEMORIAL DESCRITIVO 

As medidas de segurança contra riscos de incêndio que estão sendo implementadas no edifício têm os 

seguintes objetivos: 

 Reduzir, ao máximo, os riscos de deflagração de incêndio; 

 Delimitar o progresso de um eventual incêndio, reduzindo e minimizando os seus efeitos, 

especificamente a propagação das chamas, do fumaça e gases de combustão; 

 Permitir a evacuação rápida e segura de todos os ocupantes; 

 Projetar sistemas de detecção e extinção de incêndio de rápida resposta. 
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De forma a satisfazer os objetivos apresentados, estão sendo adotadas medidas de segurança necessárias, a 

projectar pelas diferentes especialidades das engenharias, de modo a: 

 Providenciar caminhos de evacuação protegidos da propagação do fogo, da fumaça e gases de 

combustão – Projeto executivo de Instalações Mecânicas; 

 Garantir estabilidade satisfatória dos elementos estruturais face ao fogo – Projecto executivo de 

estruturas; 

 Garantir o comportamento satisfatório dos elementos de compartimentação face ao fogo e à fumaça – 

Projecto executivo de estruturas; 

 Garantir o funcionamento em boas condições de segurança das instalações e equipamentos 

técnicos (instalações elétricas, hidráulicas, de controle de fumaça e outros); 

 Dispor de sistemas de detecção, alarme e alerta de incêndio – Projeto de Segurança Contra 

Incêndio; 

 Dispor de sistemas de iluminação de segurança e sinalização adequados – Projetos de 

Instalações Elétricas; 

 Dispor de meios de combate a incêndios, sistemas fixos de combate a incêndio, apropriados aos 

riscos e convenientemente localizados e sinalizados, particularmente extintores portáteis e hidrantes – 

Projetos de Instalações Hidráulicas; 

 Dispor de sistema de extinção fixos (gases inertes) nos compartimentos de reservas de materiais 

(pavimentos 0, 2, 3 e 4) onde os produtos armazenados não podem ser afetados pela água (rede de 

sprinkler’s) – Projeto de Segurança Contra Incêndio; 

 Assegurar a conservação e manutenção dos equipamentos técnicos de segurança – Equipa de 

manutenção na fase de exploração do edifício. 

Apresentamos, de seguida, um quadro com a classificação das diferentes ocupações da edificação quanto à 

altura e classificação do risco, quanto à carga de incêndio, de acordo com o Decreto nº 56.819 de 10 de 

Março de 2011 e IT nº14/2011 (Carga de incêndio nas edificações e áreas de risco). Embora esta legislação 

seja aplicavel ao estado de São Paulo, utilizamos esta legislação por ser mais exigente em termos de 

segurança contra incêndio e pânico, permitindo desta forma avaliar as instalações de segurança a considerar 

num edifício desta natureza. 

3.1. Classificação do edifício e do risco dos compartimentos 

O edifício principal se poderá classificar em uma ocupação única, já que a área predominante se destina a 

depósito – Acervo de documentos (armazenamento de papel). Todas as restantes áreas existem para 

complementar a atividade principal. Em conformidade com a legislação em vigor, a Classificação da 

edificação e áreas de risco quanto à ocupação será realizada da seguinte forma: 
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Quadro 1 – Classificação da edificação quanto ao uso 

Grupo / Divisão Ocupação / Uso Descrição 

J4 Depósito 
Todo o tipo de depósito – Carga Incêndio > 1200 

MJ/m2 - Acervo biblioteca 

A atividade predominante é Depósito – dos cinco pavimentos que compõe o edifício, três pavimentos estão 

destinados a depósito. Os restantes compartimentos existentes no edifício se destinam a atividades 

secundárias que darão apoio à principal – recepção e tratamento dos documentos que serão arquivados, 

laboratório de conservação e restauro e parte administrativa.  

Para a classificação da edificação dividimos o quadro em três colunas: 

 Ocupação, 

 Altura, e 

 Classificação do risco quanto à carga de incêndio, de acordo com a IT14 da PM do Estado de 

São Paulo. 

Quadro 2 – Classificação da edificação quanto à altura e carga de incêndio 

Quanto à Ocupação 

GRUPO 
Quanto à altura Quanto à Carga de Incêndio 

J4 
Tipo VI – edificação de Média altura 

(H=12,35m) 
>1200MJ/m2 – Risco Alto 

De acordo com a legislação em vigor, os compartimentos dos depósitos, para armazenamento com 2m de 

altura a carga de incêndio toma o valor de 7560MJ/m2. 

3.1.1. Distribuição das partes de risco no edifício - Plantas 

Quanto aos riscos as partes do edifício, serão classificadas em Risco Baixo e Risco Alto: 

 Risco Baixo - Toda a área do pavimento 0 e pavimento 1 

 Risco Alto – As zonas de acervo e o subsolo. 

De acordo com esta classificação implantamos a compartimentação das áreas, considerando cada acervo 

como um compartimento corta fogo isolado dotado de portas e paredes resistentes ao fogo, de acordo com 

as plantas anexas. 

Também a caixa de escada e a caixa do elevador se encontram isoladas. 

Estamos considerando cada pavimento como um pavimento corta fogo. 
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Em função do risco projetamos dois tipos de sistema de extinção, apropriado: 

 Risco Baixo e permanência de pessoas – proteção com rede sprinkler’s; 

 Risco alto e sem permanência de pessoas – proteção com gases inertes – IG55. 

3.2. Índice de ocupação do edifício / Taxa de ocupação 

Quanto à ocupação e porque se trata de um edifício de depósito, a taxa de ocupação será reduzida, estando 

limitada às pessoas que tratam os documentos e algumas pessoas que visitam o edifício. De acordo com 

relatório enviado pelo cliente, referente à análise do anteprojeto a taxa de ocupação não ultrapassará as 50 

pessoas no edifício, embora o número de cadeiras do mobliário seja superior, o que indica que as mesmas 

pessoas ocuparão diferentes espaços em diferentes horários. 

3.3. Medidas de proteção contra incêndio e pânico 

As medidas de proteção contra incêndio e pânico a adoptar são as seguintes, projetadas nas seguintes 

especialidades: 

 Segurança estrutural na edificação - Estruturas; 

 Compartimentação / Isolamento de espaços - Arquitectura; 

 Controle de materiais de acabamento - Arquitectura; 

 Saídas de emergência - elétricas; 

 Iluminação de emergência - elétricas; 

 Alarme de incêndio – segurança contra incêndio; 

 Sinalização de emergência - elétricas; 

 Extintores – segurança contra incêndio; 

 Hidrante ou mangotinhos - hidráulicas; 

 Sistemas de chuveiros automáticos (rede de sprinkler’s) - hidráulicas; 

 Extinção automática (Gases Inertes – IG55) – segurança contra incêndio; 

 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA - elétricas; 

 Na fase anterior à entrada em funcionamento do edifício, deverá ser elaborado pela equipe de 

segurança a designar pelo Cliente, um Plano de Intervenção de incêndio onde serão descritas as 

ações a realizar por cada elemento em situação de incêndio. 
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3.4. Compartimentação Corta-Fogo e Resistência ao Fogo dos Elementos Estruturais 

Conforme acima mencionado, os espaços serão compartimentados garantindo a separação entre eles, sendo 

considerados os parâmetros exigidos de forma a dar cumprimento à legislação em vigor. 

Estamos considerando que o edifício principal seja compartimentado em todos os pavimentos – 

compartimentação vertical.  

Todos os acervos serão compartimentados. 

As paredes e as portas terão a resistência ao fogo, adequadas a cada risco da ocupação. Nos desenhos 

anexos se poderá observar a resistência ao fogo de todas as portas e paredes. 

3.4.1. Compartimentação corta-fogo 

Para o edifício em estudo, estamos considerando os seguintes Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo 

(TRRF) para os elementos construtivos/estruturais da edificação: 

 Edifício Principal – Classe P3 –12m < H < 23m - TRRF – 90 min 

Admitimos para os elementos estruturais da edificação – TRRF – 90 minutos. 

A estrutura da cobertura terá o mesmo TRRF da estrutura principal do edifício, considerando que terá acesso 

de pessoas. 

O compartimento do tratamento químico – Laboratório – 1º pavimento foi isolado com paredes TRRF120 e 

portas resistentes ao fogo CF90, conforme se pode observar nos desenhos anexos. De acordo com o relatório 

do cliente este espaço poderá conter produtos químicos armazenados o que implica aumento de risco do 

espaço. 

Propomos ainda uma medida suplementar que o armário onde serão armazenados os produtos químicos 

seja resistente ao fogo durante 120 minutos. 

3.4.2. Rotas de fuga e Barras anti-pânico 

A largura mínima dos corredores e das escadas é de 1,20m, largura que se está salvaguardando no edifício. 

A abertura das portas não pode obstruir esta largura – premissa que se está verificando no edifício. 

As portas que abrem no sentido do trânsito de saída, para dentro das rotas, em ângulo de 90º, deverão ficar 

em recessos de paredes, de forma a não reduzir a largura efetiva em valor maior que 0,1m. 
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Todas as portas das Rotas de fuga de emergência têm de abrir no sentido do trânsito de saída. 

Estamos prevendo barras anti-pânico nas portas de saída das escadas. 

As Rotas de fuga / saídas de emergência do edifício principal se consideram pela caixa de escadas, previstas. 

Se encontram cumpridas as distâncias impostas na legislação em vigor, considerando que o edifício será 

dotado de rede de sprinkler’s e sistema de detecção automática de fumaça.  

3.4.3. Escadas – Vias Verticais de Evacuação 

No edifício principal a caixa de escadas é classificada como “Escada Protegida Enclausurada – EP”. As 

paredes terão resistência ao fogo de 120 minutos, as portas serão corta-fogo – PCF-P90, dotadas de fecho 

automático. Estas escadas serão dotadas de janela de ventilação a prever junto ao teto da caixa. 

3.4.4. Acesso de Viaturas dos Bombeiros até à edificação 

O acesso de viaturas dos bombeiros até à edificação terá de ser pensado de forma a que este veículo 

consiga penetrar na Praça Rui Barbosa. 

Será necessário validar se a viatura dos bombeiros, no espaço que existe, consegue manobrar o veículo. 

Caso não seja possível, pelo menos deverá haver possibilidade da sua aproximação ao edifício. 

3.5. Sistemas Automático de Extinção de incêndio (SAEI) 

O edifício principal será coberto, na generalidade, por uma rede de sprinkler´s cujo agente extintor é a água. 

O projeto da rede de sprinkler’s será realizado de forma a dar cumprimento às NFPA 13 e NBR 10897. Este 

sistema se encontra desenvolvido na especialidade das instalações hidráulicas. 

Considerando que a segurança contra incêndio é uma preocupação agravada, principalmente nas partes de 

acervos (reservas/arquivos) e no compartimento dos objetos museológicos (Pavimento Térreo), já que serão 

armazenados documentos de elevada importância e alto valor patrimonial, estamos propondo a instalação 

de um sistema fixo de extinção seco, garantindo segurança suplementar ao edifício e aos bens que se 

pretendem proteger.  

Uma das preocupações a ter em conta na escolha do sistema está relacionada com o agente extintor. Existem 

locais, no edifício em estudo os acervos, onde o emprego da água é desaconselhado em virtude de riscos 

decorrentes da sua aplicação. Outra das preocupações a ter em conta na escolha será a manutenção e 

operação, devendo ser observado para além do custo dos investimentos, o custo da manutenção, a eficiência 

dos agentes escolhidos, os gastos energéticos e os riscos provocados para a saúde humana e para o meio 

ambiente. 
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De acordo com relatório o Cliente, muito embora admitindo que não é especialista na matéria, sabe que o 

sistema com o agente extintor FM200 (existente no museu) tem uma manutenção bastante dispendiosa.  

Nós, equanto projetistas, concordamos com a afirmação, podendo ainda referir que existem outros 

inconvenientes no uso do FM 200. 

Não se admite que possa existir incêndio em dois compartimentos distintos, ao mesmo tempo, ou seja, os 

compartimentos são isolados, pelo que incêndio em mais do que um compartimento apenas existirá em caso 

de acção maléfica intencional. Não acontecendo esta situação, já que estamos perante um edificio em que o 

acesso aos compartimentos será controlado, projectamos um sistema de IG55 de baterias centralizado, 

instalado no subsolo, calculado para o compartimento mais desfavoravel com um colector para as saídas 

necessárias. A partir desta bateria será possivel a cobertura das salas de acertvo.  

Esta centralização permite um menor numero de cilindros com menor custo de manutenção.  

O sistema de FM200 não permite a centralização de uma bateria de cilindros, ou seja, cada compartimento 

tem de ter um sistema independente, o que obriga à instalação de maior número de cilindros e por 

consequência maiores custos de manutenção.   

Existem outros aspectos, que, enquanto projetistas, somos de opinião que o gás FM200 não será a melhor 

opção, pelos seguintes motivos: 

 Se trata de um gás com enorme influência negativa no Aquecimento Global do Planeta – este é 

o principal motivo da nossa discordância desta opção – O produto poderá ficar na atmosfera 

cerca de 37 anos; 

 O agente supressor FM200, substituiu o Halon 1301 quando foi proibida a sua utilização. 

Admitimos que o FM200, em curto espaço de tempo também possa ser erradicado, pelo motivo 

acima apontado; 

 O investimento inicial poderá ser inferior aos gases inertes, no entanto o custo de manutenção, 

ao longo da vida do edifício, será bastante mais elevado, visto se tratar de um produto com 

maior custo; 

 Apesar deste agente ser armazenado no estado líquido, o que minimiza o espaço de 

armazenamento, no edifício em estudo o atravancamento dos cilindros é bastante maior, uma 

vez que o sistema não permite a centralização de cilindros, ainda que não se considere 

simultaneidade de incêndio em compartimentos corta fogo distintos, assim tem de ser projetado 

um sistema independente para cada compartimento. 
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Pelos motivos acima apontados e considerando os comentários do Cliente, optamos por projectar um sistema 

de gases inertes (IG55).  

3.5.1. Descrição do sistema IG55 

Estamos projetando a instalação de um sistema de extinção por gases inertes (IG55), destinado aos 

compartimentos dos acervos – Piso térreo, P1, P3 e P4. 

O IG-55 é um agente de extinção assim designado e aprovado pela norma NFPA 2001 (Clean Agent Fire 

Extinguishing systems) para locais com ocupação humana e listado na edição de 2000 na tabela 1-5.1.2. 

O agente é uma mistura de gases inertes (Proinerte): 

 50 % de Argon 

 50 % de Nitrogénio 

A localização de todos os equipamentos visíveis deste sistema será confirmada em obra e previamente 

aprovada pelo Arquiteto responsável. 

Os sinais de aviso de “sistema de extinção em defeito” serão enviados ao quadro de comando de extinção, 

que por sua vez os enviará ao quadro de comando e sinalização do SDAI. 

O sistema deverá possuir aprovações LPCB. 

O sistema é essencialmente constituído por uma bateria de 13 cilindros de 80 litros a 300 Bar carregados 

cada um com 32,1Kg de Proinerte e, fabricados de acordo com as normas internacionais aplicaveis (EN 

1964-2).  

Estão anexos a este memorial descritivo as folhas de cálculo do sistema para cada tipo de acervo (ver 

anexos). 

Todos os cilindros deverão possuir um rótulo em Português onde conste obrigatoriamente: 

 O nome do fabricante, o conteúdo do cilindro e a pressão. 

 Instruções de operação manutenção e recarga 

 Precauções. 

Cada cilindro deverá ser equipado com uma válvula de descarga por pressão controlada, de modo a que o 

total de agente extintor do sistema seja descarregado de forma uniforme durante os 60 segundos da 

descarga, evitando assim grandes sobrepressões no compartimento protegido. 
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Cada uma das válvulas de descarga dos cilindros será equipada com manómetro e pressostato. O 

pressostato fechará o contacto de alarme quando a pressão do cilindro descer abaixo dos 270 Bar. 

A abertura das válvulas de descarga dos cilindros se faz por intermédio de um disparador pneumático 

instalado para o efeito e, com um funcionamento a 22 Bar. 

A atuação do sistema será feita por intermédio de um conjunto de atuação elétrica composto essencialmente 

por uma válvula de solenoide de funcionamento a 24 Volt DC e um cilindro de nitrogénio recarregável. 

A válvula deste cilindro possuirá um manómetro e pressostato e um disparador manual. 

Os cilindros serão interligados por intermédio de mangueiras flexíveis de descarga a um coletor de descarga. 

Este coletor de descarga será equipado com uma válvula de descarga de segurança calibrada para 55 Bar. 

A fixação dos cilindros à parede deverá obrigatoriamente ser feita em dois níveis.  

Os difusores a utilizar deverão ser equipados com orifício calibrado e permitir uma descarga num ângulo de 

360º. 

Os difusores deverão estar de acordo com os requisitos expressos nas normas brasileiras ou, na falta destas, 

normas internacinais (ISO 14520 e EN 12094-7). 

Os sistemas serão localizados e implantados conforme desenhos anexos. 

NOTA IMPORTANTE – Apesar da ferramenta que possuímos para o cálculo do IG55 (Software fornecido pelo 

fabricante), que foi usada para o cálculo das redes, o sistema de extinção de incêndio é um sistema com 

bastantes particularidades que poderão influenciar os valores finais, pelo que deverá o construtor, em fase de 

proposta confirmar com o fornecedor todo o dimensionamento do sistema, de forma a não originar 

trabalhos a mais em fase de obra.  

Em fase de execução, o pré-dimensionamento da rede de tubulação apresentado deverá ser confirmado por 

cálculo hidráulico a apresentar pelo adjudicatário após confirmação em obra dos traçados das redes e 

volume efetivamente ocupado na sala. Este cálculo deverá ser efetuado com software homologado pela 

“VDS” para este tipo de redes e os critérios de cálculo adiante referidos. 

Os comandos de extinção terão origem em detectores automáticos de incêndio, duplicados e organizados em 

confirmação de alarme, e manualmente em botão com vidro de quebrar no quadro de comando de extinção do 

respectivo compartimento. 
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A informação de fogo proveniente dos sensores automáticos, após processamento no quadro de comando do 

SDAI, será transmitida ao quadro de comando de extinção do compartimento respetivo que imediatamente 

acionará a sirene de 1º alarme, em seguida, após uma temporização programável entre 15 e 120s, acionará 

a(s) válvula(s) de descarga e a sirene e avisador ótico de descarga de gás de extinção. 

Em simultâneo com o acionamento da sirene de 1º alarme será dada ordem de paragem aos sistemas de 

ventilação/climatização e libertada a porta da sala dos compartimentos para que fechem, no caso de se 

encontrarem abertas, sem ficarem trancadas. 

Em qualquer momento que antecede uma ordem de descarga deverá ser possível interromper a sequência 

pré-programada, por atuação em comutador de chave no quadro de comando de extinção. 

O SAEI será constituído pelas unidades funcionais seguintes: 

 1 Central de extinção será constituída por uma bateria de 13 cilindros de 80 litros a 300 Bar 

carregados cada um com 32,1Kg de Proinerte, conforme os cálculos apresentados; 

 Redes de tubulação constituídas por tubos, difusores de agente extintor e respectivos acessórios. 

 Um quadro de comando de extinção, para cada compartimento a proteger, a instalar junto do 

acesso respectivo e ligado ao SDAI. 

 Sirenes de primeiro alarme a instalar no interior de cada compartimento. 

 Sinalizadores óticos e acústicos de descarga de agente extintor a instalar junto da porta de 

acesso. 

 Sensores automáticos de fumos a instalar no teto dos compartimentos e ligados ao SADI. 

Outras exigências do SAEI: 

 deverá estar conforme as normas brasileiras de baixa tensão; 

 deverá estar conforme brasileiras de Compatibilidade eletromagnética; 

 deverá estar conforme normas e regulamentos brasileiros aplicáveis e recomendações da VDS e 

NFPA 2001, bem como outras normas internacionais, aceites no Brasil, na falta de normas 

brasileiras quer ao equipamento e acessórios quer à sua instalação, ensaio e colocação em 

serviço. 

O sistema projetado foi calculado com base no equipamento da FIKE, podendo ser um similar a definir pelo 

Dono-de-Obra. 
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3.6. Meios de 1ª Intervenção - Rede de Extintores 

O edifício será dotado de equipamentos de primeira intervenção (extintores portáteis) que permitam uma 

atuação dos seus ocupantes no caso de deflagração de pequenos focos de incêndio, evitando a sua 

propagação e limitando os seus estragos. 

O edifício será protegido por uma rede de extintores, atendendo às exigências regulamentares Brasileiras –

NBR 12693 - Sistema de proteção por extintores de incêndio, distribuídos de forma a realizar uma cobertura 

total por todos os espaços. 

Consideramos os extintores como o meio mais imediato para combate a um início de incêndio.  

Os extintores serão selecionados para a classe ou classes de fogos inerentes aos locais a proteger, conforme 

as exigências das normas brasileiras. A proteção dos riscos de ocupação é feita com extintores apropriados 

para o combate a fogos das classes A, B ou C, conforme o tipo de riscos presentes, tendo sempre em 

atenção ao de maior gravidade.  

Os extintores utilizados serão carregados com diferentes agentes extintores conforme desenhos de segurança 

juntos. 

Quando os extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de fixação do suporte deve variar, 

no máximo, entre 1,6 m do pavimento e de forma que a parte inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 

0,10 m do pavimento acabado.  

É permitida a instalação de extintores sobre o pavimento acabado, desde que permaneçam apoiados em suportes 

apropriados, com altura recomendada entre 0,10m e 0,20m do pavimento. Alguns extintores serão previstos com 

tripé. 

Os extintores não poderão ser instalados em escadas e devem permanecer desobstruídos e sinalizados – 

conforme exigido pela norma da sinalização de emergência. 

3.7. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) 

Este sistema tem como objetivo detectar prematuramente qualquer foco de incêndio e, em caso de 

emergência, difundir o alarme para os seus ocupantes e acionar sistemas e equipamentos de segurança. 

Todo o edifício será coberto com um sistema de detecção e alarme contra incêndio que estará interligado 

com outras instalações, particularmente com as bombas de incêndio e os sistemas de extinção por gases 

inertes provocando o seu acionamento ou desativando os sistemas que agravam o incêndio como sejam 

todos os sistemas de ventilação mecânica (Ar Condicionado) já que poderão alimentar a combustão do 

incêndio. 
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O projeto do sistema de detecção e alarme de incêndio será realizado de forma a dar cumprimento às 

NBR6125, NBR6135 e NBR10897. 

O sistema de detecção e alarme de incêndio é uma instalação técnica capaz de registar um princípio de 

incêndio, sem a intervenção humana, transmitir as informações correspondentes a uma central de sinalização 

e comando (CDI – central de detecção de incêndio), dar o alarme automaticamente, quer local e restrito, 

quer geral, quer à distância (alerta) e acionar todos os comandos (imediatos ou temporizados) necessários à 

segurança contra incêndio dos ocupantes e do edifício onde está instalado. 

O sistema a projetar será do tipo "Endereçável-Analógico" e garantirá as seguintes situações: 

 Reconhecimento, caracterização e localização imediata do elemento de alarme; 

 Informação constante sobre a situação dos detectores (alarme, envelhecimento, limpeza, etc.), 

através de leitura permanente dos seus valores analógicos, se obtendo assim uma maior eficácia 

em termos de exploração e manutenção do sistema; 

 Comunicação rigorosa e fiável entre a CDI e os restantes elementos, imune a interferências 

exteriores; 

 Detecção exata de uma interrupção de circuito, se mantendo a linha de detecção em perfeito 

funcionamento; 

 Isolamento automático de setores de avaria, se mantendo o resto do sistema em perfeito 

funcionamento; 

 Respeitar o princípio da integridade, ou seja, deverá assegurar total compatibilidade de 

Hardware e Software. 

 Funcionamento de acordo com o princípio dia/noite tanto em modo automático como manual. 

De forma a ser obtido o máximo rendimento do SDAI, o alarme está projetado para ser transmitido à 

distância, para o responsável de segurança do edifício, por exemplo, de forma a uma rápida atuação. A 

transmissão será automática e realizada através de ligação telefônica. Esta transmissão será realizada através 

de um transmissor de alarme ligado à Central de Detecção de Incêndio.  

A transmissão do alerta, quando automática, será simultânea com a difusão do alarme geral. Este alarme 

geral será realizado através de sirenes instaladas pelo edifício com uma saída sonora do alarme 

compreendida entre 80dB e 99dB.  
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O sistema será constituído pelas seguintes unidades funcionais: 

 Dispositivos de acionamento do alarme de operação manual - botoeiras de alarme; 

 Dispositivos de atuação automática - detectores de incêndio; 

 Central de sinalização e comando (CDI) com módulo dia/noite, com dois loop de detecção; 

 Difusores de alarme geral; 

 Dispositivos de comando de sistemas e equipamentos de segurança - interfaces de comando; 

 Fontes locais de energia de emergência; 

 Redes de tubulação e rede de cabos. 

A CDI será instalada no pavimento térreo na zona da entrada.  

A CDI assegurará: 

 A alimentação dos dispositivos de acionamento do alarme; 

 A alimentação dos difusores de alarme geral; 

 A sinalização de presença de energia de rede e de avaria da fonte de energia autônoma; 

 A sinalização sonora e ótica dos alarmes restrito e geral e do alerta; 

 A sinalização do estado de vigília das instalações; 

 A sinalização de avaria, teste ou desativação de circuitos dos dispositivos de acionamento de alarme; 

 O comando de acionamento e de interrupção do alarme geral; 

 A temporização do sinal de alarme geral, quando exigido; 

 O comando dos sistemas e equipamentos de segurança do edifício, quando exigido; 

 O comando de acionamento do alerta. 

A CDI prevista será do tipo “Endereçável-Analógico”, com dois loop de detecção, suficientes para albergar 

todos os equipamentos do sistema. 

O loop abrangerá todas as partes consideradas e será organizado em linhas ou circuitos de detecção a dois 

condutores, ou seja, com ida e volta à central, com capacidade de instalação de até 126 equipamentos por 

loop, numa extensão máxima de 2000m, mas limitada a um total máximo de 512. A CDI será dotada de 

várias saídas programáveis, para a realização dos diversos comandos e alarmes que lhe estarão adstritos, 

sendo toda a programação dos elementos endereçáveis ativos (detectores, botões de alarme, interfaces de 

comando, etc.), realizada na própria central, com o seu teclado, através do qual serão também efetuadas as 

necessárias temporizações, para a emissão de ordens, alarmes e inibições. 
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Os detectores utilizados serão de elevada sensibilidade de modo a assegurar a máxima rapidez na detecção 

de um eventual incêndio. Estão projetados detectores óticos de fumaça, detectores de dupla tecnologia (ótico 

de fumaça e térmico) e detectores térmicos, conforme o local onde serão instalados. Os detectores serão 

instalados à vista, sob teto real, sempre que não exista forro ou em locais em que os forros sejam do tipo 

aberto (lâminas ou quadrículas - gradil) e abaixo do forro quando este seja de tipo fechado. 

Nas partes onde existe entreforro (e em que a diferença entre o teto real e o forro seja igual ou superior a 

0.8m) será efetuada uma dupla detecção, ou seja, instalação de detectores sob teto real e sob acima do 

forro. Sob o teto real e nas partes sob o pavimento, nas partes da treliça onde circulam condutas de HVAC e 

cabos das instalações eléctricas serão previstos detectores de incêndio, de forma a proteger estes espaços. 

Conforme assinalado nas plantas anexas, serão instalados acionadores de alarme, para atuação manual, 

direta, pessoal e voluntária, por qualquer ocupante do edifício, aquando do aparecimento de um sinistro de 

incêndio. Os botões de alarme serão instalados nos caminhos horizontais de evacuação, sempre que 

possível, junto às saídas e nos locais sujeitos a riscos especiais, entre 1,2m e 1,60m do pavimento, 

devidamente sinalizados, e de modo a não serem ocultados por quaisquer elementos decorativos ou outros, 

nem por portas, quando abertas. Estes acionadores serão dotados de um dispositivo de proteção que impede 

o acionamento abusivo dos dispositivos de alarme. 

Os difusores de alarme geral (sirenes) serão, sempre que possível, instalados fora do alcance dos ocupantes 

e, no caso de estarem situados a uma altura do pavimento inferior a 2,50m, serão protegidos por elementos 

que os protejam de danos acidentais. O sinal emitido pelos difusores será inconfundível com qualquer outro 

e audível em todos os locais do edifício a que seja destinado.  

As fontes de energia de emergência (baterias), incorporadas na CDI ou nas unidades autônomas, 

assegurarão o funcionamento das instalações de alarme no caso de falha na alimentação de energia. As 

fontes de energia de emergência que apoiam as instalações de detecção, alarme e alerta não servirão 

quaisquer outras instalações. 

Para libertar as baterias da CDI de um apreciável consumo de corrente serão previstas fontes locais de 

energia de emergência, de capacidade adequada ao valor da corrente total em jogo, necessária para 

alimentar em permanência os diversos elementos de comando.  
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4. CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

4.1. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) – Endereçável  

4.1.1. Cabos e condutores 

Os cabos a utilizar no cabeamento do sistema de detecção e alarme de incêndio são resistentes ao fogo, 

isolados, do tipo LIHCH-TP FE180 PH90,  com as secções assinaladas nas plantas anexas, da marca FireKab 

ou similar a aprovar pelo Gerenciamento. 

Junto aos pontos de ligação dos diferentes equipamentos e dispositivos deverão ser deixadas pontas de cabo 

com comprimento suficiente para efetuar as ligações respectivas e nunca inferiores a 0,20m. 

Marca de referência: FireKab ou similar a aprovar pelo Gerenciamento. 

4.1.1. Eletrodutos Rígidos (instalações sobrepostas e embutidas) 

Eletroduto rígido, de montagem roscada (tubo e acessórios), em PVC antichama (não propagam chama), 

resistência à deformação, atendendo aos requisitos da norma NBR 15465. Preparados para ser instalados 

com fita veda em locais úmidos. 

Marca de referência: TIGRE, ou similar a aprovar pelo Gerenciamento.  

4.1.2. Central de comando e sinalização - Sistema Analógico Endereçável – Ampliação da existente 

O sistema de detecção de incêndio será uma ampliação do sistema de detecção existente no Museu.  

Estão projetadas cartas de ampliação, com capacidade para 2 loop de detecção, endereçável.  

O executante da instalação de detecção de incêndio deverá confirmar, no local, se a central instalada possui 

capacidade para expansão de cartas para dois loop. 

Este sistema deverá respeitar a norma de segurança máxima, com inovações de produtos e da mais moderna 

tecnologia. 

As cartas de linhas devem assegurar o seu fecho em anel ou loop de acordo com a norma UL classe A, 

permitindo o seu funcionamento nos dois sentidos. 

Cada linha de detecção, analógica/endereçável, deverá admitir a ligação de um máximo de 126 elementos 

activos, individualmente endereçados e, como tal, reconhecidos pela central. 
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A criação de locais ou grupos lógicos, derivados da conjugação de um ou mais elementos ativos e 

individualmente endereçados, deverá ser livre e apenas limitada pelo número máximo de elementos ativos. 

Está projetada bateria selada para o painel central. 

Todos os equipamentos a instalar terão de ser, obrigatoriamente, compatíveis com o sistema atualmente 

existente no Museu. 

4.1.2.1. Localização 

De acordo com informação recebida, a Central de Alarme e Comando encontra-se instalada no pavimento 4 

do Edifício sede da FCRB (Museu). As cartas de ampliação deverão ser instaladas na caixa existente no 

pavimento 4 do museu. 

4.1.2.2. Capacidade 

No sistema de Detecção e alarme de Incêndio, a definição dos seus traçados deve ser baseada num Sistema 

Analógico Endereçável no qual se incluem os detectores, acionadores de alarme e sirenes de alarme de 

incêndio, além de todos os componentes indispensáveis ao normal funcionamento do sistema.  Os 

componentes do sistema serão instalados em circuitos de detecção em anel (Loops), cada um dos quais 

permitirá um número máximo de 128 dispositivos. 

4.1.2.3. Organização do Alarme 

Pretende-se que o modo de funcionamento no local da Fundação Rui Barbosa, agora em estudo, seja do tipo  

diurno ou noturno, sendo que qualquer detector ou botoneira acionará o alarme local na central e, só após 

uma temporização previamente estabelecida, serão desencadeados o alarme e o alerta (para o Responsável 

de Segurança ou o Corpo de Bombeiros), se, entretanto, não for cancelado, manualmente, o alarme na 

central.  

O alarme (geral ou setorial) e o alerta (comunicação com o Responsável de Segurança ou o Corpo de 

Bombeiros) poderão sempre ser ativados por comando manual na central, inclusivamente durante as 

situações de temporização em curso.  

A comunicação com o Responsável de Segurança, ou o Corpo de Bombeiros, para veicular o alerta será 

Automática, do tipo telefônico, devendo, para o efeito, ser instalado junto à central do SDAI um transmissor 

de alarme ligado a uma linha telefônica.  

Marca de referência: Simplex Grinnel 4100 (para ampliação de 2 loop da central existente). 
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4.1.3. Painel Repetidor 

O objectivo do painel repetidor, a instalar no pavimento térreo do edifício de acervo, agora em estudo, será 

permitir a visualização  dos acontecimentos em situação de incêndio neste local do edifício. 

Deverá possuir um display alfanumérico em cristal líquido onde será possível inscrever as informações e fonte 

alimentação com baterias. 

O painel repetidor será interligado à central de detecção de incêndio. 

Marca de referência: Simplex Grinnel – Painel Repetidor, compatível com o sistema existente no edifício do 

museu. 

NOTA IMPORTANTE: Todos os equipamentos a interligar no sistema de detecção de incêndio terão de ser 

compatíveis com o sistema atualmente existente no Museu. 

4.1.4. Base Analógico - Endereçável para detectores 

Para aplicação, montagem e ligação de detectores da marca Simplex Grinnel analógico – endereçáveis – 

compatíveis com o sistema existente. 

São construídas em conformidade com a norma EN54. 

Serão de tipo intermutáveis e universais compatível com qualquer um dos tipos de detectores (fumaça, calor e 

neural (dupla tecnologia)). 

São construídas em material plástico ABS, cor branca (RAL9010), design discreto e para montagem 

sobreposta. 

Todas as ligações a realizar serão no interior da base, efetuadas por intermédio de bloco de terminais com 

ligadores por encaixe DIN. 

Não serão admitidas ligações por aperto ou por qualquer outro processo que não assegure a fiabilidade 

desejada particularmente que possa dar origem a maus contatos e logo avarias intermitentes. 

Marca de referência: Simplex Grinnel, compatíveis com o sistema existente no edifício adjacente – museu.  



 

  
Centro de Preservação de Bens Culturais 

 

segurança contra incêndio / projeto executivo / janeiro 2016 memorial descritivo, caderno de encargos e especificações 

4013-03-02-11-04-00-04-001 4013-00-11-01-001-PE-00_Pág.21 

4.1.5. Detector multicritério (dupla tecnologia) 

Para detecção e alarme precoce de qualquer foco de incêndio cuja primeira manifestação seja a fumaça, 

calor ou temperatura ou uma associação múltipla. Construído em conformidade com a norma EN54-7. 

Detector de fumaça de multicritério, para a detecção precoce de incêndios devido à combustão de líquidos e 

sólidos, bem como incêndios de combustão lenta ou que ardem sem chama.  

Deverá ser resistente a fatores ambientais e de interferência como o pó, fibras, insetos, umidade, 

temperaturas extremas, interferência eletromagnética, vapores corrosivos e vibrações. Não deverá ser afetado 

por impactos – proteção contra sabotagem. Deverá possuir componentes electrónicos de alta qualidade com 

proteção e isolador de curto-circuito integrado, que localize a peça danificada no bus de detecção da central 

e a isole entre 2 detectores. Indicador de alarme (AI) integrado, visível a 360°. 

Este tipo de detectores deverão: 

 Funcionar de acordo com o princípio de luz difusa com um sensor óptico de difusão para a 

frente; 

 Ter a câmara de amostragem optoeletrônica que resiste à luz estranha e perturbante, mas 

detecta de forma ideal as partículas de fumaça 

 Ter um sensor térmico adicional que aumenta a imunidade do detector de incêndios 

relativamente a indícios ilusórios  

 Ter comportamento de detecção selecionável através de diferentes conjuntos de parâmetros  

 Ter imunidade contra as causas de alarme transitórias e erradas 

Marca de referência: Simplex Grinnel, Detector multicritério compatível com o sistema existente no edifício do 

museu. 

4.1.6. Detector de fumaça 

Para detecção e alarme precoce de qualquer foco de incêndio cuja primeira manifestação seja a fumaça. 

Se aplica para a detecção de incêndios gerando fumo e incêndios latentes. 

Deverá ser resistente a fatores ambientais e de interferência como o pó, fibras, insetos, umidade, 

temperaturas extremas, interferência eletromagnética, vapores corrosivos e vibrações. Não deverá ser afetado 

por impactos - proteção contra sabotagem. Deverá possuir componentes electrónicos de alta qualidade com 

proteção e isolador de curto-circuito integrado, que localize a peça danificada no bus de detecção da central 

e a isole entre 2 detectores. Indicador de alarme (AI) integrado, visível a 360°. 
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Os detectores de fumo são compostos por detector com tampa antipó para a proteção do detector da 

acumulação de pó durante os trabalhos de construção. 

Este tipo de detectores deverão: 

 Funcionar de acordo com o princípio de luz difusa com um sensor óptico de difusão para a frente; 

 Ter a câmara de amostragem optoeletrônica resiste à luz estranha e perturbante, mas detecta de 

forma ideal as partículas de fumo; 

 Ter comportamento de detecção selecionável através de diferentes conjuntos de parâmetros.  

Marca de referência: Simplex Grinnel – Detector de fumaça compatível com o sistema existente no edifício do 

museu. 

4.1.7. Detector de temperatura 

Para detecção e alarme precoce de qualquer foco de incêndio cuja manifestação seja o aumento de 

temperatura. 

Deverá ser resistente a fatores ambientais e de interferência como o pó, fibras, insetos, umidade, 

temperaturas extremas, interferência eletromagnética, vapores corrosivos e vibrações. Não deverá ser afetado 

por impactos - proteção contra sabotagem. Deverá possuir componentes electrónicos de alta qualidade com 

proteção e isolador de curto-circuito integrado, que localize a peça danificada no bus de detecção da central 

e a isole entre 2 detectores. Indicador de alarme (AI) integrado, visível a 360°.  

Funcionalidade: 

 Equipado com um sensor térmico; 

 Para requisitos rigorosos; 

 Comportamento de resposta ajustado com aumentos lentos e rápidos da temperatura como 

também da temperatura fixa; 

 Comportamento de detecção selecionável através de diferentes conjuntos de parâmetros. 

Aplicações  

 Adequado para áreas sujeitas a diferentes temperaturas ambiente; 

 Locais onde ocorram elevadas acumulações de pó ou sujidade ou sujeitos a uma percentagem 

de umidade elevada que possam provocar danos nas unidades de alarme convencionais. 
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Marca de referência: Simplex Grinnel – Detector de temperatura compatível com o sistema existente no 

edifício do museu. 

4.1.8. Botões de alarme manual 

Para ativação manual imediata de alarme de incêndio ou do processo de extinção.  

A ativação será do tipo direta, através de pressão sobre a placa de vidro.  

Depois de atuado, substituindo as placas de vidro utilizadas, o botão de alarme manual estará novamente 

pronto a atuar. 

As caixas para instalação dos botões deverão ser consideradas. 

Marca de referência: Simplex Grinnel – Botão de alarme manual compatível com o sistema existente no 

edifício do museu. 

4.1.9. Sirenes para alarme de fogo endereçável 

Serão instalados os difusores de alarme sonoro e visual - sirenes de alarme de incêndio, nas localizações 

representadas nas peças desenhadas anexas, indispensáveis à garantia de que, quando acionado, o alarme 

seja audível em todo o edifício, permitindo alertar em tempo útil todos os utentes, independentemente da sua 

localização.  

Para tal prevê-se a instalação dos dispositivos de alarme sonoro representados, ligados à central do SADI e 

compatíveis com o sistema de detecção atualmente instalado no museu. 

Deverão ser contempladas as respectivas bases para as sirenes. 

Marca de referência: Simplex Grinnel – Botão de alarme manual compatível com o sistema existente no 

edifício do museu. 

4.1.10. Fonte de Alimentação com bateria – 12V x 20A/h 

Fonte de alimentação com bateria, versão de 12V x 20A/h, para instalar no painel Central. 

4.1.11. Módulo de monitorização e comando – 1 entrada e 1 saída 

Para ligação de contatos de abertura ou fecho, independentes e livres de potencial, para confirmação de 

estados técnicos (ex: controle de portas ou ventilação) e para atuação de alarmes (ex: alarme de sprinkler). 
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Este módulo deverá ser instalado dentro de uma caixa de proteção, para aplicação em partes desprotegidas. 

Deverá disponibilizar 1 entrada para contatos livres de potencial e 1 saída de relé livres de potencial.  

Deverá possuir Led’s para indicação de estado das entradas e saídas. 

Marca de referência: Simplex Grinnel – Módulo de monitorização e comando, compatível com o sistema 

existente no edifício do museu. 

4.1.12. Ensaios e programação do SDAI 

A nova programação da central de detecção de incêndio será realizada de acordo com o princípio dia/noite, 

de acordo com indicações do Responsável de segurança do edifício.  

Deverão ser realizados ensaios funcionais com fumaça e atuação dos botões de alarme manual de forma a 

apurar o seu bom funcionamento. 

O adjudicatário fornecerá ao Dono da obra a documentação técnica, manuais de operação dos 

equipamentos instalados e promoverá uma ação de formação ao pessoal de segurança a designar pelo 

Dono de Obra. 

4.2. Extintores Portáteis 

Os extintores de incêndio a instalar deverão dar cumprimento às normas técnicas da ABNT relacionadas com 

extintores. 

O edifício será protegido por uma rede de extintores, atendendo às exigências regulamentares Brasileiras 

(NBR 12693 - Sistema de proteção por extintores de incêndio), distribuídos de forma a realizar uma cobertura 

total por todos os espaços. 

Os extintores deverão estar corretamente sinalizados. A sinalização ajuda a identificar o extintor, a classe e 

tipo de fogo ao qual ele é destinado. Quando os extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a 

altura de fixação do suporte deve variar, no máximo, entre 1,6 m do pavimento e de forma que a parte 

inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10 m do pavimento acabado. 

4.2.1. Tipos de Extintores 

Os extintores selecionados para o edifício em estudo são os seguintes: 

1. Extintor de incêndio portátil, com carga de Pó Químico Seco ABC, capacidade extintora  

3A-20B - C, capacidade 6kg, marca Kidde - refª KB-P6ABC55; 
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2. Extintor de incêndio portátil, com carga de CO2, capacidade extintora 5B - C, capacidade 6kg, 

marca Kidde - refª KB-CO2-6; 

3. Extintor de incêndio portátil, com carga de água, capacidade extintora 10A, capacidade 10l, 

marca Kidde - refª KB-AP-10; 

Estão previstos suportes em aço inox para fixação dos extintores à parede. 

4.3. Placas de Sinalização de Segurança 

Estamos projetando dísticos do tipo fotoluminescente auto-extinguível (M1) de diversos tipos e nos diversos 

locais, conforme assinalados nos desenhos anexos. 

Os códigos e dimensões das placas de sinalização estão detalhados no desenho de simbologia – desenho 01. 

Para além do estabelecido do parágrafo anterior, nos locais assinalados nos desenhos, em local bem visível, 

serão afixadas as placas das rotas de fuga com instruções em português relativas à conduta a seguir, em 

caso de incêndio, pelo pessoal, bem como uma planta do piso devidamente orientada relativamente à 

posição do observador, destinada a informar os ocupantes da localização dos seguintes aspectos:  

 Escadas e Rotas de Fuga; 

 Meios de intervenção disponíveis; 

 Dispositivos de corte das instalações de energia elétrica; 

Marca de referência: SINARTLUX, C3-Criação Visual, SETON ou similar a aprovar pelo Gerenciamento. 

4.4. Sistemas Fixos de Extinção – Sistema Automático de Extinção de Incêndio – SAEI – Gases Inertes 

Estamos projetando a instalação de um sistema de extinção por Proinerte (IG55), destinado aos acervos do 

pavimento 0, pavimento 2, pavimento 3 e pavimento 4. 

O Proinerte (IG-55) é um agente de extinção assim designado e aprovado pela norma NFPA 2001 (Clean 

Agent Fire Extinguishing systems) para locais com ocupação humana e listado na edição de 2000 na tabela 

1-5.1.2. 

O Proinerte é uma mistura de gases inertes: 

 50 % de Argon 

 50 % de Nitrogénio 
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A localização de todos os equipamentos visíveis deste sistema será confirmada em obra e previamente 

aprovada pelo Arquiteto responsável. 

Os sinais de aviso do “sistema de extinção em defeito” serão enviados ao quadro de comando de extinção, 

que por sua vez os enviará ao quadro de comando e sinalização do SDAI. 

O sistema deverá possuir aprovações LPCB. 

O sistema será constituído por 13 cilindros, cálculo realizado para a sala de maiores dimensões, 

considerando que não haverá simultaneidade de incêndio em mais do que uma sala. 

Os cilindros com capacidade de 80 litros a 300 Bar serão carregados cada um com 32,1Kg de Proinerte e, 

fabricados de acordo com as normas internacionais aplicáveis (EN 1964-2). 

Todos os cilindros deverão possuir um rótulo em Português onde conste obrigatoriamente: 

 O nome do fabricante, o conteúdo do cilindro e a pressão. 

 Instruções de operação manutenção e recarga 

 Precauções. 

Cada cilindro deverá ser equipado com uma válvula de descarga por pressão controlada, de modo a que o 

total de agente extintor do sistema seja descarregado de forma uniforme durante os 60 segundos da 

descarga, evitando assim grandes sobrepressões no compartimento protegido. 

Cada uma das válvulas de descarga dos cilindros será equipada com manómetro e pressostato. O 

pressostato fechará o contato de alarme quando a pressão do cilindro descer abaixo dos 270 Bar. 

A abertura das válvulas de descarga dos cilindros se faz por intermédio de um disparador pneumático 

instalado para o efeito e, com um funcionamento a 22 Bar. 

A atuação do sistema será feita por intermédio de um conjunto de atuação elétrica composto essencialmente 

por uma válvula de solenoide de funcionamento a 24 Volt DC e um cilindro de nitrogénio recarregável. 

A válvula deste cilindro possuirá um manómetro e pressostato e um disparador manual. 

Os cilindros serão interligados por intermédio de mangueiras flexíveis de descarga a um coletor de descarga. 

Este coletor de descarga será equipado com uma válvula de descarga de segurança calibrada para 55 Bar. 

A fixação dos cilindros à parede deverá obrigatoriamente ser feita em dois níveis.  



 

  
Centro de Preservação de Bens Culturais 

 

segurança contra incêndio / projeto executivo / janeiro 2016 memorial descritivo, caderno de encargos e especificações 

4013-03-02-11-04-00-04-001 4013-00-11-01-001-PE-00_Pág.27 

Os difusores a utilizar deverão ser equipados com orifício calibrado e permitir uma descarga num ângulo de 

360º. 

Os difusores deverão estar de acordo com os requisitos expressos nas normas brasileiras ou, na falta destas, 

normas internacionais (ISO 14520 e EN 12094-7). 

Os sistemas serão localizados e implantados conforme desenhos anexos. 

NOTA IMPORTANTE – Apesar da ferramenta que possuímos para o cálculo do SAEI (Software fornecido pelo 

fabricante), que foi usada para o cálculo da rede, o sistema de extinção de incêndio é um sistema com 

bastantes particularidades que poderão influenciar os valores finais, pelo que, o construtor deverá, em fase 

de proposta, confirmar com o fornecedor todo o dimensionamento do sistema, de forma a não originar 

trabalhos a mais em fase de obra.  

Marca de referência: FIKE (Ecosafety)ou similar a aprovar pelo Gerenciamento 

4.4.1. Tubulação de distribuição 

A tubulação a utilizar na rede de distribuição do agente de extinção será do tipo schedule 40 com acessórios 

3000 lbs. A tubulação será firmemente suportada de modo a evitar as solicitações mecânicas durante o 

período de descarga, bem como as dilatações devidas ao calor do incêndio e as contrações do arrefecimento 

durante a descarga. 

O nosso projeto prevê os diâmetros de tubulação que consideramos adequados. Estes diâmetros deverão, 

contudo, ser confirmados por cálculo computorizado a apresentar pelo construtor antes de proceder à 

instalação. 

Marca de referência: FIKE (Ecosafety)ou similar a aprovar pelo Gerenciamento 

4.4.2. Redes de distribuição de IG55 (PROINERTE) 

O construtor deverá apresentar cálculo hidráulico dos SAEI após confirmação em obra dos traçados das 

redes de extinção. O cálculo a apresentar deverá ser efetuado com software homologado pela “VDS” para 

este tipo de redes e os critérios de cálculo referidos no caderno de encargos. 

Fica desde já estabelecido que não será permitida a execução de qualquer trabalho nestas redes sem a 

apresentação destes cálculos aos projetistas e a aprovação dos mesmos. 

Após a aprovação dos cálculos deverão ser fornecidas ao Dono de Obra duas cópias dos mesmos, assim 

como os desenhos finais do sistema (telas finais). 
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Estas redes, a estabelecer nos locais representados nas peças desenhadas, serão constituídas por tubos de 

aço sem costura, “T’s”, dispositivos de fixação e difusores do gás extintor. 

As normas a que devem obedecer os materiais a empregar nestas redes encontram-se especificadas no 

desenho junto com o traçado e pré-dimensionamento das redes de tubulação. 

Após a conclusão dos trabalhos de instalação as redes serão ensaiadas à pressão de 100 bar. 

4.4.3. Equipamentos de comando e sinalização 

Os equipamentos de comando e sinalização deverão ser integralmente compatíveis com os do SDAI, uma vez 

que o seu funcionamento é interdependente e o quadro de comando de extinção deverá comunicar com 

aquele sistema diretamente através de 2 "Loop" de comunicação. 

Seguem-se as especificações destes equipamentos: 

a)  Quadro de comando de extinção 

O quadro de comando de extinção de incêndios fará o interface entre a central de detecção de 

incêndios e o sistema automático de extinção de incêndios. 

Deverá ter funcionamento totalmente analógico e ser instalados no "loop" de detecção do SADI 

ocupando um endereço naquele sistema. 

A central de detecção de incêndios deverá dispor de controle e sinalizações conforme as normas 

brasileiras aplicáveis, especificações estas para centrais de detecção, sinalização e comando de 

extinção de incêndios. 

A central deverá ser interligada com a loop analógica da detecção de incêndios, pelo que deverá ser 

equipada com 2 interfaces.  

A central deverá possuir aprovações para o efeito passadas pela LPCB. 

A central funciona a partir do carregador e baterias de 24 volt, alimentando os locais, controle, 

comandos e sinalizações. 

O controle e sinalizações funcionam mesmo em falha de corrente ou das baterias. 

A central possui basicamente as seguintes indicações: 
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 Indicação de avaria (falta) de local 

 Indicação de avaria (falta) comum 

 Operação contínua do sistema quando da falha de corrente ou baterias 

 Monitorização das linhas de detecção e de disparo de extinção 

 Monitorização da alimentação (127V e baterias) 

 Monitorização dos fusíveis 

 Aceitação dos alarmes de todas os locais 

 Operação de controle, besouro interno e sirenes externas durante um alarme 

Especificações: 

 Dispõe de 1 circuito 

 Dispõe de 20V estabilizados para a saída dos detectores 

 Monitorização 5 mA 

 Limite 60 mA por linha 

 Dupla sinalização de fogo 

 Repetição de fogo 250 mA por local 

 Desativação local a local 

 Desativação do primeiro nível de alarme 

 Desativação do relé de primeiro nível de extinção 

 Desativação do relé de segundo nível de extinção 

 Desativação do relé de comando de ventilação 

 Desativação do disparo de extinção 

 Temporização do alarme de detectores e botões 

 Temporização do disparo da extinção até 60 segundos em 5 intervalos de tempo programáveis. 

 Detecção de falha de carregador e baterias 

 Deverá dispor de 3 relés inversores programáveis para sirenes 

 Deverá dispor de modo de teste “por uma pessoa”. 

 Deverá dispor no borne de ligações de saída a 24 Vdc para comandos auxiliares 

 Consumo em repouso – 2,4 watt 

Especificações elétricas 

 Alimentação - 127 Vac 60 Hz 
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 Baterias - 24V 7Ah 

 Carregador - 24V /0,7 A 

Especificações mecânicas 

 Caixa em ferro pintado com fechadura. 

 Painel frontal com sinalização e comandos. 

 Bloco de terminais com capacidade para cabos até 1,5 mm 

Sinalização acústica/luminosa 

 Fogo por local  

 Avaria por local 

 Falta de alimentação 

 Avaria geral 

 Acústicos descativados 

 Extinção descativada 

 Disparo manual descativado 

 Comandos descativados (1º Nível; 2º Nível e ventilação). 

 Indicação de extinção ativada 

 Indicação de avaria nos circuitos de alarme 

 Indicação de disparo iminente 

 Indicação de bloqueio de extinção 

 Indicação de avaria do local de extinção e de pressão baixa  

Comandos 

 Isolamento local a local 

 Sirenes de evacuação geral 

 Silenciamento dos alarmes acústicos 

 Reiniciar sistema  

 Testes de lâmpadas do display 

 Saída de relé para corte ao ar condicionado/quadros elétricos 

 Saída para ligação do emissor de alarmes aos bombeiros 

 Saída para painéis repetidores e sinópticos 

 Ativar/Desativar a temporização 
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 Bloqueio de acesso aos controlos a pessoas não autorizadas 

Autonomia 

 40 horas, para funcionamento em repouso 

Marca de referência: Siemens – compatível com o sistema SDAI, ou similar a aprovar pelo Gerenciamento. 

b)  Sirenes para primeiro alarme de extinção 

Estas sirenes serão próprias para montagem sobreposta, com cor branca, funcionarão a 24Vcc e 

emitirão um som distinto do utilizado para os restantes alarmes (sejam estes de fogo ou de intrusão). 

Marca de referência: Ecosafety / Legrand ou ou similar a aprovar pelo Gerenciamento. 

c) Sinalizadores ótico e acústicos de aviso de descarga de gás de extinção 

Estes sinalizadores serão para montagem sobreposta, na cor branco e adesivo com a inscrição 

“Descarga de Gás de Extinção”. Funcionarão a 24Vcc e para além de pelo menos 2 lâmpadas 

incorporarão, no seu interior, uma sirene idêntica à referida no ponto anterior embora com um toque 

distinto da mesma. 

Marca de referência: Ecosafety / Legrand ou similar a aprovar pelo Gerenciamento. 

4.4.4. Grelha de Despressurização 

Está projetada uma grelha de despressurização, para cada compartimento a proteger, que permite retirar o excesso 

de pressão no interior do compartimento. Assim, quando a pressão excede os 5mBar as grelhas abrem. 

A grelha será instalada na parede, conforme desenhos anexos. 

Marca de referência: PR-VENT500L HIGH-X e PR-VENT400L HIGH-X ou similar a aprovar pelo 

Gerenciamento. 

4.4.5. Requisitos de formação 

No final deverá ser realizada formação à equipe de manutenção do edifício. 

A sessão formativa incluirá: 

 Operação do painel de controle 
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 Funções de operação manual e (opcionalmente) de desativação operativa 

 Procedimentos em caso de avaria 

 Procedimentos de supervisão 

 Funções auxiliares 

 Procedimentos de emergência. 

4.5. Colmatagens Corta-Fogo 

Todos os espaços livres nos atravessamentos de fronteira de compartimentos corta-fogo, resultantes de 

trabalhos de furação para atravessamentos de tubulação, serão colmatados com materiais intumescentes, 

com o grau de resistência ao fogo adequado a cada caso. 

O sistema poderá ser constituído por painéis de lã mineral de alta densidade, 120 a 140 Kg/m3, revestido 

em ambas as faces com DMA coating (BST tipo A) resina termoplástica intumescente e interligados com DMK 

mastic (BST tipo K). Em caso de incêndio, desenvolve um isolamento térmico ativo que a partir dos 190ºC ( 

15%) expande criando uma barreira termo-isolante com uma espessura até 50 vezes a espessura inicial, 

permitindo o preenchimento de vazios. 

Deverá igualmente proteger-se a tubulação 150mm para ambos os lados das faces da selagem, com DMA 

coating ou DMK mastic (1100g/m2) ou similar a aprovar pelo Gerenciamento. 

Os dutos técnicos a selar deverão ser preenchidos com painéis FIREPANEL ou equivalente, cortados à 

medida, tendo em conta os atravessamentos existentes. Deverá ser aplicado DMK mastic ou DMA coatig ou 

equivalente, nos topos dos painéis a utilizar, contornar todos os atravessamentos e preencher as juntas e ocos 

com DMK mastic ou equivalente. O conjunto deverá ser revestido em ambas as faces com DMA coating, ou 

similar a aprovar pelo Gerenciamento. 

5. EQUIPE TÉCNICA 

Os Técnicos Responsáveis, 

 Maria da Luz Santiago (OET 1115) 

 Carlos Alberto Dias (CREA 52.261/D) 
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0.00

Date

Customer

Quote N
o
.

Project

Hazard

Altitude - m ISO Factor Altitude - ft NFPA Factor Risk ISO 14520 LPCB NFPA UL/FM

-1 000 1.130 -1 000 1.04 Class A 40.30% 39.70% 34.90% 34.20%

0 1.000 0 1.00

1 000 0.885 1 000 0.96

1 500 0.830 2 000 0.93 Class B 47.50% 46.00% 45.50% N/A

2 000 0.785 3 000 0.89

2 500 0.735 4 000 0.86

3 000 0.690 5 000 0.82

3 500 0.650 6 000 0.78

Length Width
Protected 

Space
Height/Depth Volume

Design        

Concentration    

IG55 

Required

Estd. Vent Area 

Required (m
2
)

14.93 5.40 Ceiling Void 0.00 0.00 0.000

Area Room 2.60 209.62 39.70 149.74 0.097

Floor Void 0.00 0.00 0.000

Extra Volume 0.00 0.000

Totals 209.62 149.74

1.000

20

500

149.7

7

5

12.19

12.15

2.72

500

41.82

41.99

0.7081

0.830

0.779

0.098

1)

2)

Max allowed over pressure in enclosure(Pa)

Final Concentration of IG-55 (200bar  cylinders)

Minimum Design Concentration Levels

OK

OKFinal Concentration of IG-55 (300bar  cylinders)

Specific vapor volume of IG-55 @ 20 C

Final flow calculations shall be performed to validate this data and system performance.

A 30% Vent Coefficient is utilized in this Vent Area Calculation 

Specific vapor volume of air @ 20 C

Required Vent Area (m
2
):

Resulting Oxygen Concentration using 200 Bar Cylinders (%)

Altitude Correction Factor

VENT AREA CALC PER CEA/VdS - NOT APPLICABLE TO ISO 14520, LPCB OR NFPA RULES

Quantity of 200 Bar ProInert Cylinders

Quantity of 300 Bar ProInert Cylinders

Max mass flow into enclosure(kg/sec)

80.62

Altitude Correction Factors

Class A Cables 

Higher Hazard
45.10% N/A43.70% N/A

ProInert
TM

 System Data - ISO 14520-2006 & NFPA 2001

CALCULATIONS

Resulting Oxygen Concentration using 300 Bar Cylinders (%)

Required Amount of ProInert (kg)

Information Given

April 2008

A

Min. Temp. in Hazard (C)

Max. Pressure (Pa)

Specific vapor volume of homogenous mixture @ 20 C

Notes:

Input Required Result Of Calculation

INPUT

Casa Rui Barbosa

Objectos Museológicos - Piso Térreo

Rule Used23.11.2015

LPCB
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0.00

Date

Customer

Quote N
o
.

Project

Hazard

Altitude - m ISO Factor Altitude - ft NFPA Factor Risk ISO 14520 LPCB NFPA UL/FM

-1 000 1.130 -1 000 1.04 Class A 40.30% 39.70% 34.90% 34.20%

0 1.000 0 1.00

1 000 0.885 1 000 0.96

1 500 0.830 2 000 0.93 Class B 47.50% 46.00% 45.50% N/A

2 000 0.785 3 000 0.89

2 500 0.735 4 000 0.86

3 000 0.690 5 000 0.82

3 500 0.650 6 000 0.78

Length Width
Protected 

Space
Height/Depth Volume

Design        

Concentration    

IG55 

Required

Estd. Vent Area 

Required (m
2
)

32.00 5.50 Ceiling Void 0.00 0.00 0.000

Area Room 2.60 457.60 39.70 326.88 0.213

Floor Void 0.00 0.00 0.000

Extra Volume 0.00 0.000

Totals 457.60 326.88

1.000

20

500

326.9

15

11

12.31

12.10

5.94

500

41.23

42.24

0.7081

0.830

0.780

0.213

1)

2)

Max allowed over pressure in enclosure(Pa)

Final Concentration of IG-55 (200bar  cylinders)

Minimum Design Concentration Levels

OK

OKFinal Concentration of IG-55 (300bar  cylinders)

Specific vapor volume of IG-55 @ 20 C

Final flow calculations shall be performed to validate this data and system performance.

A 30% Vent Coefficient is utilized in this Vent Area Calculation 

Specific vapor volume of air @ 20 C

Required Vent Area (m
2
):

Resulting Oxygen Concentration using 200 Bar Cylinders (%)

Altitude Correction Factor

VENT AREA CALC PER CEA/VdS - NOT APPLICABLE TO ISO 14520, LPCB OR NFPA RULES

Quantity of 200 Bar ProInert Cylinders

Quantity of 300 Bar ProInert Cylinders

Max mass flow into enclosure(kg/sec)

176.00

Altitude Correction Factors

Class A Cables 

Higher Hazard
45.10% N/A43.70% N/A

ProInert
TM

 System Data - ISO 14520-2006 & NFPA 2001

CALCULATIONS

Resulting Oxygen Concentration using 300 Bar Cylinders (%)

Required Amount of ProInert (kg)

Information Given

April 2008

A

Min. Temp. in Hazard (C)

Max. Pressure (Pa)

Specific vapor volume of homogenous mixture @ 20 C

Notes:

Input Required Result Of Calculation

INPUT

Casa Rui Barbosa

Acervos miores dimensões - P2 , P3, P4

Rule Used23.11.2015

LPCB
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0.00

Date

Customer

Quote N
o
.

Project

Hazard

Altitude - m ISO Factor Altitude - ft NFPA Factor Risk ISO 14520 LPCB NFPA UL/FM

-1 000 1.130 -1 000 1.04 Class A 40.30% 39.70% 34.90% 34.20%

0 1.000 0 1.00

1 000 0.885 1 000 0.96

1 500 0.830 2 000 0.93 Class B 47.50% 46.00% 45.50% N/A

2 000 0.785 3 000 0.89

2 500 0.735 4 000 0.86

3 000 0.690 5 000 0.82

3 500 0.650 6 000 0.78

Length Width
Protected 

Space
Height/Depth Volume

Design        

Concentration    

IG55 

Required

Estd. Vent Area 

Required (m
2
)

16.50 5.40 Ceiling Void 0.00 0.00 0.000

Area Room 2.60 231.66 39.70 165.48 0.108

Floor Void 0.00 0.00 0.000

Extra Volume 0.00 0.000

Totals 231.66 165.48

1.000

20

500

165.5

8

6

11.97

11.60

3.01

500

42.88

44.63

0.7081

0.830

0.778

0.108

1)

2)

Input Required Result Of Calculation

INPUT

Casa Rui Barbosa

Acervos menores dimensões - P3, P4

Rule Used23.11.2015

LPCB

April 2008

A

Min. Temp. in Hazard (C)

Max. Pressure (Pa)

Specific vapor volume of homogenous mixture @ 20 C

Notes:

ProInert
TM

 System Data - ISO 14520-2006 & NFPA 2001

CALCULATIONS

Resulting Oxygen Concentration using 300 Bar Cylinders (%)

Required Amount of ProInert (kg)

Information Given

89.10

Altitude Correction Factors

Class A Cables 

Higher Hazard
45.10% N/A43.70% N/A

Resulting Oxygen Concentration using 200 Bar Cylinders (%)

Altitude Correction Factor

VENT AREA CALC PER CEA/VdS - NOT APPLICABLE TO ISO 14520, LPCB OR NFPA RULES

Quantity of 200 Bar ProInert Cylinders

Quantity of 300 Bar ProInert Cylinders

Max mass flow into enclosure(kg/sec)

Final Concentration of IG-55 (300bar  cylinders)

Specific vapor volume of IG-55 @ 20 C

Final flow calculations shall be performed to validate this data and system performance.

A 30% Vent Coefficient is utilized in this Vent Area Calculation 

Specific vapor volume of air @ 20 C

Required Vent Area (m
2
):

OK

OK

Max allowed over pressure in enclosure(Pa)

Final Concentration of IG-55 (200bar  cylinders)

Minimum Design Concentration Levels



HALL ELEVADOR

PLANTA BAIXA SUBSOLO  (-2,69)
01

DEP. DE REAGENTES

CASA DE BOMBAS

TOP=6.80

m-2.71

MATERIAL LIMPEZA

ESCADA

m-0,94

E=17,74 cm

m-2.71

 01

E=17,74 cm

H=82cm

H=82cm

ALVENARIA

H=92cm

 02 03 04 05 06 07 08 09 10

13 12 11

H=82cm

m-2.71

DET

PRANCHA

PX.B-44

5
.7
2

cabo LIHCH-TP-FE180 PH90 - 2x1.5

PE_ELE2

PE_ELE1

LIHCH-TP-FE180 PH90 - 2x1.5

LIHCH-TP-FE180 PH90 - 2x1.5
Loop 2

LIHCH-TP-FE180 PH90 - 2x1.5

SUBIDA - AO PISO SUPERIOR

SUBIDA - DO PISO INFERIOR

DESCIDA - DO PISO SUPERIOR

DESCIDA - AO PISO INFERIOR

LEGENDAS

VERMELHAS A CADA 2 METROS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOSSIRENE DE ALARME

DETECTOR DE FUMOS

DETECTOR DE TEMPERATURA

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES NOTAS

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-11-02-02-01-059.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 01 0111 0102 PE01



m+0.66

CATRACA

TOP=10.17

m+0.66

P
.C

.I
L
U

M
.P

T

Barbosa

vem da Central Principal de

Cobertura do 

Jacobina Lacombe

NOTA:

L1

LIHCH-TP-FE180 PH90

LIGA AO

CONTROLADOR

PRINCIPAL DO

CONTROLO DE

ACESSO

HALL ELEVADORES

m

m

m

CARGA E DESCARGA

PREPARO

MICROFILMAGEM

PROCESSAMENTO

CPD

ESCADA

m
m

m m+0.66

m+0.66

m+0.66

m+2,43
m+0.66

m+0.66

HALL ELEVADORES

m

m

m

CARGA E DESCARGA

PREPARO

MICROFILMAGEM

PROCESSAMENTO

CPD

ESCADA

m
m

m

liga ao P-1 - Loop 2

sobe do Piso -1

cabo LIHCH-TP-FE180 PH90 - 2x1.5

F
A

 3
A

 1
2

7
V

A
/2

4
V

c
c

cabo resistente ao fogo 3G2.5/

no interior de eletroduto

cabo LIHCH-TP-FE180 PH90 - 2x1.5

Loop 2

cabo LIHCH-TP-FE180 PH90 - 2x1.5

Loop 2
cabo LIHCH-TP-FE180 PH90 - 2x1.5

desce dos

pavimentos superiores

sobe ao pav 1

vem da Central Principal de

existente na Cobertura do

Lacombe

Loop 2

vem da central
cabo LIHCH-TP-FE180

PH90 - 2x1.5

vem da central

5x [(LIHCH-TP-FE180 PH90 - 2x1.5)

vai ao painel de

liga ao painel

 repetidor

SUBIDA - AO PISO SUPERIOR

SUBIDA - DO PISO INFERIOR

DESCIDA - DO PISO SUPERIOR

DESCIDA - AO PISO INFERIOR

LEGENDAS

VERMELHAS A CADA 2 METROS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOSSIRENE DE ALARME

DETECTOR DE FUMOS

DETECTOR DE TEMPERATURA

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES NOTAS

PISO COBERTURA DO 

1/200

DO 

1/200

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-11-02-02-01-060.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 02 0111 0102 PE01



APOIO E PESQUISA

HALL ELEVADORES

TOP=13.60

CHEFE SETOR

CAPTURA DIGITAL

SALA DE CONSULTA

FEMININO

R
A

M
P

A
  

I=
5

.8
%

ESCADA

E=18,44 cm

E=18,44 cm

3940414243444546

494847 363534 3837

ALVENARIA H=92cm

E=17,74 cm

TOP=13.60

TOP=13.14

CONTROLE DE

ACESSO POR CATRACA

VER PROJETO DE PAISAGISMO

m+4.03

m

m+5.50 m+4.03

m+4.03

m+3.63

m+4.03

PAINEL

SUBIDA - AO PISO SUPERIOR

SUBIDA - DO PISO INFERIOR

DESCIDA - DO PISO SUPERIOR

DESCIDA - AO PISO INFERIOR

LEGENDAS

VERMELHAS A CADA 2 METROS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOSSIRENE DE ALARME

DETECTOR DE FUMOS

DETECTOR DE TEMPERATURA

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES NOTAS

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-11-02-02-01-061.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 03 0111 0102 PE01



m+6.98

01

i=3% i=3%

i=3%

ESCADA

m+6.98

E=18,44 cm

E=18,44 cm

5556575859606162

ALVENARIA H=92cm

E=18,44 cm

m+8,45

656463 535251 54

DET

PRANCHA

PAINEL

SUBIDA - AO PISO SUPERIOR

SUBIDA - DO PISO INFERIOR

DESCIDA - DO PISO SUPERIOR

DESCIDA - AO PISO INFERIOR

LEGENDAS

VERMELHAS A CADA 2 METROS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOSSIRENE DE ALARME

DETECTOR DE FUMOS

DETECTOR DE TEMPERATURA

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES NOTAS

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-11-02-02-01-062.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 04 0111 0102 PE01



OBRAS RARAS

m+9.93

01

ESCADA

m+9,93

7172737475767778

818079 696867 70

m+11.40

E=18,44 cm

E=18,44 cm

ALVENARIA H=92cm

E=18,44 cm

m+9.93

DET

PRANCHA

PAINEL

SUBIDA - AO PISO SUPERIOR

SUBIDA - DO PISO INFERIOR

DESCIDA - DO PISO SUPERIOR

DESCIDA - AO PISO INFERIOR

LEGENDAS

VERMELHAS A CADA 2 METROS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOSSIRENE DE ALARME

DETECTOR DE FUMOS

DETECTOR DE TEMPERATURA

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES NOTAS

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-11-02-02-01-063.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 05 0111 0102 PE01



m+12.88

01

m+14,35

ESCADA

m+12,88

8687888990919293

969594 848382 85

E=18,44 cm

E=18,44 cm

ALVENARIA H=92cm

E=18,44 cm

m+12.88

DET

PRANCHA

U
E

P

AD01

3.82 x 0.465

AD03

3.265 x 0.87

AD05

3.265 x 1.07

AD06

3.265 x 0.68

AD02

3.265 x 0.68

SUBIDA - AO PISO SUPERIOR

SUBIDA - DO PISO INFERIOR

DESCIDA - DO PISO SUPERIOR

DESCIDA - AO PISO INFERIOR

LEGENDAS

VERMELHAS A CADA 2 METROS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOSSIRENE DE ALARME

DETECTOR DE FUMOS

DETECTOR DE TEMPERATURA

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES NOTAS

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-11-02-02-01-064.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 06 0111 0102 PE01



HID.

DUPLO

INC.

INC.

PLANTA BAIXA COBERTURA
01

m+14,35

m+15.83

m+16.10

DET

PRANCHA

ESCADA

m+16.10

1
5
.8
3

1
6
.1
3

1
6
.1
0

1
6
.1
3

1
5
.8
3

1
6
.1
3

1
6
.1
3

1
6
.1
0

SUBIDA - AO PISO SUPERIOR

SUBIDA - DO PISO INFERIOR

DESCIDA - DO PISO SUPERIOR

DESCIDA - AO PISO INFERIOR

LEGENDAS

VERMELHAS A CADA 2 METROS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOSSIRENE DE ALARME

DETECTOR DE FUMOS

DETECTOR DE TEMPERATURA

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES NOTAS

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-11-02-02-01-065.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 07 0111 0102 PE01



HALL ELEVADOR

PLANTA BAIXA SUBSOLO  (-2,69)
01

DEP. DE REAGENTES

CASA DE BOMBAS

TOP=6.80

m-2.71

MATERIAL LIMPEZA

ESCADA

m-0,94

E=17,74 cm

m-2.71

 01

E=17,74 cm

H=82cm

H=82cm

ALVENARIA

H=92cm

 02 03 04 05 06 07 08 09 10

13 12 11

H=82cm

m-2.71

DET

PRANCHA

PX.B-44

5
.7
2

IG55

M

LEGENDA

IG55

C

AE

PA

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

SUBIDA - AO PISO SUPERIOR

SUBIDA - DO PISO INFERIOR

DESCIDA - DO PISO SUPERIOR

DESCIDA - AO PISO INFERIOR

CAPACIDADE

CILINDRO A (mm) B (mm) C (mm)

PORMENOR DO COLETOR

25mm

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-11-02-02-01-066.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 08 0111 0102 PE01



HALL ELEVADORES

m

m

m

CARGA E DESCARGA

PREPARO

MICROFILMAGEM

PROCESSAMENTO

CPD

ESCADA

m
m

m m+0.66

m+0.66

m+0.66

m+2,43
m+0.66

m+0.66

HALL ELEVADORES

m

m

m

CARGA E DESCARGA

PREPARO

MICROFILMAGEM

PROCESSAMENTO

CPD

ESCADA

m
m

m

M

C1

AE

PA

M

d
o
 c

o
le

to
r 

d
e
 I
G

5
5

CABO RESISTENTE AO FOGO 3G2.5 NO INTERIOR DE

C
A

B
O

 R
ES

IS
TE

N
TE

 A
O

 F
O

G
O

 3
G

2.
56xCABOS RESISTENTES AO FOGO

5xCABOS RESISTENTES AO FOGO

20mm 20mm 20mm

400x400mm

M

LEGENDA

IG55

C

AE

PA

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

SUBIDA - AO PISO SUPERIOR

SUBIDA - DO PISO INFERIOR

DESCIDA - DO PISO SUPERIOR

DESCIDA - AO PISO INFERIOR

CAPACIDADE

CILINDRO A (mm) B (mm) C (mm)

PORMENOR DO COLETOR

25mm

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-11-02-02-01-067.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 09 0111 0102 PE01



m+6.98

01

i=3% i=3%

i=3%

ESCADA

m+6.98

E=18,44 cm

E=18,44 cm

5556575859606162

ALVENARIA H=92cm

E=18,44 cm

m+8,45

656463 535251 54

DET

PRANCHA

PAINEL

d
o
 c

o
le

to
r 

d
e
 I
G

5
5

C2

PA

M

AE

500x500mm

5xCABOS RESISTENTES AO FOGO

CABO RESISTENTE AO FOGO 3G2.5 NO INTERIOR DE

4xCABOS RESISTENTES AO FOGO

20mm

20mm

CABO RESISTENTE AO FOGO 3G2.5 NO INTERIOR DE

M

LEGENDA

IG55

C

AE

PA

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

SUBIDA - AO PISO SUPERIOR

SUBIDA - DO PISO INFERIOR

DESCIDA - DO PISO SUPERIOR

DESCIDA - AO PISO INFERIOR

CAPACIDADE

CILINDRO A (mm) B (mm) C (mm)

PORMENOR DO COLETOR

25mm

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-11-02-02-01-069.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 10 0111 0102 PE01



OBRAS RARAS

m+9.93

01

ESCADA

m+9,93

7172737475767778

818079 696867 70

m+11.40

E=18,44 cm

E=18,44 cm

ALVENARIA H=92cm

E=18,44 cm

m+9.93

DET

PRANCHA

PAINEL

d
o
 c

o
le

to
r 

d
e
 I
G

5
5

C3

PA

M

C4

M

PA

AE

500x500mm

20mm

20mm

400x400mm

AE

4xCABOS RESISTENTES AO FOGO

CABO RESISTENTE AO FOGO 3G2.5 NO INTERIOR DE

CABO RESISTENTE AO FOGO 3G2.5 NO INTERIOR DE

CABO RESISTENTE AO FOGO 3G2.5 NO INTERIOR DE

CABO RESISTENTE AO FOGO 3G2.5 NO INTERIOR DE

2xCABOS RESISTENTES AO FOGO

d
o
 c

o
le

to
r 

d
e
 I
G

5
5

M

PA

M

LEGENDA

IG55

C

AE

PA

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

SUBIDA - AO PISO SUPERIOR

SUBIDA - DO PISO INFERIOR

DESCIDA - DO PISO SUPERIOR

DESCIDA - AO PISO INFERIOR

CAPACIDADE

CILINDRO A (mm) B (mm) C (mm)

PORMENOR DO COLETOR

25mm

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-11-02-02-01-070.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 11 0111 0102 PE01



m+12.88

01

m+14,35

ESCADA

m+12,88

8687888990919293

969594 848382 85

E=18,44 cm

E=18,44 cm

ALVENARIA H=92cm

E=18,44 cm

m+12.88

DET

PRANCHA

U
E

P

AD01

3.82 x 0.465

AD03

3.265 x 0.87

AD05

3.265 x 1.07

AD06

3.265 x 0.68

AD02

3.265 x 0.68

C5

PA

M

C6

M

PA

AE

M

500x500mm

20mm

20mm

400x400mm
PA

AE

2xCABO RESISTENTE AO FOGO

CABO RESISTENTE AO FOGO 3G2.5 NO INTERIOR DE

CABO RESISTENTE AO FOGO 3G2.5 NO INTERIOR DE

CABO RESISTENTE AO FOGO 3G2.5 NO INTERIOR DE

CABO RESISTENTE AO FOGO 3G2.5 NO INTERIOR DE

M

LEGENDA

IG55

C

AE

PA

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

SUBIDA - AO PISO SUPERIOR

SUBIDA - DO PISO INFERIOR

DESCIDA - DO PISO SUPERIOR

DESCIDA - AO PISO INFERIOR

CAPACIDADE

CILINDRO A (mm) B (mm) C (mm)

PORMENOR DO COLETOR

25mm

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-11-02-02-01-071.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 12 0111 0102 PE01



HALL ELEVADOR

PLANTA BAIXA SUBSOLO  (-2,69)
01

DEP. DE REAGENTES

CASA DE BOMBAS

TOP=6.80

m-2.71

MATERIAL LIMPEZA

ESCADA

m-0,94

E=17,74 cm

m-2.71

 01

E=17,74 cm

H=82cm

H=82cm

ALVENARIA

H=92cm

 02 03 04 05 06 07 08 09 10

13 12 11

H=82cm

m-2.71

DET

PRANCHA

PX.B-44

5
.7
2

TRRF240

PPC30

TRRF60

TRRF60

TRRF60

TRRF240 PCF90

TRRF90

T
R

R
F

9
0

TRRF90

FM200

L204

9

L179

19

PCF60

PCF60

PCF60

PCF60

PCF60

PCF60

TRRF90

TRRF90

H126

18

L151

4

L151

4

H95

30

L224

23

H126

18

H95

30

L126

21

L126

21

L126

21

L224

23

L126

21

L224

23

H95

30

H95

30

H95

30

H95

30

TRRF240

TRRF120

TRRF90

TRRF90

TRRF90

PPC30

L204

9

L204

9

L204

9

L224

24

L224

25

L224

23
H95

30

PCF90

SELO DE MARCA

DE CONFORMIDADE

DA ABNT

EXTINTOR

SELO DA ABNT

SELO DE

PLACA DE EXTINTOR

VER LEGENDA DE

NBR 13434-1, 2 e 3

PARA APAGAR O FOGO

SIGNIFICADO
(mm)

CUIDADO! 

FORMA E COR

Fundo: AMARELA

Pictograma: PRETA

Faixa triangular: PRETA

Fundo: BRANCA

Pictograma: PRETA
Faixa circular: VERMELHA

Barra diametral: VERMELHA

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

T

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

VISTA FRONTAL

TIPO EMBUTIR,

EM CHAPA DOBRADA

DET. 02 - EXTINTOR DET. 03 - 

0.60

PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR 
Fundo: BRANCA

Pictograma: PRETA
Faixa circular: VERMELHA

Barra diametral: VERMELHA

MANTA ANTICHAMA

FOTOLUMINESCENTE

Pictograma: 

Fundo: VERMELHA

PONTO DE ENCONTRO

ou QUADRADO

Fundo: VERDE

Mensagem: FOTOLUMINESC.

Fundo: VERDE

Mensagem:

FOTOLUMINESCENTE

PORTA CORTA-FOGO

Fundo: VERDE

Pictograma: 

FOTOLUMINESCENTE

PORTA CORTA-FOGO
mantenha  fechada

PORTA CORTA-FOGO POR

SIGNIFICADO
(mm)

FORMA E COR

FOTOLUMINESCENTE

Pictograma: 

Fundo: VERMELHA

COMANDO MANUAL

ALARME SONORO

ABRIGO DE MANGUEIRA

E HIDRANTE

MANGOTINHO

SIGNIFICADO
(mm)

FORMA E COR

-

-

ABC-3A; 20B; C

-

-

-

"mn"

"mn"

CAPACIDADE EXTINTORA 2A, 10L

-

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-11-02-02-01-073.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 13 0111 0102 PE01



HALL ELEVADORES

m

m

m

CARGA E DESCARGA

PREPARO

MICROFILMAGEM

PROCESSAMENTO

CPD

ESCADA

m
m

m m+0.66

m+0.66

m+0.66

m+2,43
m+0.66

m+0.66

HALL ELEVADORES

m

m

m

CARGA E DESCARGA

PREPARO

MICROFILMAGEM

PROCESSAMENTO

CPD

ESCADA

m
m

m

TRRF120

TRRF120

TRRF120 TRRF120

TRRF60

TRRF60

PPC30

TRRF120TRRF120

PCF90
PCF90

PCF90

PPC30

TRRF60

TRRF120

PCF90

PCF90

PCF90

L224

23
L126

21

L224

23

L224

23
L126

21

L224

24

L224

25

L224

23

L224

23

L126

21

L224

20

L126

21

L224

20

L224

20

L224

23

H126

18

L179

19

H95

30

H95

30

H95

30

H95

30

L151

4

L151

4

H95

30

PCF90PCF90

L126

21

L224

20

L224

20

L126

21

PPC30

TRRF60

TRRF60

TRRF120

TRRF120

L204

9

PCF90

L224

24
L224

25

H95

30

H95

30

PCF90

TRRF120

SELO DE MARCA

DE CONFORMIDADE

DA ABNT

EXTINTOR

SELO DA ABNT

SELO DE

PLACA DE EXTINTOR

VER LEGENDA DE

NBR 13434-1, 2 e 3

PARA APAGAR O FOGO

SIGNIFICADO
(mm)

CUIDADO! 

FORMA E COR

Fundo: AMARELA

Pictograma: PRETA

Faixa triangular: PRETA

Fundo: BRANCA

Pictograma: PRETA
Faixa circular: VERMELHA

Barra diametral: VERMELHA

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

T

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

VISTA FRONTAL

TIPO EMBUTIR,

EM CHAPA DOBRADA

DET. 02 - EXTINTOR DET. 03 - 

0.60

PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR 
Fundo: BRANCA

Pictograma: PRETA
Faixa circular: VERMELHA

Barra diametral: VERMELHA

MANTA ANTICHAMA

FOTOLUMINESCENTE

Pictograma: 

Fundo: VERMELHA

PONTO DE ENCONTRO

ou QUADRADO

Fundo: VERDE

Mensagem: FOTOLUMINESC.

Fundo: VERDE

Mensagem:

FOTOLUMINESCENTE

PORTA CORTA-FOGO

Fundo: VERDE

Pictograma: 

FOTOLUMINESCENTE

PORTA CORTA-FOGO
mantenha  fechada

PORTA CORTA-FOGO POR

SIGNIFICADO
(mm)

FORMA E COR

FOTOLUMINESCENTE

Pictograma: 

Fundo: VERMELHA

COMANDO MANUAL

ALARME SONORO

ABRIGO DE MANGUEIRA

E HIDRANTE

MANGOTINHO

SIGNIFICADO
(mm)

FORMA E COR

-

-

ABC-3A; 20B; C

-

-

-

"mn"

"mn"

CAPACIDADE EXTINTORA 2A, 10L

-

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-11-02-02-01-074.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 14 0111 0102 PE01



APOIO E PESQUISA

HALL ELEVADORES

TOP=13.60

CHEFE SETOR

CAPTURA DIGITAL

SALA DE CONSULTA

FEMININO

R
A

M
P

A
  

I=
5

.8
%

ESCADA

E=18,44 cm

E=18,44 cm

3940414243444546

494847 363534 3837

ALVENARIA H=92cm

E=17,74 cm

TOP=13.60

TOP=13.14

CONTROLE DE

ACESSO POR CATRACA

VER PROJETO DE PAISAGISMO

m+4.03

m

m+5.50 m+4.03

m+4.03

m+3.63

m+4.03

PAINEL

PCF90

TRRF120
TRRF120

TRRF60

TRRF120

PPC30

TRRF60

L224

24

L224

25

L224

23

L151

4

L126

21

L224

20

L126

21

L224

20

H126

18

L179

19
L151

4

H95

30

L224

23

L126

21

L224

23

L224

23
L126

21
L224

20

L224

23
L126

21

L126

21

L224

20

L224

23

TRRF120

L224

20 TRRF120

TRRF60

TRRF120

TRRF60

PPC30

TRRF120TRRF120

PCF90

PCF90

L204

9

TRRF240

TRRF240

TRRF240

L224

24
L224

25

PCF90

H95

30

H95

30

PCF90

TRRF120

SELO DE MARCA

DE CONFORMIDADE

DA ABNT

EXTINTOR

SELO DA ABNT

SELO DE

PLACA DE EXTINTOR

VER LEGENDA DE

NBR 13434-1, 2 e 3

PARA APAGAR O FOGO

SIGNIFICADO
(mm)

CUIDADO! 

FORMA E COR

Fundo: AMARELA

Pictograma: PRETA

Faixa triangular: PRETA

Fundo: BRANCA

Pictograma: PRETA
Faixa circular: VERMELHA

Barra diametral: VERMELHA

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

T

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

VISTA FRONTAL

TIPO EMBUTIR,

EM CHAPA DOBRADA

DET. 02 - EXTINTOR DET. 03 - 

0.60

PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR 
Fundo: BRANCA

Pictograma: PRETA
Faixa circular: VERMELHA

Barra diametral: VERMELHA

MANTA ANTICHAMA

FOTOLUMINESCENTE

Pictograma: 

Fundo: VERMELHA

PONTO DE ENCONTRO

ou QUADRADO

Fundo: VERDE

Mensagem: FOTOLUMINESC.

Fundo: VERDE

Mensagem:

FOTOLUMINESCENTE

PORTA CORTA-FOGO

Fundo: VERDE

Pictograma: 

FOTOLUMINESCENTE

PORTA CORTA-FOGO
mantenha  fechada

PORTA CORTA-FOGO POR

SIGNIFICADO
(mm)

FORMA E COR

FOTOLUMINESCENTE

Pictograma: 

Fundo: VERMELHA

COMANDO MANUAL

ALARME SONORO

ABRIGO DE MANGUEIRA

E HIDRANTE

MANGOTINHO

SIGNIFICADO
(mm)

FORMA E COR

-

-

ABC-3A; 20B; C

-

-

-

"mn"

"mn"

CAPACIDADE EXTINTORA 2A, 10L

-

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-11-02-02-01-075.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 15 0111 0102 PE01



m+6.98

01

i=3% i=3%

i=3%

ESCADA

m+6.98

E=18,44 cm

E=18,44 cm

5556575859606162

ALVENARIA H=92cm

E=18,44 cm

m+8,45

656463 535251 54

DET

PRANCHA

PAINEL

TRRF240

TRRF90

TRRF90

TRRF60

TRRF60

PCF90

P
C

F
9
0

L224

23
L126

21

L126

21

L224

20

H126

18

L179

19
L151

4

L151

4

H95

30

L224

20

L224

23
L126

21

L224

23

L126

21

L224

20

L224

24

L224

25

L224

23

H95

30

TRRF120

TRRF120

L224

20

TRRF60

TRRF60

PPC30TRRF120

PPC30

L204

9

TRRF240

TRRF240

PCF90

H95

30

H95

30

PCF90

TRRF120

SELO DE MARCA

DE CONFORMIDADE

DA ABNT

EXTINTOR

SELO DA ABNT

SELO DE

PLACA DE EXTINTOR

VER LEGENDA DE

NBR 13434-1, 2 e 3

PARA APAGAR O FOGO

SIGNIFICADO
(mm)

CUIDADO! 

FORMA E COR

Fundo: AMARELA

Pictograma: PRETA

Faixa triangular: PRETA

Fundo: BRANCA

Pictograma: PRETA
Faixa circular: VERMELHA

Barra diametral: VERMELHA

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

T

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

VISTA FRONTAL

TIPO EMBUTIR,

EM CHAPA DOBRADA

DET. 02 - EXTINTOR DET. 03 - 

0.60

PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR 
Fundo: BRANCA

Pictograma: PRETA
Faixa circular: VERMELHA

Barra diametral: VERMELHA

MANTA ANTICHAMA

FOTOLUMINESCENTE

Pictograma: 

Fundo: VERMELHA

PONTO DE ENCONTRO

ou QUADRADO

Fundo: VERDE

Mensagem: FOTOLUMINESC.

Fundo: VERDE

Mensagem:

FOTOLUMINESCENTE

PORTA CORTA-FOGO

Fundo: VERDE

Pictograma: 

FOTOLUMINESCENTE

PORTA CORTA-FOGO
mantenha  fechada

PORTA CORTA-FOGO POR

SIGNIFICADO
(mm)

FORMA E COR

FOTOLUMINESCENTE

Pictograma: 

Fundo: VERMELHA

COMANDO MANUAL

ALARME SONORO

ABRIGO DE MANGUEIRA

E HIDRANTE

MANGOTINHO

SIGNIFICADO
(mm)

FORMA E COR

-

-

ABC-3A; 20B; C

-

-

-

"mn"

"mn"

CAPACIDADE EXTINTORA 2A, 10L

-

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-11-02-02-01-076.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016
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OBRAS RARAS

m+9.93

01

ESCADA

m+9,93

7172737475767778

818079 696867 70

m+11.40

E=18,44 cm

E=18,44 cm

ALVENARIA H=92cm

E=18,44 cm

m+9.93

DET

PRANCHA

PAINEL

TRRF240

PCF90

PCF90

P
C

F
9
0

PCF90

L224

23
L126

21

L224

24

L224

25

L224

23
L126

21

L224

20

H126

18

L179

19
L151

4

L151

4

H95

30

L224

20

L224

23
L126

21

L224

23

L126

21

L224

20
L224

23

L126

21

L224

20

H95

30

H95

30

TRRF120

TRRF120

PCF90

L224

20

TRRF120

TRRF120

TRRF60

PPC30

TRRF60

TRRF60

TRRF120

TRRF60

PPC30

L204

9

TRRF240

TRRF240

TRRF240

H95

30

TRRF120

H95

30

PCF90

SELO DE MARCA

DE CONFORMIDADE

DA ABNT

EXTINTOR

SELO DA ABNT

SELO DE

PLACA DE EXTINTOR

VER LEGENDA DE

NBR 13434-1, 2 e 3

PARA APAGAR O FOGO

SIGNIFICADO
(mm)

CUIDADO! 

FORMA E COR

Fundo: AMARELA

Pictograma: PRETA

Faixa triangular: PRETA

Fundo: BRANCA

Pictograma: PRETA
Faixa circular: VERMELHA

Barra diametral: VERMELHA

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

T

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

VISTA FRONTAL

TIPO EMBUTIR,

EM CHAPA DOBRADA

DET. 02 - EXTINTOR DET. 03 - 

0.60

PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR 
Fundo: BRANCA

Pictograma: PRETA
Faixa circular: VERMELHA

Barra diametral: VERMELHA

MANTA ANTICHAMA

FOTOLUMINESCENTE

Pictograma: 

Fundo: VERMELHA

PONTO DE ENCONTRO

ou QUADRADO

Fundo: VERDE

Mensagem: FOTOLUMINESC.

Fundo: VERDE

Mensagem:

FOTOLUMINESCENTE

PORTA CORTA-FOGO

Fundo: VERDE

Pictograma: 

FOTOLUMINESCENTE

PORTA CORTA-FOGO
mantenha  fechada

PORTA CORTA-FOGO POR

SIGNIFICADO
(mm)

FORMA E COR

FOTOLUMINESCENTE

Pictograma: 

Fundo: VERMELHA

COMANDO MANUAL

ALARME SONORO

ABRIGO DE MANGUEIRA

E HIDRANTE

MANGOTINHO

SIGNIFICADO
(mm)

FORMA E COR

-

-

ABC-3A; 20B; C

-

-

-

"mn"

"mn"

CAPACIDADE EXTINTORA 2A, 10L

-

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-11-02-02-01-077.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 17 0111 0102 PE01



m+12.88

01

m+14,35

ESCADA

m+12,88

8687888990919293

969594 848382 85

E=18,44 cm

E=18,44 cm

ALVENARIA H=92cm

E=18,44 cm

m+12.88

DET

PRANCHA

U
E

P

AD01

3.82 x 0.465

AD03

3.265 x 0.87

AD05

3.265 x 1.07

AD06

3.265 x 0.68

AD02

3.265 x 0.68

TRRF240
PCF90

PCF90

P
C

F
9
0

PCF90

L224

23
L126

21

L126

21

L224

20

H126

18

L179

19

L151

4

L151

4

H95

30

L224

20

L224

23
L126

21

L224

23

L126

21

L224

20

L224

24

L224

25

L224

23

H95

30

H95

30

TRRF120

TRRF120

TRRF120

L224

20

TRRF60

PPC30

TRRF60

TRRF60

TRRF120

TRRF60

PPC30

L204

9

TRRF240

TRRF240

H95

30

H95

30

TRRF120

PCF90

PCF90

SELO DE MARCA

DE CONFORMIDADE

DA ABNT

EXTINTOR

SELO DA ABNT

SELO DE

PLACA DE EXTINTOR

VER LEGENDA DE

NBR 13434-1, 2 e 3

PARA APAGAR O FOGO

SIGNIFICADO
(mm)

CUIDADO! 

FORMA E COR

Fundo: AMARELA

Pictograma: PRETA

Faixa triangular: PRETA

Fundo: BRANCA

Pictograma: PRETA
Faixa circular: VERMELHA

Barra diametral: VERMELHA

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

T

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

VISTA FRONTAL

TIPO EMBUTIR,

EM CHAPA DOBRADA

DET. 02 - EXTINTOR DET. 03 - 

0.60

PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR 
Fundo: BRANCA

Pictograma: PRETA
Faixa circular: VERMELHA

Barra diametral: VERMELHA

MANTA ANTICHAMA

FOTOLUMINESCENTE

Pictograma: 

Fundo: VERMELHA

PONTO DE ENCONTRO

ou QUADRADO

Fundo: VERDE

Mensagem: FOTOLUMINESC.

Fundo: VERDE

Mensagem:

FOTOLUMINESCENTE

PORTA CORTA-FOGO

Fundo: VERDE

Pictograma: 

FOTOLUMINESCENTE

PORTA CORTA-FOGO
mantenha  fechada

PORTA CORTA-FOGO POR

SIGNIFICADO
(mm)

FORMA E COR

FOTOLUMINESCENTE

Pictograma: 

Fundo: VERMELHA

COMANDO MANUAL

ALARME SONORO

ABRIGO DE MANGUEIRA

E HIDRANTE

MANGOTINHO

SIGNIFICADO
(mm)

FORMA E COR

-

-

ABC-3A; 20B; C

-

-

-

"mn"

"mn"

CAPACIDADE EXTINTORA 2A, 10L

-

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-11-02-02-01-078.DWG

Entrega do Projeto Executivo
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HID.

DUPLO

INC.

INC.

PLANTA BAIXA COBERTURA
01

m+14,35

m+15.83

m+16.10

DET

PRANCHA

ESCADA

m+16.10

1
5
.8
3

1
6
.1
3

1
6
.1
0

1
6
.1
3

1
5
.8
3

1
6
.1
3

1
6
.1
3

1
6
.1
0

PCF90

TRRF240

PCF90

L224

23

L126

21

L224

20

L224

23

L224

20

L224

23

L126

21

L126

21

L224

23

L179

19

H126

18

H95

30

L224

20

L126

21

L224

20

TRRF60

TRRF60

TRRF60

TRRF60

TRRF60

TRRF60

TRRF60

TRRF60

TRRF120
TRRF120

L204

9

TRRF240

TRRF240

TRRF240

PCF90

TRRF120

TRRF120

H95

30

H95

30

SELO DE MARCA

DE CONFORMIDADE

DA ABNT

EXTINTOR

SELO DA ABNT

SELO DE

PLACA DE EXTINTOR

VER LEGENDA DE

NBR 13434-1, 2 e 3

PARA APAGAR O FOGO

SIGNIFICADO
(mm)

CUIDADO! 

FORMA E COR

Fundo: AMARELA

Pictograma: PRETA

Faixa triangular: PRETA

Fundo: BRANCA

Pictograma: PRETA
Faixa circular: VERMELHA

Barra diametral: VERMELHA

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

T

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

VISTA FRONTAL

TIPO EMBUTIR,

EM CHAPA DOBRADA

DET. 02 - EXTINTOR DET. 03 - 

0.60

PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR 
Fundo: BRANCA

Pictograma: PRETA
Faixa circular: VERMELHA

Barra diametral: VERMELHA

MANTA ANTICHAMA

FOTOLUMINESCENTE

Pictograma: 

Fundo: VERMELHA

PONTO DE ENCONTRO

ou QUADRADO

Fundo: VERDE

Mensagem: FOTOLUMINESC.

Fundo: VERDE

Mensagem:

FOTOLUMINESCENTE

PORTA CORTA-FOGO

Fundo: VERDE

Pictograma: 

FOTOLUMINESCENTE

PORTA CORTA-FOGO
mantenha  fechada

PORTA CORTA-FOGO POR

SIGNIFICADO
(mm)

FORMA E COR

FOTOLUMINESCENTE

Pictograma: 

Fundo: VERMELHA

COMANDO MANUAL

ALARME SONORO

ABRIGO DE MANGUEIRA

E HIDRANTE

MANGOTINHO

SIGNIFICADO
(mm)

FORMA E COR

-

-

ABC-3A; 20B; C

-

-

-

"mn"

"mn"

CAPACIDADE EXTINTORA 2A, 10L

-

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-11-02-02-01-079.DWG
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29-01-2016
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Nome do Projeto Referência do Documento

Tipo do Documento Designação Guia

Índice Geral

Fase

Nº de Entrega 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Especialidade

Dia 25 26

Mês 01 07

Ano 16 16

Tipo do Documento

Ref.Externa Nome do documento Nº Revisão Entregue

00 01

Tipo do Documento

Ref.Externa Nome do documento Nº Revisão Entregue

Zona

SubEsp.

Tipo

00 00

Zona

SubEsp.

Tipo

00 01

00 01

00 01

00 01

00 01

00 01

00 01

00 01

SEP-D06
SECTOR B – PLANTA DO 4º PAVIMENTO - 
SISTEMA DE CONTROLO DE ACESSOS E 
SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA (CFTV)

SEP-D07
SECTOR B – PLANTA DO PAVIMENTO 
TÉRREO - SISTEMA DE DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO

SEP-D08
SECTOR B – PLANTA DO 1º PAVIMENTO - 
SISTEMA DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO

SEP-D03
SECTOR B – PLANTA DO 1º PAVIMENTO - 
SISTEMA DE CONTROLO DE ACESSOS E 
SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA (CFTV)

SEP-D04
SECTOR B – PLANTA DO 2º PAVIMENTO - 
SISTEMA DE CONTROLO DE ACESSOS E 
SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA (CFTV)

SEP-D05
SECTOR B – PLANTA DO 3º PAVIMENTO - 
SISTEMA DE CONTROLO DE ACESSOS E 
SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA (CFTV)

Sistemas de Segurança

Plantas

SEP-D01
SECTOR B – PLANTA DO SUB-SOLO - 
SISTEMA DE CONTROLO DE ACESSOS E 
SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA (CFTV)

SEP-D02

SECTOR B – PLANTA DO PAVIMENTO 
TÉRREO - SISTEMA DE CONTROLO DE 
ACESSOS E SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA 
(CFTV)

SEP-A01
SECTOR A – PLANTA DE IMPLANTAÇÃO - 
SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA (CFTV)

Centro de Preservação de Bens Culturais

Sistemas de Segurança

Plantas

Peças Desenhadas

Praça Rui Barbosa e Edif. Américo Jacobina Lacombe

Peças Escritas

4013-00-06-03-001-PE-01
Memorial Descritivo, Caderno de Encargos 
e Especificações de Segurança Predial

Centro de Preservação de Bens Culturais GP-4013-027

PE - Segurança Predial
[Revisão Detalhamento - Julho 2016]

35-PROJETO EXECUTIVO

06-Instalações Elétricas

www.afaconsult.com
Cais do Lugan, 224 | 4400-492 V.N. Gaia | T:+351 223 776 700 | F:+351 223 776 701

Rua da Páscoa, 58 | 1250-180 Lisboa | T:+351 218 435 410 | F:+351 218 401 412

Rua General Jardim, 703 Cj. 21 | Vila Buarque - São Paulo, SP | CEP 01223-011 | T: +55 11 4562 4546

info@afaconsult.com
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Nome do Projeto Referência do Documento

Tipo do Documento Designação Guia

Índice Geral

Centro de Preservação de Bens Culturais GP-4013-027

PE - Segurança Predial
[Revisão Detalhamento - Julho 2016]

www.afaconsult.com
Cais do Lugan, 224 | 4400-492 V.N. Gaia | T:+351 223 776 700 | F:+351 223 776 701

Rua da Páscoa, 58 | 1250-180 Lisboa | T:+351 218 435 410 | F:+351 218 401 412

Rua General Jardim, 703 Cj. 21 | Vila Buarque - São Paulo, SP | CEP 01223-011 | T: +55 11 4562 4546

info@afaconsult.com

00 01

00 01

00 01
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1. INTRODUÇÃO 

O presente Memorial Descritivo se refere à disciplina de Segurança Predial do projeto executivo do novo 

“Centro de Preservação de Bens Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa”, a ser construído no bairro de 

Botafogo, no Rio de Janeiro. 

 
Figura 1.1 – Localização (imagem aérea retirada do Google Maps) 

O edifício agora em estudo é uma ampliação do edifício existente e se destina, quase exclusivamente a 

acervos do espólio de documentos. Será composto por subsolo, pavimento térreo e 4 pavimentos, distribuídos 

do seguinte modo: 

 Os três pavimentos superiores se destinam a acervos; 

 O pavimento 1 se destina a salas de conservação e restauro de documentos, sala de reuniões e 

sala de pesquisa; 

 O pavimento térreo se destina à recepção, processamento e higienização de documentos. Existe 

ainda um compartimento destinado ao acervo de objetos museológicos e os sanitários do edifício; 

 O subsolo se destina a partes técnicas. 

Embora se trate de um edifício concebido com sistemas de segurança completamente autónomos, o edifício 

novo comunica com o edifício antigo ao nível do pavimento térreo. 

Em continuidade com o trabalho desenvolvido na fase anterior, o projecto executivo teve em conta as 

informações constantes no relatório enviado pelo Cliente. 
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2. PRESSUPOSTOS DE PROJETO 

O projeto executivo seguiu a legislação e normas nacionais, em vigor – NBR’s e na falta destas, Normas 

Internacionais, visando tornar a edificação mais segura. No caso de omissão ou inadequação na legislação 

mencionada, são aplicadas as NFPA. 

3. SEGURANÇA PREDIAL 

3.1. Segurança de vigilância - CFTV 

Para proteção e vigilância do edifício, foi projectado um sistema de CFTV destinado ao edifício de acervo, de 

forma a dissuadir um possivel furto ou um ato de vandalismo na envolvente do edifício, ou mesmo no seu 

interior. Em todos os pavimentos – Hall dos elevadores e junto à entrada das escadas – estão previstas 

câmaras de CFTV. No exterior, ao nível do piso térreo, de forma a visualizar a entrada principal e o pátio 

interno, estão projetadas câmaras equipadas com caixa de proteção anti-vândalo.   

Este sistema terá a capacidade de ser visualizado à distância. Segundo as indicações que nos transmitiram o 

sistema agora projetado será interligado à sala de CFTV existente no 4º Andar do Edifício Américo Jacobina. 

As câmaras que estamos projetando serão instaladas nos locais assinalados nos desenhos anexos, de forma 

a visualizar as partes pretendidas. 

As câmaras serão do tipo IP e as suas alimentações se encontram projetadas nos desenhos de automação, 

lógica e telefonia. Nos desenhos de segurança patrimonial apenas se encontram marcadas as localizações 

das câmaras, todas as infraestruturas se encontram projetadas na automação. 

O sistema será constituído pelos equipamentos seguintes: 

 câmaras de CFTV para trabalharem sobre IP; 

 PoE switch; 

 multiplexer com gravador digital; 

 monitor de CFTV para visualização das imagens – 42”; 

Os equipamentos activos (PoE switch e o multiplexer) deverão ser instalados no bastidor principal, projetado 

na telefonia e localizado no piso térreo. O monitor, para visualização das imagens, deverá ser instalado em 

local a indicar pelo Cliente, onde exista vigilante. 

O sistema será policromático e as câmaras de vídeo deverão ter capacidade de captar imagens com níveis 

de iluminação que podem chegar a 0,2 lux. À noite sob condições de baixa iluminação, o dispositivo deve ser 

sensivel ao infravermelho próximo.  
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O multiplexer (NVR) terá de permitir a gravação e visualização das imagens de forma independente, ou seja, 

enquanto as imagens das câmaras de vídeo são gravadas na sequência previamente programada, deverá 

ser possível visualizar nos monitores o modo de apresentação de imagens selecionado no painel do 

multiplexer e terá ainda possibilidade de se interligar com outros equipamentos (computadores, por exemplo) 

através da rede estruturada. 

De modo a permitir o funcionamento das instalações, mesmo em caso de falta de energia, os equipamentos 

de CFTV deverão ser alimentados por intermédio de NOBREAK de forma a garantirem autonomia ao 

sistema.  

Estamos prevendo a instalação de câmaras de CFTV no perímetro externo do edifício. As câmaras previstas 

para o exterior terão índice de proteção IP66. 

No relatório das engenharias foi mencionado pelo Gestor de Risco que se deveria propor câmaras para 

vigiar os acessos e o interior dos acervos com a finalidade de “detectar/registrar ações não 

autorizadas/criminosas e outros possíveis eventos que possam vir a afetar negativamente os acervos, 

contribuindo para reduzir o tempo de resposta e, no caso de extravio/furto de itens, para auxiliar na 

recuperação dos mesmos”. 

Como não tivemos confirmação por parte do cliente para a instalação destas câmaras no interior dos 

acervos, apenas estão projectadas nos hall de entrada dos acervos, conforme plantas anexas. No caso de ser 

opção do Cliente esta proteção interior, será possivel a ampliação do sistema. 

3.2. Sistema Automático de Detecção Intrusão - SADIR 

Em paralelo com o sistema de CFTV, foi projetado um sistema de deteção de intrusão que se destina a dotar 

o edifício de proteção, essencialmente, durante o período noturno e nos dias em que o edifício se encontra 

fechado. O objetivo deste sistema é dissuadir qualquer intruso que pretenda penetrar no edifício ou 

compartimento protegido, indevidamente. 

Tendo em atenção a natureza e características do edifício, se projetou um sistema organizado para a 

detecção e alarme de intrusão a partir de todos os vãos em comunicação com o exterior do edifício e nas 

entradas de acessos aos pavimentos, e ainda no interior dos compartimentos definidos pelo cliente – acervos 

nos pavimentos 2 / 3 e P4, objectos museológicos (P0), Salas de Preparo, Higienização e Identificação (P0), 

Nucleo de encadernação, conservação e restauro e sala de consulta (P1). 

O sistema será do tipo endereçável de modo a permitir a vigilância das partes de acesso restrito e com 

horários de funcionamentos diferenciados sem impedir o funcionamento das restantes. Terá, ainda, a 

capacidade de monitoramento à distância.  
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As informações de alarme serão controladas, registadas e visualizadas na Central de Detecção de Intrusão - 

CDIR instalada no pavimento térreo. A interligação entre os detectores de intrusão e a CDIR será realizado 

por módulos de endereçamento. Intercalados entre estes módulos, existirão módulos de endereçamento 

dotados de fonte de alimentação com capacidade para alimentação dos equipamentos.  

O alarme de intrusão será transmitido à distância para empresa de segurança e/ou para telefone (em ambas 

as situações o destino será definido pelo Cliente), cabendo ao responsável pela segurança tomar as medidas 

que estiverem estabelecidas para uma situação de alarme de intrusão. 

Em caso de tentativo de furto, roubo (armado) ou vandalismo contra os acervos, poderão ser previstos 

“botões de pânico” estrategicamente localizados, para acionamento da equipe de segurança e da polícia em 

situações emergenciais. Estes botões serão ligados, através de um transmissor de alarme, à polícia ou outra 

entidade que o Cliente considere importante. Marcamos um botão de pânico junto à entrada do piso térreo, 

no entanto a FCRB deverá informar qual a melhor localização deste botão e se pretende outros botões 

suplementares.   

4. CONTROLE ACESSOS 

No projecto executivo foi projetado um sistema de controle de acessos que identifique e registe os acessos 

aos compartimentos dos diferentes serviços.  

O Sistema Automático de Controle de Acessos permite elevar o nível de segurança do edifício através da 

gestão e restrição dos acessos, recorrendo a equipamentos com resposta garantida e automática que 

dispensem a intervenção humana. 

Para atingir este objetivo cada utilizador deverá possuir um elemento identificador (cartão, código ou a 

própria impressão digital) que ao serem reconhecidos por meios eletrônicos (leitores) autorizem ou não o seu 

acesso. 

Todos os eventos (acessos autorizados, acessos negados, aberturas não autorizadas, tentativas de coação, etc.) 

deverão ficar registados para atuação imediata ou posterior análise. 

Como sistema de segurança que é, será imune a falhas informáticas. Assim, deverá possuir uma estrutura tal, 

que permita um controle centralizado, mas que seja de inteligência distribuída, de modo que a falha de um 

dos componentes não comprometa todo o sistema. 

O sistema poderá ter capacidade para ser expandido gradualmente, sem que haja a necessidade de fazer 

alterações na estrutura existente, quer de hardware quer de software. 
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O sistema poderá permitir em simultâneo, o uso de vários tipos de tecnologias de leitores: Proximidade, 

Proximidade com cartões Mifare, Longo alcance por rádio frequência UHF, Código, Proximidade e Código, 

Biométricos, Biométricos e Código, Biométricos e Proximidade e outros dispositivos Wiegand-26 padrão. 

No projecto agora entregue a opção passou por leitor de cartões e leitores biométricos, dependendo do nível 

de segurança pretendido. Todas as salas de acervo serão dotadas de leitor biométricos. Todasas zonas 

administrativas serão dotadas de leitores de cartões. Independentemente do tipo de leitor à entrada, a saída 

está considerada com botões de desbloqueamento de porta.  

Para segurança acrescida, está projetado um sinalizador acústico, junto à entrada de cada compartimento 

protegido com controlo de acessos, de forma a garantir que em caso de uma porta ficar inadvertidamente ou 

intencionalmente aberta, emita um sinal acústico que alerte a situação. No caso de vir a existir vigilante é 

possivel que este tenha hipótese de visualizar esse alarme e se possa deslocar ao local para averiguar a 

situação. Esta programação será possivel efectuar na central de detção de intrusão. 

Em caso de incêndio, nas portas que tiverem que ser automaticamente desbloqueadas, será previsto um 

interface de comando do Sistema automático de detecção de incêndio. O interface deverá transmitir ao 

controlador que desbloqueia as portas a informação de fogo, no caso do sistema funcionar por injeção de 

tensão. 

No caso do sistema funcionar ao corte de tensão, em caso de incêndio as portas ficarão desbloqueadas. 

Nas plantas anexas estão marcadas as portas a controlar com controlo de acessos. 

5. CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS - SEGURANÇA INTEGRADA 

5.1. Vídeo Vigilância - CFTV 

O CFTV tem como objetivo fundamental propiciar e garantir a eficiência no monitoramento das diversas 

áreas do edifício em estudo, por meio de solução integrada tanto a nível de hardware quanto de software 

utilizando-se de aplicativos próprios que farão o processamento e armazenamento dos dados de vídeos, 

proporcionando melhor visualização e acompanhamento das informações necessárias para a tomada de 

decisões de segurança e promovendo a redução de investimentos nos custos operacionais de um modo 

geral. 

O sistema de CFTV será interligado ao sistema existente no Museu Rui Barbosa, projectando-se uma 

ampliação do mesmo. 
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Conforme indicação do DO as câmeras projectadas pretendem vigiar todas as zonas vulneráveis à passagem 

de intrusos – acessos, vão envidraçados, pátio exterior – e também todos os acervos, onde estarão guardados 

documentos de elevado valor patrimonial. 

Para além das zonas acima mencionadas, também está prevista uma câmera junto ao portão exterior, de 

forma a permitir a visualização de que entra para a zona do pátio.  

Como se trata de um sistema por IP, este projecto de segurança apenas contempla os equipamentos 

(câmaras, switch, etc.), estando as infraestruturas projectadas na especialidade da automação. 

As câmaras interiores e exteriores serão instaladas conforme marcadas nos desenhos do projeto. 

Se apresentam, de seguida, as características dos equipamentos de CFTV. Todos os equipamentos a instalar 

terão de ser, obrigatoriamente, compativeis com o sistema existente no Museu Rui Barbosa. 

Os itens a seguir descritos definem os requisitos solicitados para o edifício do Museu e que vamos manter 

para o edifício dos acervos. 

5.1.1. Câmaras de vídeo vigilância  

As caracteristicas gerais deverão cumprir os seguintes requisitos: 

 Sensibilidade à luz – a câmera deve ter sensibilidade à luz compatível com ambiente pouco 

iluminado. Isto é, à noite, sob condições de baixa iluminação, o dispositivo de aquisição deve 

ser sensível ao infravermelho próximo. Em caso de iluminação com luz visível, a câmera deverá 

ser capaz de filtrar a luz infravermelha. 

 Resolução Espacial -  As câmeras devem ter resolução espacial compatível com vídeo em 

definição padrão, 4CIF (704x480), sendo desejável resolução próxima à HD (720p). 

 Resolução temporal – As câmeras devem ter resolução temporal ajustável até 30 quadros por 

segundo. É desejável que a câmera forneça fluxos de vídeo não entrelaçados. 

 Sistema de cor – As câmeras devem obedecer a norma NTSC para codificação de vídeo 

analógico em definição padrão. 

 Codificação de vídeo: Com o objetivo de minimizar o tráfego na rede e quantidade de 

informação armazenada nos gravadores de vídeo, as câmeras ou codificadores de vídeo devem 

codificar o vídeo no padrão H.264/MPEG4, part 10 AVC. 

 Sistema óptico – com o objetivo de dar flexibilidade à instalação, o sistema óptico da câmera deverá 

ser varifocal com distância focal ajustável mecanicamente entre 3mm e 8mm. Por se tratar de 

câmera fixa, o foco deve ser ajustado mecanicamente e a lente deve possuir controle de íris. 
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 Cor da caixa – Por determinação do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional) a caixa das câmeras deve possuir cor branca. 

 Iluminação infravermelha – É desejável que a câmera possua iluminador integrado, viabilizando 

visualização de objetos e pessoas em condições de luz zero. 

5.1.1.1. Câmaras de Vídeo Vigilância Interiores  

CARACTERÍSTICAS DE CÂMARA DE CFTV INTERIOR 

 Vídeo – sensor de imagem CMOS 1/3” com varredura progressiva; filtro infravermelho; 

Dia/Noite, isto é, capacidade de aplicar ou não o filtro IR das seguintes formas: automática, 

modo dia (filtro IR aplicado), noite (filtro IR removido) e agendado; Resolução do sensor de 

imagem 896x720p ou superior; Suporte a detecção de movimento por hardware, iluminador IR 

integrado com alcance de, pelo menos, 18m; Auto Iris; lente varifocal com distância focal 

ajustável mecanicamente no intervalo 3,3 a 12mm. 

 Codificação de vídeo – Compressão de vídeo H.264, mínimo de dois fluxos por câmera 

(monitoramento ao vivo e gravação), taxa de quadros ajustável em até 30 fps (frames por 

segundo), resolução espacial do vídeo comprimido: mesma do sensor óptico. 

 Rede: Interface ethernet 100Base-T, Alimentação PoE, suporte aos protocolos RTP/RTCP/RTSP. 

 Característica mecânicas - cor branca, formato domo com tamanho máximo de 150mm de 

diâmetro por 124mm de altura, uso abrigado. 

Marca de referência: AMERICAN DINAMICS ILLUSTRA 400 – ou similar a aprovar pela fiscalização,  

compativel com o sistema actualmente instalado no Museu. 

5.1.1.2. Câmara de vídeo vigilância - exterior 

 Vídeo – sensor de imagem CMOS 1/3” com varredura progressiva; filtro infravermelho; 

Dia/Noite, isto é, capacidade de aplicar ou não o filtro IR das seguintes formas: automática, 

modo dia (filtro IR aplicado), noite (filtro IR removido) e agendado; Resolução do sensor de 

imagem 896x720p ou superior; Suporte a detecção de movimento por hardware, iluminador IR 

integrado com alcance de, pelo menos, 18m; Auto Iris; lente varifocal com distância focal 

ajustável mecanicamente no intervalo 3,3 a 12mm. 

 Codificação de vídeo – Compressão de vídeo H.264, mínimo de dois fluxos por câmera 

(monitoramento ao vivo e gravação), taxa de quadros ajustável em até 30 fps (frames por 

segundo), resolução espacial do vídeo comprimido: mesma do sensor óptico. 

 Rede: Interface ethernet 100Base-T, Alimentação PoE, suporte aos protocolos RTP/RTCP/RTSP. 

 Característica mecânicas: cor branca, com caixa de proteção IP66. 
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Marca de referência: AMERICAN DINAMICS ILLUSTRA 400 Pre-packaged – ou similar a aprovar pela 

fiscalização,  compativel com o sistema actualmente instalado no Museu. 

5.1.2. Gravador Digital - Sistema de Gravação de Vídeo (NVR) 

 Capacidade de armazenamento – O Sistema de Gravação de Vídeo deverá ser capaz de 

armazenar imagens por 30 dias, em resolução espacial compatível com vídeo em definição 

padrão, e resoluçãoo temporal compatível com sistema de segurança, isto é, 7fps (frames por 

segundo). 

 Fluxos de Vídeo – O Sistema de Gravação de Vídeo deverá ser compatível com as codificações 

de vídeo MJPEG, MPEG2, MPEG4 e H.264/MPEG4 part 10 AVC. 

 Suporte a fluxos duais – O NVR deverá ser capaz de receber e tratar até dois fluxos de vídeo por 

dispositivo. Um com perfil de visualização ao vivo e outro para gravação. 

 Escalabilidade – O sistema deve suportar a quantidade de câmeras no projeto piloto (47 

câmeras) e deve ser escalável para futuras expansões. 

 Escalabilidade de Armazenamento – O sistema deverá ser capaz de integrar-se a um sistema de 

armazenamento em massa (“storage”) para futuras expansões. 

 Características Mecânicas e Elétricas – O sistema deve ser montado em “apliance” para instalar 

em rack de 19”. Deverá possuir elementos de segurança física como besel com fechadura. 

Deverá possuir fonte de alimentação redundante. 

 Conectividade Ethernet – Deverá possuir múltiplas (pelo menos duas) interfaces ethernet, com 

sinalização gigabit. 

 Suporte a fabricantes de câmeras – O sistema não deve ser proprietário, isto é, o sistema deve 

interfacear-se perfeitamente com, pelo menos, quatro fabricantes de câmeras de renome e com 

representação no território nacional. 

 Integração com sistemas de terceiros – O fabricante do NVR deverá fornecer o SDK para 

integração do equipamento com o Sistema de Comando e Controle. 

Marca de referência: NVR com capacidade para 47 câmaras (igual ao instalado no Museu). 

5.1.3. Disco Rígido  

Para armazenamento de dados esta sendo considerado um disco rigido. 

Marca de referência: Storage Dell PowerVault MD1200 – ou similar a aprovar pela fiscalização, compativel 

com o sistema actualmente instalado no Museu. a aprovar pela fiscalização. 
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5.1.4. Ensaios e programação do sistema de videovigilância 

A programação deste sistema será precedida de consulta ao responsavel de segurança para apuramento de 

horários de funcionamento e outros parâmetros a programar. Após a programação deste sistema serão 

realizados ensaios funcionais na presença do responsável pela segurança do edifício a designar pelo Dono-

de-obra e da Fiscalização. 

5.2. Sistema Automático Deteção Intrusão – SADIR 

A localização de todos os equipamentos visíveis deste sistema será confirmada em obra e previamente 

aprovada pelo Arquitecto responsável. Seguem-se as especificações técnicas dos equipamentos do SADIR. 

O sistema de SADIR contempla sensores infravermelhos e sensores quebra vidros, de forma a garatir a 

protecção de todos os vãos envidraçados do piso térreo e piso 1, conforme marcados em planta. 

O sistema de SADIR será interligado ao sistema existente no Museu Rui Barbosa, projectando-se uma 

ampliação do mesmo. 

Se apresentam, de seguida, as características dos equipamentos de SADIR. Todos os equipamentos a instalar 

terão de ser, obrigatoriamente, compativeis com o sistema existente no Museu Rui Barbosa. 

Os itens a seguir descritos definem os requisitos solicitados para o edifício do Museu e que vamos manter 

para o edifício dos acervos. 

5.2.1. Central alarme de Detecção de Intrusão  

NOTA IMPORTANTE: Se a central de alarme existente na sala de controle - Piso 4 do Museu, tiver reservas 

disponiveis para ligação de expansores, então esta central não será instalada e apenas serão instalados os 

modulos de expansão.  

A Central de Detecção de Intrusão será do tipo endereçável.  

Para este edifício, em estudo, estão projectadas 36 zonas, distribuídas por 5 módulos de expansão, da 

seguinte forma: 

 ME1 – 6 zonas 

 ME2 – 6 Zonas 

 ME3 – 8 zonas 

 ME4 – 8 Zonas 

 ME5 – 8 Zonas 
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Os módulos de expansão ME1, ME4 e ME5 serão dotados de fonte de alimentação.  

No caso da central existente não ter capacidade para albergar estas zonas, será necessário a instalação de 

uma nova central (igual à existente no Museu – Sala de Segurança no Piso 4), com as seguintes 

características: 

 Central de alarme para 8 zonas, expansível, com módulos de endereçamento, até 64 zonas de 

segurança. 

 Teclado para programação e comando. 

 Conectividade IP 

 Fonte de alimentação com Bateria 12V 7Ah 

 Observação: o fabricante da central deve fornecer API java para integração com - Sistema de 

Comando e Controle. 

Marca de referência: TYCO Refª DSC 8/64Z/8 partições (igual à existente no Museu). 

5.2.2. Detector de infravermelhos passivo 

Para montagem sobreposta em caixa plástica cor branca, e destinado a detecção de movimento por 

captação de radiação infravermelha. 

Deverá apresentar uma capacidade de imunidade a falsos alarmes provocados por animais de pequeno 

porte (até 20Kg), apresentar imunidade a falsos alarmes provocados por flutuações de temperatura, 

correntes de ar, interferências electromagnéticas e luz branca. 

Deverá funcionar segundo o princípio de segurança positiva, protegido contra sabotagem, dotado de 

indicador óptico, testemunha de actuação e saída de alarme constituída por contacto inversor seco. 

Marca de referência: DSC - Refª Detector de infravermelhos passivo – ou similar a aprovar pela fiscalização, 

compativel com o sistema actualmente instalado no Museu. 

5.2.3. Sensor de Quebra de Vidro  

Para protecção de locais onde não poderemos utilizar detectores volumétricos de dupla tecnologia devido aos 

falsos alarmes que provocariam, serão utilizados os detectores de quebra de vidro. Isto acontece nos vãos 

envidraçados no piso térreo e no piso 1. 

O detector a utilizar deverá permitir uma montagem em tecto ou parede. Deverá incorporar um microfone 

omnidireccional incorporado de modo a possibilitar um ângulo de cobertura de cerca de 360º. 
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Deverá ter capacidade para detectar a ruptura de todos os tipos de vidros: recoberto, laminado, segurança e 

temperado. Poderá ser testado utilizando o simulador de quebra de vidros (AFT-100). 

O equipamento a instalar deverá ser de cor branca e possuir dispositivo anti-violação incorporado. 

Marca de referência: DSC - Refª AMA - 100 – ou similar a aprovar pela fiscalização, compativel com o 

sistema actualmente instalado no Museu. 

5.2.4. Sirene Exterior 

Sirene de alarme para exterior com flash (avisador luminoso ótico e acústico), autoprotegida e 

autoalimentada, com caixa exterior de proteção anti-corrosão em policarbonato, proteção contra rutura, 

remoção e abertura de linha de alimentação,, elevado nível sonoro (12V-120dB), tempo de toque 

programado (3 opções). 

O equipamento terá de ser, obrigatoriamente, compativel com o sistema de alarmes existente no Museu. 

Marca de referência: Klaxon X-Pro (ET1B) ou similar, compativel com o sistema instalado no Museu, a aprovar 

pela fiscalização 

5.2.5. Módulo de Endereçamento 

Para expandir o sistema será utilizado um módulo de endereçamento (expansão) para até 8 endereços 

distintos (para ligação a detetores ou zonas de detetores) e 2 saídas (para sirenes e equivalentes) e terá de ser 

compatível com a central de intrusão. 

Módulo de endereçamento  para ligação a detetores ou zonas de detetores, compatível com a central 

endereçável, refª DSC 8Z para 1832/1864 

Marca de referência: DSC 8Z para 1832/1864 – ou similar a aprovar pela fiscalização, compativel com o 

sistema actualmente instalado no Museu. 

5.2.6. Fonte de Alimentação com Bateria 

Para expandir o sistema através do módulo de endereçamento, deverá ser previsto fonte de alimentação. 

A fonte de alimentação assegurará a energia para os dispositivos de segurança ligados no sistema. 

A unidade electrónica de endereçamento terá uma capacidade para até 8 endereços distintos e 2 saídas 

programáveis. 



 

  
Centro de Preservação de Bens Culturais 

 

segurança predial / projeto executivo [revisão] / julho 2016 memorial descritivo, caderno de encargos e especificações 

4013-03-02-06-04-00-05-001 4013-00-06-03-001-PE-01_Pág.13 

A fonte de alimentação será fornecida em armário de metal protegido por “tamper” e com espaço para uma 

bateria opcional de 7 Ah. 

5.2.7. Teclado 

Teclado remoto, com visor LCD, para instalar junto à entrada, em local exacto a definir pela arquitectura, 

com visor com retro iluminação azul com duas linhas de 16 caracteres. 

Deverá permitir, através da introdução de código, a operação de todo o sistema de intrusão. 

Terá de ser compatível com a central endereçável. 

O teclado terá também “soft keys” e teclas alfanuméricas que permitem operação e entrada de dados 

directamente do teclado. 

O teclado será de montagem na horizontal. 

Marca de referência: DSC – ou similar a aprovar pela fiscalização, compativel com o sistema actualmente 

instalado no Museu. 

5.2.8. Botão de Pânico 

Conforme solicitado pelo Cliente foi projectado um botão de pânico Teclado remoto, com visor LCD, para 

instalar junto à entrada, em local exacto a definir pela arquitectura, com visor com retro iluminação azul com 

duas linhas de 16 caracteres. 

Deverá permitir, através da introdução de código, a operação de todo o sistema de intrusão. 

Terá de ser compatível com a central endereçável. 

O teclado terá também “soft keys” e teclas alfanuméricas que permitem operação e entrada de dados 

directamente do teclado. 

O teclado será de montagem na horizontal. 

Marca de referência: DSC – ou similar a aprovar pela fiscalização, compativel com o sistema actualmente 

instalado no Museu. 
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5.3. Sistema de Controlo de Acessos - SCA 

O edifício será dotado de um sistema de controlo de acessos que identifique e registe os acessos aos 

compartimentos/zonas pretendidos. As zonas a controlar serão, genericamente, os acervosas e todas as 

zonas de serviço e trabalho, conforme solicitado pelo Cliente. 

O software de exploração deverá permitir estabelecer uma filosofia de interbloqueamentos a implementar 

nas zonas de alta segurança, de forma a disciplinar de modo intransponível o acesso a locais que exigem tais 

restrições.  

O sistema baseia-se na utilização de cartões de proximidade associada a um código, devidamente 

codificados e que, consoante as utilizações, permitem o controlo de acessos. O Sistema de Gestão de Acessos 

será constituído por uma rede de comunicação especificamente dedicada aos vários subsistemas eletrónicos 

de segurança, permitindo, as funções adiante descritas, efetuadas a partir de terminais de operação.  

O sistema deverá ser constituído por um PC compatível, onde o software será instalado. A interligação deverá 

ser possível quer através de portas série, quer por rede TCP/IP. Os equipamentos a que o sistema será 

ligado, deverão possuir autonomia, nunca dependendo do estado do computador para que funcionem. Este 

fator garantirá, que mesmo em caso de falha do software ou do PC, o sistema de segurança continue a 

funcionar sem quaisquer problemas.  

O Software deverá estar totalmente em Português, incluindo os ficheiros de ajuda, sendo os textos e menus 

de fácil apreensão. Deverá possibilitar, através de programação e ambiente gráfico a interligação com o 

software de CCTV.  

O sistema deverá possibilitar a operação em ambiente gráfico, onde os gráficos serão adaptados a cada 

situação e projeto. Poderão ser mapas, sinóticos, fotografias, etc., sobre as quais serão colocados os itens 

específicos de cada elemento de campo. Este método servirá para que o operador necessite um mínimo de 

formação para poder operar com o sistema e para que possa obter de uma forma fácil, a maior quantidade 

de informação sem criar qualquer espécie de confusão.  

O acesso ao software será sempre efetuado através de palavra-chave, única para cada operador. Deverão 

existir níveis hierárquicos de acesso, parametrizáveis para cada operador, para que se possam atribuir a 

cada um níveis diferentes de operacionalidade, tais como Administrador do Sistema, Operador de Nível 

Elevado, Operador de Nível Médio, Operador de Nível Básico, Segurança, Responsável da Manutenção, 

Técnico de assistência, entre muitos outros, que poderão ser programados consoante as necessidades.  



 

  
Centro de Preservação de Bens Culturais 

 

segurança predial / projeto executivo [revisão] / julho 2016 memorial descritivo, caderno de encargos e especificações 

4013-03-02-06-04-00-05-001 4013-00-06-03-001-PE-01_Pág.15 

5.3.1. Unidade controladora central 

Controladora para sistema de Controle de acesso Modelo Software House AS0073-000. 

Este equipamento deverá ser instalado na sala de controlo existente no Piso 4 do edifício sede da FCRB (Museu). 

Esta unidade de controle para sistema de controle de acesso microprocesado terá a capacidade de 

interligação de, até, 8 módulos de aquisição de dados. 

Marca de referência:  Software House AS0073-000 da TYCO – ou similar a aprovar pela fiscalização. Terá 

de ser obrigatoriamente compativel com o sistema actualmente instalado no Museu. Esta unidade 

controladora central deverá ser instalada na sala de controlo – Piso 4 (Edifício Museu). 

5.3.2. Modulo de Controlo para Portas 

Para a controlar as portas, estão projectados módulos de controlo que serão ligados a partir do controlador 

principal, localizado na sala de controlo do edifício do Museu. 

Módulo de controle para leitores de smartcard, biométricos e fechaduras – Modelo Software House iStar Pro. 

Cada controlador poderá controlar até 16 leitoras, com fonte de alimentação.  

 Capacidade de interconectar-se com até 16 leitores por meio de barramento Wiegang. 

 Capacidade de controle de 8 fechadura 

 Comunicação ethernet e RS-232 

Marca de referência: Software House iStar Pro da TYCO ou similar a aprovar pela fiscalização. Terá de ser 

obrigatoriamente compativel com o sistema actualmente instalado no Museu. 

5.3.3. Leitor de Proximidade de cartão 

Para acessibilidade aos compartimentos com acesso controlado, estão projectados leitores por proximidade de 

cartão, do tipo - Leitor de smartcard Software House SCR-310-BK. 

As caracteristicas deste leitor são as seguintes: 

 Conectividade Wiegang 

 Tecnologica de cartão suportadas: HID 

 Alimentação 12V 

 Distância mínima de leitura 3”. 
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Marca de referência: Leitor de smartcard Software House SCR-310-BK ou similar a aprovar pela fiscalização. 

Terá de ser obrigatoriamente compativel com o sistema actualmente instalado no Museu. 

5.3.4. Leitor Biométrico 

Nos locais indicados pelo Cliente serão instalados leitores biométricos, para acesso a determinados 

compartimentos. 

Este equipamento será do tipo - Leitor de smartcard biométrica Software House SWH-4GFXSG. 

As caracteristicas deste leitor são as seguintes: 

 Conectividade Wiegang 

 Óptica de leitura de impressões digitais padrão secugen de 500 dpi 

 Leitora decartão de proximidade HID 

 Modo de autenticação: smart+ finger 

 Alimentação 12V.  

Marca de referência: Leitor de smartcard biométrica Software House SWH-4GFXSG ou similar a aprovar pela 

fiscalização. Terá de ser obrigatoriamente compativel com o sistema actualmente instalado no Museu. 

5.3.5. Botão de abertura 

Para comando elétrico de abertura de porta pelo interior da área protegida. Serão constituídos por 

aparelhagem específica para esta função com simbologia adequada e previstos para montagem saliente ou 

embebida. Para montagem embebida em caixa de aparelhagem. 

Este botão deverá ser compatívelcom o sistema existente no edifício do Museu. 

5.3.6. Contacto magnético 

Para deteção e aviso do estado de fecho ou abertura de portas. Será um detetor discreto, para montagem 

saliente em aduela de madeira ou metálica. 

Montagem à face, cujos terminais de ligação, de aperto mecânico, ficam “escondidos” graças à inclusão de 

tampa com agradável acabamento. Serão protegidos contra sabotagem ou abertura não autorizada. 

Este botão deverá ser compatívelcom o sistema existente no edifício do Museu. 
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NOTA IMPORTANTE: Considerando que existem portas dotadas de controlo de acessos nos caminhos de 

evacuação, as testas elétricas do Controlo de Acessos devem funcionar à falha de tensão, de forma a ser 

possível o seu desbloqueamento em caso de alarme de incêndio. O sistema de SADI terá que enviar uma 

ordem para o controlador principal que desbloqueará todas as portas porta desbloqueio. O sistema de CA 

deverá estar preparado para receber esta ordem.  

5.4. Colmatagens Corta-Fogo 

Todos os espaços livres nos atravessamentos de fronteira de compartimentos corta-fogo, resultantes de 

trabalhos de furação para atravessamentos de tubulação, serão colmatados com materiais intumescentes, 

com o grau de resistência ao fogo adequado a cada caso. 

O sistema poderá ser constituído por painéis de lã mineral de alta densidade, 120 a 140 Kg/m3, revestido 

em ambas as faces com DMA coating (BST tipo A) resina termoplástica intumescente e interligados com DMK 

mastic (BST tipo K). Em caso de incêndio, desenvolve um isolamento térmico ativo que a partir dos 190ºC ( 

15%) expande criando uma barreira termo-isolante com uma espessura até 50 vezes a espessura inicial, 

permitindo o preenchimento de vazios. 

Deverá igualmente proteger-se a tubagem 150mm para ambos os lados das faces da selagem, com DMA 

coating ou DMK mastic (1100g/m2) ou similar a aprovar pela fiscalização. 

Os dutos técnicos a selar deverão ser preenchidos com painéis FIREPANEL ou equivalente, cortados à 

medida, tendo em conta os atravessamentos existentes. Deverá ser aplicado DMK mastic ou DMA coatig ou 

equivalente, nos topos dos painéis a utilizar, contornar todos os atravessamentos e preencher as juntas e ocos 

com DMK mastic ou equivalente. O conjunto deverá ser revestido em ambas as faces com DMA coating, ou 

similar a aprovar pela fiscalização.  

6. EQUIPE TÉCNICA 

Os Técnicos Responsáveis, 

 Maria da Luz Santiago (OET 1115) 

 Carlos Alberto Dias (CREA 52.261/D) 
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DESCIDA - AO PISO INFERIOR

LEGENDAS

DEMARCADA COM FITAS VERMELHAS A CADA 2 METROS
CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU

PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU

PAREDES
NOTAS

DEMARCADAS NO DESENHO E COM FITAS VERMELHAS A CADA 2m

- TODAS AS SUBIDAS E DESCIDAS DE CABOS NAS CORETES VERTICAISCABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS

E/OU PAREDES

CFTV

NOS DESENHOS DE TELEFONIA E DADOS

ABERTA PERMANENTE

(5)(5)

(6)

PISO COBERTURA DO 

1/200

DO 

1/200

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-03-082.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 02 0106 0302 PE01



APOIO E PESQUISA

HALL ELEVADORES

TOP=13.60

CHEFE SETOR

CAPTURA DIGITAL

SALA DE CONSULTA

FEMININO

R
A

M
P

A
  

I=
5

.8
%

ESCADA

E=18,44 cm

E=18,44 cm

3940414243444546

494847 363534 3837

ALVENARIA H=92cm

E=17,74 cm

TOP=13.60

TOP=13.14

CONTROLE DE

ACESSO POR CATRACA

VER PROJETO DE PAISAGISMO

m+4.03

m

m+5.50 m+4.03

m+4.03

m+3.63

m+4.03

PAINEL

(1)+2x(2)+4x(3)+2x(4)+2x(5)+(6)

(1)

(2)+2x(3)+(4)+(5)

(6)

LEITOR SMARTCARD

BOTOEIRA PARA DESBLOQUEIO DE PORTA

CONTROLADOR DE CONTROLE DE ACESSOS

ISENTOS DE HALOGENEO

(2)(3)(4)
(3)(1)

(2)(3)(4)
(3)

(1)

(6)

SUBIDA - AO PISO SUPERIOR

SUBIDA - DO PISO INFERIOR

DESCIDA - DO PISO SUPERIOR

DESCIDA - AO PISO INFERIOR

LEGENDAS

DEMARCADA COM FITAS VERMELHAS A CADA 2 METROS
CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU

PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU

PAREDES
NOTAS

DEMARCADAS NO DESENHO E COM FITAS VERMELHAS A CADA 2m

- TODAS AS SUBIDAS E DESCIDAS DE CABOS NAS CORETES VERTICAISCABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS

E/OU PAREDES

CFTV

NOS DESENHOS DE TELEFONIA E DADOS

ABERTA PERMANENTE

(5)(5)

(6)

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-03-083.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 03 0106 0302 PE01



m+6.98

01

i=3% i=3%

i=3%

ESCADA

m+6.98

E=18,44 cm

E=18,44 cm

5556575859606162

ALVENARIA H=92cm

E=18,44 cm

m+8,45

656463 535251 54

DET

PRANCHA

PAINEL

(2)+2x(3)+(4)+(5)

(2)+2x(3)+(4)+(5)

6x(2)+12x(3)+6x(5)

6x(4)

LEITOR SMARTCARD

BOTOEIRA PARA DESBLOQUEIO DE PORTA

CONTROLADOR DE CONTROLE DE ACESSOS

ISENTOS DE HALOGENEO

(2)(3)(4)
(3)(1)

(2)(3)(4)
(3)

(1)

(6)

SUBIDA - AO PISO SUPERIOR

SUBIDA - DO PISO INFERIOR

DESCIDA - DO PISO SUPERIOR

DESCIDA - AO PISO INFERIOR

LEGENDAS

DEMARCADA COM FITAS VERMELHAS A CADA 2 METROS
CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU

PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU

PAREDES
NOTAS

DEMARCADAS NO DESENHO E COM FITAS VERMELHAS A CADA 2m

- TODAS AS SUBIDAS E DESCIDAS DE CABOS NAS CORETES VERTICAISCABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS

E/OU PAREDES

CFTV

NOS DESENHOS DE TELEFONIA E DADOS

ABERTA PERMANENTE

(5)(5)

(6)

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-03-084.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 04 0106 0302 PE01



OBRAS RARAS

m+9.93

01

ESCADA

m+9,93

7172737475767778

818079 696867 70

m+11.40

E=18,44 cm

E=18,44 cm

ALVENARIA H=92cm

E=18,44 cm

m+9.93

DET

PRANCHA

PAINEL

(2)+2x(3)+(4)+(5)

3
x
(2

)+
6

x
(3

)+
3

x
(5

)

3
x
(4

)

6x(2)+12x(3)+6x(5)

LEITOR SMARTCARD

BOTOEIRA PARA DESBLOQUEIO DE PORTA

CONTROLADOR DE CONTROLE DE ACESSOS

ISENTOS DE HALOGENEO

(2)(3)(4)
(3)(1)

(2)(3)(4)
(3)

(1)

(6)

SUBIDA - AO PISO SUPERIOR

SUBIDA - DO PISO INFERIOR

DESCIDA - DO PISO SUPERIOR

DESCIDA - AO PISO INFERIOR

LEGENDAS

DEMARCADA COM FITAS VERMELHAS A CADA 2 METROS
CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU

PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU

PAREDES
NOTAS

DEMARCADAS NO DESENHO E COM FITAS VERMELHAS A CADA 2m

- TODAS AS SUBIDAS E DESCIDAS DE CABOS NAS CORETES VERTICAISCABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS

E/OU PAREDES

CFTV

NOS DESENHOS DE TELEFONIA E DADOS

ABERTA PERMANENTE

(5)(5)

(6)

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-03-085.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 05 0106 0302 PE01



m+12.88

01

m+14,35

ESCADA

m+12,88

8687888990919293

969594 848382 85

E=18,44 cm

E=18,44 cm

ALVENARIA H=92cm

E=18,44 cm

m+12.88

DET

PRANCHA

U
E

P

AD01

3.82 x 0.465

AD03

3.265 x 0.87

AD05

3.265 x 1.07

AD06

3.265 x 0.68

AD02

3.265 x 0.68

(2)+2x(3)+(4)+(5)

LEITOR SMARTCARD

BOTOEIRA PARA DESBLOQUEIO DE PORTA

CONTROLADOR DE CONTROLE DE ACESSOS

ISENTOS DE HALOGENEO

(2)(3)(4)
(3)(1)

(2)(3)(4)
(3)

(1)

(6)

SUBIDA - AO PISO SUPERIOR

SUBIDA - DO PISO INFERIOR

DESCIDA - DO PISO SUPERIOR

DESCIDA - AO PISO INFERIOR

LEGENDAS

DEMARCADA COM FITAS VERMELHAS A CADA 2 METROS
CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU

PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU

PAREDES
NOTAS

DEMARCADAS NO DESENHO E COM FITAS VERMELHAS A CADA 2m

- TODAS AS SUBIDAS E DESCIDAS DE CABOS NAS CORETES VERTICAISCABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS

E/OU PAREDES

CFTV

NOS DESENHOS DE TELEFONIA E DADOS

ABERTA PERMANENTE

(5)(5)

(6)

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-03-086.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 06 0106 0302 PE01



HALL ELEVADORES

m

m

m

CARGA E DESCARGA

PREPARO

MICROFILMAGEM

PROCESSAMENTO

CPD

ESCADA

m
m

m m+0.66

m+0.66

m+0.66

m+2,43
m+0.66

m+0.66

HALL ELEVADORES

m

m

m

CARGA E DESCARGA

PREPARO

MICROFILMAGEM

PROCESSAMENTO

CPD

ESCADA

m
m

m

D4

D5

D3

D6

BUS CABO UTP-CAT6

BUS CABO UTP-CAT6

D1

D2

vem da Central Principal do

na Cobertura do 

FECHO DO BUS

 (PISO 4-MUSEU)

(EXISTENTE NA COBERTURA DO

 

CABO UTP-CAT 6 EM ELETROCALHA

3x(JH(st) H-BD em eletrocalha

3x(JH(st) H-BD 2x2x0.8

2x(JH(st) H-BD 2x2x0.8

JH(st) H-BD 2x2x0.8

JH(st) H-BD 2x2x0.8

Z1.3

Z1.4

Z1.5

JH(st) H-BD 2x2x0.8
JH(st) H-BD 2x2x0.8

Z2.1

Z2.2

Z1.1

Z1.2

Z2.5

Z1.6

2x(JH(st) H-BD 2x2x0.8

2x(JH(st) H-BD 2x2x0.8

JH(st) H-BD 2x2x0.8

Z2.4

Z2.3

Z2.6

Z2.2

 J
H

(s
t) H

-B
D

 2
x
2
x
0
.8

 n
o
 in

te
rio

r d
e
 e

le
tro

d
u
to

4x(JH(st) H-BD 2x2x0.8

2x(JH(st) H-BD 2x2x0.8

(JH(st) H-BD 2x2x0.8

3x(JH(st) H-BD 2x2x0.8)

JH(st) H-BD 2x2x0.8

3x(JH(st) H-BD 2x2x0.8

JH(st) H-BD 2x2x0.8

(JH(st) H-BD 2x2x0.8

m+0.66

CATRACA

TOP=10.17

m+0.66

P
.C

.I
L
U

M
.P

T

Barbosa

vem da Central Principal do Controle

NOTA:

A INDICAR PELOS ARQUITECTOS)

SIRENE INTERIOR

DETECTOR QUEBRA DE VIDRO

CDIR

TA

TR

SIRENE EXTERIOR, AUTOPROTEGIDA

SUBIDA - AO PISO SUPERIOR

SUBIDA - DO PISO INFERIOR

DESCIDA - DO PISO SUPERIOR

DESCIDA - AO PISO INFERIOR

LEGENDAS

VERMELHAS A CADA 2 METROS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES NOTAS

PISO COBERTURA DO 

1/200

DO 

1/200

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-03-088.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 07 0106 0302 PE01



APOIO E PESQUISA

HALL ELEVADORES

TOP=13.60

CHEFE SETOR

CAPTURA DIGITAL

SALA DE CONSULTA

FEMININO

R
A

M
P

A
  

I=
5

.8
%

ESCADA

E=18,44 cm

E=18,44 cm

3940414243444546

494847 363534 3837

ALVENARIA H=92cm

E=17,74 cm

TOP=13.60

TOP=13.14

CONTROLE DE

ACESSO POR CATRACA

VER PROJETO DE PAISAGISMO

m+4.03

m

m+5.50 m+4.03

m+4.03

m+3.63

m+4.03

PAINEL

A INDICAR PELOS ARQUITECTOS)

SIRENE INTERIOR

DETECTOR QUEBRA DE VIDRO

CDIR

TA

TR

SIRENE EXTERIOR, AUTOPROTEGIDA

SUBIDA - AO PISO SUPERIOR

SUBIDA - DO PISO INFERIOR

DESCIDA - DO PISO SUPERIOR

DESCIDA - AO PISO INFERIOR

LEGENDAS

VERMELHAS A CADA 2 METROS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES NOTAS

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-03-089.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 08 0106 0302 PE01



m+6.98

01

i=3% i=3%

i=3%

ESCADA

m+6.98

E=18,44 cm

E=18,44 cm

5556575859606162

ALVENARIA H=92cm

E=18,44 cm

m+8,45

656463 535251 54

DET

PRANCHA

PAINEL

A INDICAR PELOS ARQUITECTOS)

SIRENE INTERIOR

DETECTOR QUEBRA DE VIDRO

CDIR

TA

TR

SIRENE EXTERIOR, AUTOPROTEGIDA

SUBIDA - AO PISO SUPERIOR

SUBIDA - DO PISO INFERIOR

DESCIDA - DO PISO SUPERIOR

DESCIDA - AO PISO INFERIOR

LEGENDAS

VERMELHAS A CADA 2 METROS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES NOTAS

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-03-090.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 09 0106 0302 PE01



OBRAS RARAS

m+9.93

01

ESCADA

m+9,93

7172737475767778

818079 696867 70

m+11.40

E=18,44 cm

E=18,44 cm

ALVENARIA H=92cm

E=18,44 cm

m+9.93

DET

PRANCHA

PAINEL

A INDICAR PELOS ARQUITECTOS)

SIRENE INTERIOR

DETECTOR QUEBRA DE VIDRO

CDIR

TA

TR

SIRENE EXTERIOR, AUTOPROTEGIDA

SUBIDA - AO PISO SUPERIOR

SUBIDA - DO PISO INFERIOR

DESCIDA - DO PISO SUPERIOR

DESCIDA - AO PISO INFERIOR

LEGENDAS

VERMELHAS A CADA 2 METROS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES NOTAS

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-03-091.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 10 0106 0302 PE01



m+12.88

01

m+14,35

ESCADA

m+12,88

8687888990919293

969594 848382 85

E=18,44 cm

E=18,44 cm

ALVENARIA H=92cm

E=18,44 cm

m+12.88

DET

PRANCHA

U
E

P

AD01

3.82 x 0.465

AD03

3.265 x 0.87

AD05

3.265 x 1.07

AD06

3.265 x 0.68

AD02

3.265 x 0.68

A INDICAR PELOS ARQUITECTOS)

SIRENE INTERIOR

DETECTOR QUEBRA DE VIDRO

CDIR

TA

TR

SIRENE EXTERIOR, AUTOPROTEGIDA

SUBIDA - AO PISO SUPERIOR

SUBIDA - DO PISO INFERIOR

DESCIDA - DO PISO SUPERIOR

DESCIDA - AO PISO INFERIOR

LEGENDAS

VERMELHAS A CADA 2 METROS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETROCALHA NO TETO

CABOS EM ELETRODUTOS SOBREPOSTOS NOS TETOS E/OU PAREDES

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO

CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS

CABOS EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS NOS TETOS E/OU PAREDES NOTAS

1:100

PE-00

PE-01

29-01-2016

26-07-2016

4013-03-02-06-02-02-03-092.DWG

Entrega do Projeto Executivo

29-01-2016

4013 11 0106 0302 PE01


