
















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

JUN / 2019 

PROJETO DE URBANISMO 

 

PROJETO DA PRAÇA GERALDO MADUREIRA SIMÕES – DOM 

JOAQUIM/MG 

REALIZAÇÃO ELABORAÇÃO 



Prefeitura Municipal de Dom Joaquim/MG 

VOLUME I - PROJETO EXECUTIVO DE URBANISMO 

__________________________________________________________________________    

                                PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 
Arquivo: MMR-DSC-ARQ-DJQ-PRAÇA GERALDO MADUREIRA SIMÕES -0101-0719-REV00 

   i 

PROJETO DA PRAÇA GERALDO MADUREIRA SIMÕES – DOM JOAQUIM/MG 

RESUMO: 

Este arquivo contém o Memorial Descritivo e Lista de Desenhos do projeto da Praça GERALDO MADUREIRA 

SIMÕES – Dom Joaquim/Mg 
 

 

        

        

        

        

        

        

00 15/07/2019 B REVISÃO CONFORME ANÁLISE FML    

REV DATA TIPO DESCRIÇÃO POR VERIFICADO AUTORIZADO APROVADO 

EMISSÕES 

TIPOS 
A – PARA APROVAÇÃO                                   C – ORIGINAL 
 
B – REVISÃO                                                     D - CÓPIA 

EMPRESA CONTRATADA: 

   PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

   Alameda Oscar Niemeyer, nº 500, Salas 503/507 – Vale do Sereno 

   34000-000 – Nova Lima – MG  

   Tel.: (31) 3347-4405 // (31) 3347-7079 

EQUIPE TÉCNICA: 

• Sayuri Pampulini Osawa (Arquiteta e Urbanista) 

 
 

VOLUME: 

PROJETO DE ARQUITETURA 

REFERÊNCIA: 

Junho / 2019 

 



Prefeitura Municipal de Dom Joaquim/MG 

VOLUME I - PROJETO EXECUTIVO DE URBANISMO 

__________________________________________________________________________    

                                PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 
Arquivo: MMR-DSC-ARQ-DJQ-PRAÇA GERALDO MADUREIRA SIMÕES -0101-0719-REV00 

   ii 

SUMÁRIO 

O projeto da Praça GERALDO MADUREIRA SIMÕES – Dom Joaquim/Mg engloba os 

seguintes volumes: 

VOLUME I – PROJETO DE ARQUITETURA 
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1. APRESENTAÇÃO 

EQUIPE TÉCNICA 

A Projeta Consultoria e Serviços Ltda. apresenta no presente trabalho para execução do 

projeto da Praça GERALDO MADUREIRA SIMÕES – Dom Joaquim/Mg, neste sentido 

apresentamos a equipe técnica envolvida nos trabalhos: 

Quadro 1.1 – Equipe Técnica 

EQUIPE TÉCNICA: Sayuri Pampulini Osawa 
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2. LISTA DE DESENHOS 

Quadro 2.1 – Lista de Desenhos 

Nº DESENHO TÍTULO 

PRJ-ARQ-PRÇ-PRAÇA GERALDO MADUREIRA 
SIMÕES-DOM JOAQUIM-REV01 

PROJETO PRAÇA GERALDO MADUREIRA SIMÕES 
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3. OBJETO 

Elaboração de projeto da Praça GERALDO MADUREIRA SIMÕES – Dom Joaquim/Mg. 

4. OBJETIVO 

A presente especificação técnica objetiva definir os materiais e serviços necessários para a 

obra da Praça GERALDO MADUREIRA SIMÕES – Dom Joaquim/Mg. 
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5. EQUIPAMENTOS 

TAPUMES  

É de responsabilidade da Contratada, a execução das proteções necessárias, assim como a 

sua segurança, atendendo às prescrições da NR 18. Os tapumes deverão ser padrão 

Prefeitura Municipal de Dom Joaquim com altura de 2,20m (dois metros e vinte centímetros). 

Conforme a NR18 é obrigatória à colocação de tapumes ou barreiras sempre que se 

executarem atividades da indústria da construção, de forma a impedir o acesso de pessoas 

estranhas aos serviços, considerar isolamentos, pois a unidade estará em funcionamento. 

 Os tapumes devem ser construídos e fixados de forma resistente, e ter altura mínima de 

2,20m (dois metros e vinte centímetros) em relação ao nível do terreno. 

O perímetro do canteiro de obras deverá ser fechado e protegido com telas e tapumes de 

acordo com a NR18, itens 18.30.1 a 18.30.8.  

EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

Os procedimentos relativos à segurança e medicina do trabalho, devem ser cumpridos pelas 

empresas contratadas e subcontratadas seguindo as normas e legislações vigentes, na 

prestação de seus serviços na Prefeitura Municipal de Dom Joaquim, que devem ser 

cumpridas para proteger as pessoas. 

Não será aceito alegação de desconhecimento, por parte da contratada, das normas 

regulamentadoras de Segurança no trabalho, pois são oficias. 

Cabe a Contratada cumprir e fazer cumprir as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho 

constantes da Lei 6514 de 22 de Dezembro de 1977 Capitulo V do título II das Consolidações 

das Leis do Trabalho (CLT) – Normas Regulamentadoras. 

Deverá ser apresentado o Certificado de Treinamento introdutório de segurança, teórico e 

prático, com periodicidade conforme norma com carga horária mínima de oito horas, para 

trabalho em altura, observando NR 35, com conteúdo mínimo: 

Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura; 

Análise de Risco e condições impeditivas;  

Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;  
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Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva;  

Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, 

conservação e limitação de uso;  

Acidentes típicos em trabalhos em altura;  

Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de 

primeiros socorros. 

Para a execução dos trabalhos com eletricidade será necessária apresentação de certificado 

de treinamento da NR 10,  

Caberá a Contratada o fornecimento dos EPI’s e EPCs específicos e necessários às 

atividades desenvolvidas, sendo uso obrigatório por parte dos empregados. Nenhum serviço 

poderá ser executado sem a utilização dos mesmos. Serão de uso obrigatório os 

equipamentos relacionados a seguir, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras 

dentro do que determina a NR-6 da Portaria 3.214/78 do MTE - Equipamento de Proteção 

Individual - EPI e NR-1. 

Capacete de segurança: queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e outros. 

Capacete especial: equipamentos ou circuitos elétricos 

Protetor facial: projeção de fragmentos, respingos de líquidos e radiações nocivas. 

Óculos de segurança contra impacto: ferimentos nos olhos 

Óculos de segurança contra radiação: irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de 

radiações 

Óculos de segurança contra respingos: irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de 

líquidos agressivos 

Luvas e mangas de proteção (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene): contato com 

substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos 

energizados, materiais aquecidos ou radiações perigosas. 

Botas de borracha (PVC): locais molhados, lamacentos ou em presença de substâncias 

tóxicas. 
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Calçados de couro: lesão no pé 

Cinto de segurança: queda com diferença de nível e linhas de vida. 

Protetores auriculares: nível de ruído superior ao estabelecido na NR-5 – Atividades e 

Operações Insalubres 

Respirador contra poeira: trabalhos com produção de poeira 

Máscara para jato de areia: trabalhos de limpeza por abrasão através de jatos de areia 

Respirador e máscara de filtro químico: poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais 

à saúde 

Avental de raspa: trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armação de ferros 

Fornecer uniformes de manga comprida para todos os funcionários e exigir sua utilização 

dentro da Unidade durante a execução dos serviços contratados. O modelo deverá ser 

aprovado previamente pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM. 

E outros dispositivos que se façam necessários conforme a atividade a ser desenvolvida, 

podendo a fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM, solicitar 

paralização parcial ou total dos serviços que possam causar risco grave ou eminente, sendo 

esta fiscalização programada ou não. 

Além dos treinamentos citados, caso seja necessário, conforme atividade a ser desenvolvida, 

novos treinamentos poderão ser exigidos. 
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6. INSTALAÇÕES 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

A mobilização consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando o início dos 

serviços contratados. Incluem-se neste serviço: 

• Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, 

incluso prateleiras; 

• Locação de container 2,30 x 6,00m, altura de 2,50m com 1 sanitário, para escritório 

completo; 

• Mobilização e desmobilização de container. Distância até 20km. 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica aérea trifásica 40A em 

poste de madeira, para canteiro de obras. 

Instalação e ligação provisória de obra de água em água. 

Instalações provisórias são de responsabilidade da contratada. Ficará a cargo do município 

disponibilizar pontos de água, esgoto e energia elétrica com carga suficiente para atendimento 

do canteiro. 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

Deverá ser prevista a colocação da placa de obra segundo o Manual visual de placas e 

adesivos de obras, padrão Caixa. 

Placa de obra em chapa de aço galvanizado 3,60x2,25m, totalizando 8,1m². 

TELA DE ISOLAMENTO DE OBRA 

Isolamento com tela plástica para proteção da área de intervenção por trechos. 

Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm. 
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7. DEMOLIÇÕES 

Em caso de demolições necessárias deverão ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, 

tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. As demolições são 

reguladas, sob o aspecto de segurança e medicina do trabalho, pela Norma Regulamentadora 

NR-18, do Ministério do Trabalho. 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NBR-5682/77, da ABNT. O 

MUNICÍPIO deverá fazer uma avaliação prévia e periódica nas edificações vizinhas, no 

sentido de ser preservada a sua estabilidade. 

Todas as demolições que gerem grande incidência de partículas em suspensão deverão ter 

a área umedecida antes da realização dos serviços. 

Demolição com martelete de piso de concreto (demolição de calçadas nos locais onde forem 

existentes); 

Demolição de meio fio (demolição de meio foi nos locais onde forem existentes);  

Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6m³; 

Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km. 
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8. LIMPEZA DA OBRA 

O canteiro da obra deve ser mantido limpo e desimpedido nas vias de circulação, passagens 

e escadarias. Onde os entulhos e sobras de materiais devem ser recolhidos evitando poeiras 

e riscos. 

As retiradas de pavimentos devem ser realizadas através de equipamentos ou dispositivos de 

evacuação, sem comprometer o andamento da obra, unidade e segurança dos funcionários. 

A área de trabalho deverá ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo haver recolhimento 

dos entulhos, em local acordado com a Fiscalização. Os entulhos deverão ser removidos 

periodicamente do canteiro e encaminhados às áreas de deposição liberadas pelo órgão 

regional competente. 
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9. PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO 

O subleito deverá apresentar características que o tornem compatível com as 

solicitações a que estiver sujeita a pavimentação. 

Para vias de pedestres e domiciliares, o subleito considerado normal é 

satisfatório. Caso o subleito local não apresente as características exigidas, deverá ser feita 

a substituição do solo.  

Sub-base  

Para vias de tráfego pesado, médio e leve deverão ser previstas sub-bases específicas, com 

as seguintes características: 

• Material granular, com 75 a 100 mm de espessura, para subleitos normais; 

• Material britado, com 75 a 100 mm de espessura, para subleitos normais; 

• Areia e cascalho, com 75 a 100 mm de espessura, para subleitos normais. 

Base 

A base para o assentamento dos pavimentos intertravados é constituída por um leito de 

areia ou Pó de pedra, com espessura em função das condições de tráfego, a saber: 

Base para vias de pedestres ou domiciliares: 30 mm. 

Os elementos intertravados, em função das condições de tráfego, devem 

apresentar as seguintes espessuras: 

Vias de pedestre ou domiciliares: 60 mm. 

Concluídas as execuções do subleito, sub-base e base, inclusive o nivelamento e 

compactação, a pavimentação com os elementos intertravados será executada 

partindo-se de um meio fio lateral. 

Para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar, após a compactação, 

sobre a base de areia ou pó-de-pedra. 

Para obtenção de um ajustamento perfeito entre os elementos intertravados, devem ser 

observadas as seguintes considerações: 
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• Os elementos serão dispostos em ângulo reto, relativamente ao eixo da pista, 

o que deve ser objeto de verificações periódicas; 

• O ajustamento entre os elementos será perfeito, com as quinas encaixando-se 

nas reentrâncias angulares correspondentes. As juntas entre as unidades 

vizinhas não devem exceder de 2 a 3 mm; 

• Para compactação final e definição do greide da pavimentação será empregado 

compactador do tipo placas vibratórias portáteis; 

• As juntas da pavimentação serão preenchidas com areia ou pó-de-pedra, 

utilizando-se a irrigação para obter-se o enchimento completo do vazio entre 

dois elementos vizinhos. 
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10. PAREDES E DIVISÓRIAS 

10.1. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO 

Deverá ser executada canteiros em alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto fck = 15 

mpa, sem armação e = 15 cm, juntas de 12 mm, assentado com argamassa mista de cimento, 

arenoso e areia sem peneirar traço 1:3: 7. Os blocos deverão seguir os parâmetros indicados 

pelas normas NBR 7171 e NBR 8545. 

A marcação, ou locação das alvenarias, deverá ser conforme o projeto de arquitetura, através 

do assentamento de dois blocos nas extremidades da parede, partindo do nível de referência.  

As argamassas preparadas deverão ser fornecidas com constância tal que permita a sua 

aplicação dentro de um prazo que impeça o início de pega. O assentamento deverá ser 

executado com argamassa pré-fabricada, devidamente certificada e normalizada, dentro do 

prazo de validade e de acordo com as recomendações de utilização do fabricante.  
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11. REVESTIMENTOS 

11.1. CHAPISCO 

Deverá ser aplicado chapisco em todas as superfícies de alvenarias de blocos de concreto 

que receberão revestimento cerâmico ou equivalente. 

Conforme locais especificados em projeto arquitetonico, o chapisco será aplicado com 

argamassa industrializada ou com a seguinte composição: argamassa de cimento e areia 

média, traço 1:3, espessura 5 mm. A alvenaria, antes de receber o revestimento, deve estar 

seca, as juntas completamente curadas, deixando transcorrer o tempo suficiente para sua 

acomodação (assentamento).  

11.2. EMBOÇO 

Será aplicado emboço em todas as superfícies internas e externas que receberão 

revestimento cerâmico ou equivalente. O emboço de superfícies internas será executado com 

argamassa pronta ou argamassa 1:6 de cimento e areia com acabamento acamurçado. Sua 

espessura não deve ultrapassar a 20 mm. 

Deverá ser previsto aditivo impermeabilizante para aplicação em áreas externas ou que 

tenham contato com umidade.  

A execução deste revestimento merecerá cuidados especiais quanto ao alinhamento e prumo, 

sendo vetada a correção de qualquer imperfeição de alvenaria neste sentido, com o uso de 

argamassa. 

11.3. REVESTIMENTO EM PEDRA FERRO 

Nos canteiros deverá ser fornecido e instalado revestimento em pedra ferro, alinhadas a 

prumo. 
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12. BANCO 

Banco de concreto moldado in loco, revestido em ripas de madeira cumaru ao redor do jardim, 

delimitando a sua área. As madeiras deveram ser fixadas através de parafusos zincados r 

receber verniz marítimo premium, acabamento acetinado - da suvinil ou equivalente. Deve ser 

considerada declividade mínima de 0,5% para fora possibilitando o escoamento de água.  
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13. COLETOR DE LIXO 

Trata-se do fornecimento assentamento de lixeira seletiva em polietileno de alta densidade e 

suporte metálico. 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Dom Joaquim/MG 

VOLUME I - PROJETO EXECUTIVO DE URBANISMO 

__________________________________________________________________________    

                                PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 
Arquivo: MMR-DSC-ARQ-DJQ-PRAÇA GERALDO MADUREIRA SIMÕES -0101-0719-REV00 

   19 

14. PAISAGISMO 

Trata-se do fornecimento e plantio de espécies, conforme indicado abaixo. 

Nome Botânico Espécie 
Distância de 
plantio  

Altura da 
muda 

Quantidade 

Arachis repens 
Grama 
amendoim 

40 mudas/m² 0,10m 1.400 

Tabebuia roseo-alba Ipê-branco - 3,00m 2 unid. 

Liriope spicata 
Liríope 
 

25 mudas/m² 0,10 - 0,30m 1.625 

Hemigraphis 
alternata 
 

Hera Roxa 25 mudas/m² 0,10 - 0,30m 2.575 

14.1. PREPARO DO SOLO 

Deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se todos os 

obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O solo 

deverá receber adubação. Aplicar por m²: 

- 250 gr. de calcário dolomítico, 

- 50 gr. de adubo fosfatado, 

- 10 k de composto orgânico. 

Regar abundantemente para que a mistura se incorpore ao solo deixando a área descansar 

por 10 (dez) dias, com regas diárias sem encharcar. 

14.2. ABERTURA DE COVAS 

- arvores e palmeiras de grande porte - 120x120x120cm 

- Arbustos médios e pequenos - 30x30x30cm 

Substituir o solo por terra de coloração vermelho escuro a parda, de boa qualidade (isenta de 

pragas, ervas daninhas, rizoma, tubérculos, etc.) 

Adicionar adubo químico e orgânico nas seguintes proporções por m³ de terra de 

preenchimento das covas: 

- 50 litros de substrato. 
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- 01 Kg de farinha de osso. 

- 500 gramas de super. fosfato simples. 

14.3. PLANTIO 

Árvores e palmeiras:  

Preparar as covas seguindo a sequência de plantio com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência para as palmeiras e árvores de grande porte. 

Testar a drenagem natural do terreno enchendo as covas com água, caso esteja deficiente 

fazer alguns buracos no fundo da cova e preencher com brita. 

Os espécimes, formados ou mudas, devem ser plantados, à medida que chegarem à obra, 

com a maior rapidez possível, evitando danos pela exposição ao sol, ventos, etc. 

Remover os recipientes e materiais de embalagem quando de lenta decomposição como latas 

e plásticos. Podem-se deixar panos de aniagem. 

As plantas deverão ser colocadas sobre uma camada de terra de preenchimento nas covas, 

com muito cuidado para não romper o torrão e plantadas de tal maneira que o colo (a base 

do tronco) fique em nível com o solo do jardim, ou ligeiramente abaixo. Para isso, colocá-la 

inicialmente mais alta, pois a acomodação do solo após a primeira rega, que deve ser 

encharcada, é tal que a planta vai descer muito. 

O enchimento das covas grandes sempre deve ser feito acompanhado de água em 

abundância, pois é a melhor maneira de evitar a formação de espaços vazios por baixo do 

torrão da planta é conseguir uma perfeita coesão entre terra posta e terra local, pela formação 

de lama. 

Fixar provisoriamente a planta com tripés de bambus longos ou cordas sem atingir o torrão 

até que comece a consolidação do solo podendo-se fazer logo a correção do prumo e a 

fixação definitiva. 

Preparar a base da coroa (bacia de retenção da água) a ser removida após a brotação normal. 

Colocar cobertura vegetal morta (folhas secas, palha de arroz, serragem etc.) para proteger e 

manter a umidade do solo. 
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Notas: 

1- Árvores e palmeiras de até 3m podem ser estaqueadas com apenas um bambu ou sarrafo 

fincado junto ao tronco e que perfurando o torrão, crava-se no solo firme; arvores ou palmeiras 

acima de 7 metros, consultar o paisagista. 

2- Palmeiras devem manter suas folhas fechadas por pelo menos 30 dias, salvo espécies 

particularmente fortes como syagrus ou arecas. 

3- Procedimento com as demais plantas - arbustos maiores e/ou altos, arbustos médios e 

herbáceas maiores é o mesmo, só que em menor escala. 

Forrações: 

Preparar as mudas para o plantio removendo o invólucro com cuidado para não destorroar o 

sistema radicular. 

Sobre o solo previamente preparado, nivelado e molhado, proceder o plantio das mudas de 

acordo com os espaçamentos e formatos dos planos especificados nos projetos executivos 

de plantio e suas tabelas. 

Gramados: 

Posicionar vários rolinhos de grama ao longo da área de plantio; um ao lado do outro. Para 

facilitar a instalação deverá ser utilizada linha de nylon ou barbante como guia, 

proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes quebrados ou recortes 

deverão preencher as áreas de cantos e encontros, na fase de acabamento do plantio. As 

fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com terra de boa qualidade. 

14.4. IRRIGAÇÃO  

A irrigação das plantas em geral deverá ser intensificada na forma de “chuva” por aspersores 

automáticos ou manualmente através de mangueiras, procurando sempre garantir por igual a 

irrigação de folhas e solo. A proporção média em volume sugerido é de 4 litros/m2/dia, durante 

os primeiros 40 dias corridos e aplicação ao final da tarde. 

14.5. TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO  

As vegetações nesta fase sofrem ataques de diversas doenças e até de insetos atraídos pelas 

folhagens novas, fato natural devido a sua fragilidade inicial. É importante a detecção 
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prematura dos ataques, sua correta avaliação e correção com defensivos específicos para 

cada caso, a serem indicados por um profissional. 

14.6. MANUTENÇÃO 

Deve ser feito regularmente: 

- Varredura do jardim, a fim de detectar focos de pragas e insetos; 

- Limpeza de canteiros: será observada a diminuição gradativa das pragas, mas as poucas 

existentes deverão ser removidas totalmente. 

- Podas de formação: as podas deverão ser executadas por um funcionário hábil e de boa 

percepção quanto à forma natural de cada espécie. O mesmo deverá ser treinado por um 

profissional e orientado quanto à utilização da ferramenta correta e formas de procedimento. 

- Adubação: a adubação deverá ser feita durante a primavera / verão, respeitando o intervalo 

de 3 meses entre elas. 

 

 

____________________________________ 

Sayuri Pampulini Osawa 

Arquiteta e Urbanista 

CAU: A86798-5  
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PROJETO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA PRAÇA GERALDO MADUREIRA          

DOM JOAQUIM /MG 

RESUMO: 

Este arquivo contém o Memorial Descritivo, Memória de Cálculo e Lista de Desenhos do projeto executivo de 

instalações elétricas para a Praça Geraldo Madureira em Dom Joaquim / MG. 
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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 EQUIPE TÉCNICA 

A Projeta Consultoria e Serviços Ltda. apresenta a seguir a equipe técnica envolvida no presente 

trabalho: 

Quadro 1.1 – Equipe Técnica 

EQUIPE 

TÉCNICA: 

Aline Mara Dos Santos (Engenheira Eletricista) 

Matheus Comanduci Fernandes Neto (Engenheiro Civil) 
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2 LISTA DE DESENHOS 

Quadro 2.1 – Lista de Desenhos 

Nº DESENHO TÍTULO 

PRJ-ELE-DJQ-PÇA GERALDO MADUREIRA -0101-0719-

REV00 
PLANTA BAIXA - ILUMINAÇÃO 
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3 OBJETIVO 

Este memorial tem como objetivo descrever as diretrizes adotadas para elaboração do Projeto 

de Instalações Elétricas da Praça Geraldo Madureira em Dom Joaquim / MG. 

4 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O projeto foi desenvolvido conforme diretrizes adotadas no Projeto Arquitetônico, e baseado 

nas normas técnicas em vigor. 

5 NORMAS 

NBR-5410: Instalações elétricas de baixa tensão 

NR-10: Norma regulamentadora. 

6 EXECUÇÃO DO SISTEMA 

O sistema de distribuição de energia elétrica tem como objetivo fundamental propiciar 

e garantir o fornecimento de energia da praça Geraldo Madureira. 

A alimentação elétrica para este sistema é 220V – 2Ø (2F+N), que deverá ser 

proveniente da ligação existente. Conforme solicitado pelo cliente, deverá ser instalado quadro 

de iluminação e sua alimentação elétrica será proveniente dos circuitos de iluminação pública 

existente. 

 Todas as ligações deverão estar completamente executadas nos locais previstos e nos 

moldes da distribuição apresentada no projeto de elétrico, porém, se houver necessidade de 

ajustes posicionais, a Contratada deverá discutir cada caso em conjunto com a fiscalização da 

obra antes de decidir sobre o assunto.  

Quando sob solo, usar cabos PVC 90º tipo "SINTENAX" de cobre unipolar. Quando 

embutido, utilizar cabos de PVC 70º tipo "PIRASTIC" de cobre unipolar. O Neutro deverá ser 

aterrado junto à chave geral. A resistência de terra será no máximo 10 OHMS. O condutor 
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Neutro e Terra deverá ser isolado e sua bitola será igual à do condutor Fase, deverá ser 

perfeitamente identificado através da sua isolação, cor azul e verde respectivamente. Deverão 

ser utilizados eletrodutos de PVC rígido roscável, conforme NBR-6150, na cor Preta.  

6.1 QUADROS DE DISTRIUBIÇÃO E FORÇA 

Os quadros de distribuição são aqueles que atendem aos pontos de iluminação, tomadas 

e equipamentos de pequenas potências. Nos quadros a partir dos painéis gerais, através de 

alimentadores, a energia será distribuída para os diversos quadros de força e de distribuição. 

Foram projetados quadros de distribuição setoriais, onde haverá a proteção dos circuitos por 

eles atendidos, criando uma condição de melhor manobra para manutenção das áreas. Os 

quadros de distribuição serão metálicos, para instalação de embutir e conterão colunas verticais, 

onde serão instalados componentes modulados compatíveis com os módulos de disjuntor 

padrão europeu. Todos os quadros deverão ter espaços vagos destinados a reserva, indicado em 

projeto. Os barramentos dos quadros e painéis de força e distribuição deverão ser identificados 

por pintura dos mesmos, segundo o seguinte código de cores:  

Fase R- Azul-escuro 

Fase S - Branco 

Neutro - Azul-claro  

Condutor de Proteção - Verde e amarelo ou verde. 

7 INFRAESTRUTURA 

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 
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pôr 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. 

 Todos os condutores deverão ser identificados com anilhas ou cintas em nylon 

adequadas a cada 3m, quando instalados aparentes.  

 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.  

7.1 CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO 

7.1.1 CAIXA DE PASSAGEM 20x20cm 

Caixa de passagem 20x20cm com altura de 10 cm, constituída em liga de Alumínio Silício 

fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos 

de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó 

Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.  

7.2 CONDUTOS 

7.2.1 ELETRODUTOS 

Trata-se do fornecimento e instalação de eletrodutos de PEAD (polietileno de alta 

densidade), conforme indicados em projeto.  Estes serão instalados de modo a constituírem uma 

rede contínua de caixa a caixa, no qual os condutores possam a qualquer tempo ser enfiados e 

removidos sem prejuízo para o isolamento. 
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7.2.2 DUTO KANAFLEX 

Kanalex é um duto de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, 

com corrugação helicoidal, excelente raio de curvatura, impermeável, destinado à proteção de 

cabos subterrâneos de energia ou de telecomunicações. É utilizado na infraestrutura de redes 

subterrâneas de energia elétrica. Dispensa totalmente o envelopamento em concreto ao longo 

da linha. Arame guia de aço galvanizado e revestido em PVC já fornecido no interior do 

duto.  Acompanha fita de aviso "PERIGO" para energia ou telecomunicações (opcional). É 

fornecido tamponado nas extremidades.  Elevada resistência à abrasão, produtos químicos, 

compressão diametral e impacto. Atende as normas:                              

º ABNT NBR 15.715 - Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de 

cabos de energia e telecomunicações - Requisitos,  

 º ABNT NBR 13.897 - Duto Espiralado Corrugado, em Polietileno de Alta Densidade para uso 

Metroferroviário – Especificação e 13.898 - Método de ensaio.  

º Ensaio de Degradação conforme ABNT NBR 14.692 - Determinação do Tempo de Oxidação 

Induzida.  

º Padrão técnico da maioria das concessionárias de Energia e Telecomunicações brasileiras. 

7.3 OCUPAÇÃO DOS ELETRODUTOS 

As dimensões internas dos eletrodutos e de suas conexões devem permitir que, após 

montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. Para tanto, 

40% no caso de três ou mais condutores. 

8 ILUMINAÇÃO 

Os circuitos de iluminação serão derivados dos quadros de distribuição, com fiação 

mínima de 4mm² e sendo sua isolação de 1kV. Todas as luminárias deverão ser aterradas pelo 

condutor de proteção. 
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8.1 LUMINÁRIAS 

Trata-se do fornecimento e instalação de luminárias, conforme indicado em projeto. As 

luminárias especificadas foram escolhidas levando-se em conta conforto visual, rendimento e a 

utilização no ambiente. 

8.1.1 TECNOWATT MERAK SFY 54 OU 60W OU EQUIVALENTE 

Luminária MERAK 54W OU 60W LED ou equivalente. Corpo: alumínio injetado; 

Difusor: vidro plano temperado e transparente; Conjunto óptico: módulos 48 LEDS e lentes 

incorporadas; equipamentos auxiliares: driver LED de corrente constante incorporadas 

internamente à luminária; Dispositivo de fechamento: Presilhas de alumínio injetado a alta 

pressão; Tensão nominal: 90 a 305VAC, 50/60hz; Para funcionamento em outros níveis de 

tensão consultar fabricante. Fator de potência: >0,95; Temperatura de uso: -30° c a +40° c; Vida 

útil: 60.000hrs; Fixação: encaixe liso e fixação por parafusos de aço inox em topo de poste de 

60,3 mm de diâmetro externo; Grau de proteção: ip66; Instalar em poste cônico contínuo em 

aço galvanizado, reto, flangeado, h = 5 m, diâmetro inferior = 95 mm. 

8.1.2 TECNOWATT MERAK IAF-IPF 54W OU EQUIVALENTE 

Luminária MERAK IAF – IPF 54W LED ou equivalente. Corpo: alumínio injetado; 

Difusor: vidro plano temperado e transparente; Conjunto óptico: módulos 24 LEDS e lentes 

incorporadas; equipamentos auxiliares: driver LED de corrente constante incorporadas 

internamente à luminária; Dispositivo de fechamento: Mediante a 4 parafusos de aço inox que 

ficam na parte superior de fechamento da luminária; Tensão nominal: 90 a 305VAC, 50/60hz; 

Para funcionamento em outros níveis de tensão consultar fabricante. Fator de potência: >0,95; 

Temperatura de uso: -30° c a +40° c; Vida útil: 60.000hrs; Instalar em poste cônico contínuo 

em aço galvanizado, reto, flangeado, h = 8 m, diâmetro inferior = 95 mm. 
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8.1.3 ITAIM TORYBA OU EQUIVALENTE 

Luminária tipo poste balizador IP53 com lâmpada LED bulbo 13,5W. Corpo e aletas 

anti-ofuscantes em alumínio fundido com pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Difusor 

cilíndrico em vidro transparente. 

9 CONDUTORES 

Os condutores serão de cobre com têmpera mole, flexível e com isolamento termoplástico de 

PVC tipo antichama para 1000 V, nas cores conforme padrão NBR-5410, a saber: 

• condutor fase: cor preta; 

• condutor neutro: cor azul claro; 

• condutor terra: cor verde; 

• condutor retorno: cor branco; 

 Os cabos de todos os alimentadores que chegam ou que partem dos quadros devem ser 

de cobre com isolamento para 0,6/1 KV tipo Sintenax da Pirelli ou similar na cor preta, devendo 

ser identificados com fita isolante coloridas com as cores R, S e Neutro ou anilhas apropriadas. 

Os condutores deverão ser instalados de forma que não atue sobre ele nenhum tipo de esforço 

mecânico que seja incompatível com sua resistência, com o isolamento e com o seu 

revestimento. 

 Quando houver necessidade de emendas e derivações dos condutores essas deverão ser 

executadas de modo a garantir a resistência mecânica adequada e contato elétrico permanente 

e perfeito através do uso de conectores e/ou terminais apropriados.  

 As emendas deverão ser feitas dentro das caixas de passagem nunca em hipótese alguma 

no interior de eletrodutos. As emendas e derivações deverão receber material isolante que lhes 

garanta uma isolação no mínimo igual ou equivalente à dos condutores usados. Nas ligações 

dos condutores aos bornes de dispositivos e/ou aparelhos elétricos os condutores com bitola até 

10 mm² poderão ser diretamente conectados aos respectivos bornes sob pressão do parafuso, já 

para os demais deverão ser empregados terminais adequados. 
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 Os condutores poderão ser instalados após a inspeção de toda a rede de eletrodutos, 

devendo estar secos e limpos. Para facilitar a passagem dos cabos pelo eletrodutos poderá ser 

utilizado vaselina, mas nunca graxa, óleo ou sabão. 
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PROJETO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA PRAÇA GERALDO MADUREIRA SIMÕES         

DOM JOAQUIM - MG 

RESUMO: 

Este arquivo contém o Memorial Descritivo e Lista de Desenhos do projeto executivo estrutural para execução 

da Praça Geraldo Madureira Simões 
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SUMÁRIO 

O projeto para execução da Praça Geraldo Madureira Simões - MG, engloba os seguintes 

projetos:  

PROJETO EXECUTIVO DAS OBRAS DE SOLOS, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAL 
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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 EQUIPE TÉCNICA 

A Projeta Consultoria e Serviços Ltda. apresenta no presente trabalho o projeto para 

execução da obra da Praça Geraldo Madureira Simões Dom Joaquim - MG, neste sentido 

apresentamos a equipe técnica envolvida nos trabalhos: 

Quadro 1.1 – Equipe Técnica 

EQUIPE TÉCNICA: 

 

Juliana Gonçalves Oliveira (Engenheira Civil) 

Danilo Vitor Silva (Engenheira Civil) 
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2 LISTA DE DESENHOS 

Quadro 2.1 – Lista de Desenhos 

Nº DESENHO TÍTULO 

PRJ-EST-DJQ-PRÇ GERALDO MADUREIRA-0101-
0719-REV00 

PROJETO ESTRUTURAL  
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3 INTRODUÇÃO 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade definir as condições técnicas ideais/ 

específicas mínimas a serem obedecidas na execução do projeto estrutural da obra da Praça 

Geraldo Madureira Somões - MG, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para 

materiais, serviços e equipamentos, e constituirá parte integrante do contrato desta obra. 

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as 

normas técnicas pertinentes. As prescrições contidas no presente memorial e demais 

memoriais específicos de projetos, serão executadas em conformidade com as normas 

técnicas da ABNT e legislações Federal, Estadual, Municipais vigentes e pertinentes. 

Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, o material ou 

equipamento a ser utilizado, a PROJETA CONSUTORIA E SERVIÇOS, autora dos Projetos, 

dará todo e qualquer suporte e informação técnica necessárias ao perfeito desempenho das 

atividades. 

Caberá a CONTRATADA manter no canteiro de serviços, mão de obra em número e 

qualificações compatíveis com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir 

aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais. 

Caberá a CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais 

necessários à execução de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento contínuo 

da obra, no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais. 

Caberá a CONTRATADA manter ininterrupto serviço de vigilância no canteiro de 

serviços, cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra e de seus materiais e 

equipamentos, até a sua entrega a CONTRATANTE. 

Todos os danos causados a obra ou a terceiros pela CONTRATADA, deverão ser 

reparados à custa da mesma. 

O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico só será fornecido após a 

lavratura do Termo de Recebimento Definitivo. 
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4 EXECUÇÃO E CONTROLE 

4.1 NORMAS TÉCNICAS APLICAVEIS E CONTROLE 

 NBR 6118:2014: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 

 NBR 6120:1980: Cargas para o cálculo de estruturas de edificações 

 NBR 6122:2010: Projeto e execução de fundações 

 NBR 7481:1990: Tela de aço soldada - Armadura para concreto 

 NBR 16697:2018: Cimento Portland - Requisitos    

 NBR 7211:2009: Agregados para concreto – Especificação 

 NBR 12655:2015: Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, 

recebimento e aceitação – Procedimento 

 NBR 14762: Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis 

formados a frio - Procedimento 

 NBR 8800: Projeto e execução de estruturas de aço em Edifícios 

 

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capítulos a seguir, terão validade 

contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais 

normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e serviços 

objetos do contrato de construção da obra. 

No caso de obras ou serviços executados com materiais e ou equipamentos fornecidos 

pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execução, estes serão refeitos à 

custa da mesma e com material e ou equipamento às suas expensas. 

4.2 RESPONSABILIDADES 

Ficam reservados à CONTRATANTE, o direito e a autoridade, para resolver todo e 

qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, nos documentos técnicos, e que 

não seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato ou 

outros elementos fornecidos. 

Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-

los após aprovação da PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

É da máxima importância, que o Engenheiro Residente e ou R.T. promovam um 

trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, e demais 



 Prefeitura Municipal de Dom Joaquim - MG 

PROJETO EXECUTIVO DAS OBRAS DE SOLOS, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAL 

__________________________________________________________________________    

                                PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 

             Arquivo: PRJ-EST-DJQ-PRÇ GERALDO MADUREIRA-0101-0719-REV00   8 

envolvidos na obra, durante todas as fases de organização e construção, bem como com o 

pessoal de equipamento e instalação, e com usuários das obras.  A coordenação deverá ser 

precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e da previsão. Não serão toleradas 

soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à melhor técnica preconizada para 

os serviços objeto da licitação. 

Devem-se observar todas as normas pertinentes à Segurança e Saúde no Trabalho, 

bem como diálogo, diário de obra, contando com a presença do Técnico de Segurança do 

Trabalho, respeitando-se a quantidade de funcionários/normas vigentes. 

As especificações, os memoriais descritivos destinam-se a descrição e a execução 

das obras e serviços completamente acabados nos termos deste memorial e objeto da 

contratação, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e 

bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre 

si, e o que constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os 

demais. 

4.3 ACOMPANHAMENTO 

As obras e serviços serão fiscalizados por pessoal designado pela CONTRATANTE, 

o qual será doravante, aqui designado FISCALIZAÇÃO. 

A obra será conduzida por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e capaz 

de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número 

compatível com o ritmo da obra, para que o cronograma físico e financeiro proposto seja 

cumprido à risca. 

A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá 

estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA. 

O R.T. da CONTRATADA, não poderá ausentar-se da obra por mais de 48 horas, bem 

como nenhum serviço técnico em que sua responsabilidade técnica for exigível, do tipo 

concretagem de estruturas, etc., poderá ser executado sem sua supervisão. 
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4.4 COMPACTAÇÃO DO SOLO 

A compactação tem como objetivo melhorar a resistência do solo, através da redução 

do índice de vazios, aumentando o contato entre os grãos e com isso, a densidade seca, o 

que gera um aumento da resistência do solo, fazendo uma transição do solo em estado fofo 

para um estado compacto.  

No processo de compactação dos solos, o solo deve se encontrar na umidade ótima 

de compactação, para que as bolhas de ar formem canalículos intercomunicados, que 

facilitam a expulsão do ar dos vazios do solo. Dessa forma, o ensaio de compactação deverá 

ser realizado com o objetivo de obter a curva gráfica que define o teor de umidade ótima e a 

densidade seca máxima do solo a ser utilizado. Também chamado de Ensaio de Proctor, o 

mesmo é normatizado pela NBR-7182/86. Estes valores servirão de base para a execução da 

compactação no campo.  

O controle da compactação no campo, deverá ser feito através de um índice 

denominado grau de compactação (GC), que relaciona a densidade obtida em campo com a 

densidade atingida no ensaio. Este grau de compactação geralmente tem valor em torno de 

95%. O aterro deverá ser executado com solo argiloso, através do espalhamento deste solo 

em camadas de 15 a 20 cm, com a utilização de equipamentos portáteis como placas 

compactadoras vibratórias ou compactadores de percussão (usualmente denominados como 

“sapo”). 
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5 MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser 

de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade 

extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, 

satisfazer as especificações da ABNT, do INMETRO e das demais normas citadas. 

Os materiais e ou equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, 

cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da 

CONTRATADA. 

É vedada a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em 

substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será 

tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em substituição 

às peças recomendadas e de dimensões adequadas. 

5.1 FORMAS 

As fôrmas e os escoramentos deverão ser dimensionados e construídos obedecendo 

às prescrições da norma brasileira NBR-7190.  

As fôrmas deverão ser dimensionadas de modo que não possuam deformações 

prejudiciais, quer sob a ação de fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente a do 

concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto. 

O escoramento deverá ser dimensionado de modo a não sofrer, sob a ação de seu 

peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução da 

obra, deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que possam causar esforços no 

concreto na fase de endurecimento.  Não se admitem pontaletes de madeira com diâmetro ou 

menor lado da seção retangular inferior a 5 cm, para madeiras mais duras e 7 cm para 

madeiras menos duras. Os pontaletes com mais de 3,00 m de comprimento deverão ser 

contraventados. Deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar recalques 

prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas 

cargas por eles transmitidas. 

Na montagem de fôrmas é necessário observar os seguintes procedimentos: utilização 

de desmoldante (exceto no primeiro uso), conferir prumo de pilares, alinhamento das formas, 

conferir a imobilidade do conjunto, assim como o espaçamento. 
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Quaisquer peças a serem embutidas no concreto deverão estar perfeitamente limpas 

e livres de qualquer tipo de impedimento que prejudique a aderência do concreto. 

A construção das formas e do escoramento deverá ser executada de modo a facilitar 

a retirada de seus diversos elementos separadamente, se necessário. No ato de desforma 

das peças, é obrigatória a amarração prévia das formas a serem retiradas, como forma de 

evitar a sua queda e por consequência riscos de acidente e danos à futuras instalações. 

Antes do lançamento do concreto deverão ser conferidas as medidas e a posição das 

formas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura. 

5.2 ARMADURAS 

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. 

Todo aço a ser utilizado na obra deverá, preferencialmente ser de um único fabricante, 

visando facilitar o recebimento. 

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. 

O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, com 

equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes, dimensões corretos 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. As barras não 

podem ser dobradas junto às emendas com soldas. 

As emendas das armaduras só poderão ser executadas de acordo com os 

procedimentos determinados pelas normas da ABNT. A armadura deverá ser colocada no 

interior das formas de modo que durante o lançamento do concreto se mantenha na posição 

correta, conservando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e às faces internas das 

formas. 
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Os recobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de um 

número adequado de espaçadores ou pastilhas de concreto. 

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 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 armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre protegidas, para evitar 

que sejam dobradas ou danificadas, ao ser retomada a concretagem elas deverão ser 

perfeitamente limpas de modo a permitir boa aderência. 

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. 

5.3 CONCRETO 

Todas as estruturas, obras e ou serviços em concreto, deverão ser executados 

atendendo às especificações deste memorial e às normas da ABNT e demais pertinentes. 

O concreto será composto pela mistura de cimento Portland, água, agregados inertes 

e, eventualmente, de aditivos químicos especiais. 

Mesmo o concreto preparado em obra sua dosagem deverá ter por base a resistência 

característica de acordo com o que foi definido em projeto e nos termos da norma NBR-6118 

da ABNT. 

A dosagem do concreto deverá ser racional, objetivando a determinação de traços que 

atendam economicamente às resistências específicas do projeto, bem como a 

trabalhabilidade necessária e a durabilidade. 

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. 
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Para o concreto produzido no canteiro, deverão ser obedecidas as seguintes 

condições: 

 Utilizando cimento ensacado, pode ser considerado o peso nominal do saco; 

 Os agregados graúdos e miúdos deverão ser medidos em peso ou volume, 

com tolerância de 3%, devendo-se sempre levar em conta a influência da 

umidade; 

 A água poderá ser medida em volume ou peso, com tolerância de 3%; 

 O aditivo poderá ser medido em volume em peso, com tolerância de 5%. 

 O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido 

intervalo superior uma hora entre estas duas etapas; em nenhuma hipótese se 

fará lançamento após o início da pega do concreto.   

Antes do lançamento do concreto, os locais a serem concretados, deverão ser 

vistoriados e retirados destes quaisquer tipos de resíduos prejudiciais ao concreto. 

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. 

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser protegido 

contra agentes prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva 

forte, água torrencial, agente químico, bem como de choques e vibrações de intensidade tal 

que possa produzir fissuração na massa do concreto a sua aderência. 

A retirada das formas e do escoramento só poderá ser efetuada quando o concreto se 

achar suficientemente endurecido para resistir às ações que sobre ele atuarem e não conduzir 

a deformações inaceitáveis. Se não for demonstrado o atendimento das condições acima e 

não se tendo usado cimento de alta resistência inicial ou processo que acelere o 

endurecimento, a retirada da formas e do escoramento não deverá ser efetuada antes dos 

seguintes prazos: 

 Faces laterais: 3 dias; 

 Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e 

convenientemente espaçados: 14 dias, entretanto permanecendo no local as 

faixas de reescoramentos; 

 Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias. 
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5.4 ADITIVOS 

Aditivo, por definição, é todo e qualquer material incorporado na mistura até o limite de 

5% sobre o peso do cimento ou aglomerante utilizado na produção de concretos. É 

recomendável a utilização de aditivos nos concretos produzidos visando alcançar alguma 

propriedade desejável e importante. Dentre eles pode-se citar: 

 Plastificantes e super-plastificantes; 

 Redutor de água; 

 Incorporador de água; 

 Corantes;  

 Hidrofugantes; 

 Acelerador ou retardador de pega; etc. 

Serão admitidos somente produtos procedentes de fornecedores comprovadamente 

idôneos.  Em caso de utilização, deverão ser apresentados os resultados dos ensaios 

comparativos dos concretos com e sem aditivos, executados por laboratório idôneo. 

Os aditivos devem ser armazenados em locais apropriados, de maneira a não alterar 

as suas propriedades.  

Os aditivos serão adicionados a cada traço, diluídos numa porção de água de 

amassamento, que será adicionada a mistura por meio de um dosador mecânico, capaz de 

realizar medidas rigorosas, e de maneira a garantir uma distribuição uniforme do aditivo em 

toda massa do concreto, durante o tempo especificado para a mistura. 
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6 ENCARGOS – SERVIÇOS A EXECUTAR 

As escavações de valas, deverão propiciar depois de concluídas, condições para 

execução das fundações. 

O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado, compactado e nivelado. As 

valas escavadas para a execução dos elementos das fundações, deverão ter no fundo das 

mesmas uma camada de 10,0 cm de concreto magro. A fundação deverá seguir 

rigorosamente as dimensões e cotas de projetos. 

 Para a execução da fundação, deverão ser tomadas precauções para que não 

ocorram danos nas edificações ou outras obras adjacentes, nas instalações hidráulicas, 

elétricas, telefônicas, etc., existentes. 

Na concretagem dever-se-á adotar cuidados para que não haja segregação dos 

materiais, ou mistura com terra. Deverão ser utilizadas formas de tábuas devidamente 

enrijecidas e travadas, observando-se a estanqueidade.  

Os elementos estruturais em concreto, como vigas, pilares, sapatas, lajes e cortinas demais 

elementos serão executados em concreto armado, Fck=25Mpa, armação, dimensões e 

detalhes conforme projeto. 
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7 LIMPEZA GERAL DA OBRA 

Os serviços de limpeza serão rigorosamente executados no decorrer da obra. O 

canteiro de obras será mantido em perfeita ordem. Entulhos deverão ser removidos, 

mantendo os locais de trabalho, barracões, acessos, enfim toda a obra o mais organizada e 

limpa possível. A limpeza final abrangerá também a desmontagem das instalações provisórias 

do canteiro, a completa remoção dos materiais provenientes desta desmontagem, bem como 

os resíduos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra. A obra deverá ser entregue 

em perfeito estado de limpeza e conservação apresentando funcionamento ideal para todas 

as instalações, equipamentos e aparelhos pertinentes com todas as ligações às redes de 

serviços públicos. 
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8 RECEBIMENTO DA OBRA 

Concluídos todas as obras e serviços, objetos desta licitação, se estiverem em 

perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e após efetuados todos os testes e 

ensaios necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos 

demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo 

de Recebimento Provisório. 

A CONTRATADA fica obrigada a manter as obras e os serviços por sua conta e risco, 

até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de conservação 

e funcionamento. 

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento 

Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem 

executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, e comprovado o pagamento da contribuição 

devida a Previdência Social relativa ao período de execução das obras e dos serviços, será 

lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”. 

Aceitas as obras e serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, 

correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei. 

 

De acordo com a Prefeitura 
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PROJETO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA GERALDO 

MADUREIRA SIMÕES - DOM JOAQUIM/MG 

RESUMO: 

Este arquivo contém o Memorial Descritivo e Lista de Desenhos do projeto executivo de instalações 

hidrossanitárias para reforma da PRAÇA GERALDO MADUREIRA SIMÕES, a fim de descrever os critérios 

e normas utilizados na elaboração dos desenhos, assim como especificar os principais materiais a serem 

utilizados. 
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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 EQUIPE TÉCNICA 

A Projeta Consultoria e Serviços Ltda. apresenta a seguir a equipe técnica envolvida no presente 

trabalho: 

Quadro 1.1 – Equipe Técnica 

EQUIPE 

TÉCNICA: 

Danilo Vitor Silva (Engenheiro Civil) 

Juliana Gonçalves Oliveira (Engenheira Civil) 
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2 LISTA DE DESENHOS 

Quadro 2.1 – Lista de Desenhos 

Nº DESENHO TÍTULO 

01/01 Planta baixa - irrigação 
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3 OBJETIVO 

  

 O presente memorial tem como objetivo descrever as soluções adotadas em projeto para 

as instalações de ÁGUA FRIA da Praça Geraldo Madureira Simões, localizada no município 

de Dom Joaquim – MG, assim como especificar os materiais e boas práticas de execução em 

obra. 

 

 

_______________________________________  

DANILO VÍTOR SILVA 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA: MG 201.381/D 
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4 INTRODUÇÃO  

 O projeto hidrossanitário foi elaborado com base no projeto arquitetônico desenvolvido 

e em demais projetos complementares que necessitem de compatibilização direta com o 

hidrossanitário, como os projetos estrutural e de climatização, quando for o caso. 

 As áreas da praça nas quais o projeto em questão prevê intervenções são: 

• Irrigação dos jardins/canteiros por aspersão; 

5 PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  

5.1 NORMAS TÉCNICAS APLICADAS 

Para o desenvolvimento do referido projeto foram observadas as normas, códigos, e 

recomendações das entidades a seguir relacionadas: 

• NBR 5626/98 – Instalações Prediais de Água Fria 

5.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 A contratada não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário ou de qualquer 

omissão eventualmente existente para exigir-se de suas responsabilidades. 

 A executora obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes nos desenhos e nas 

especificações. As cotas que constam nos desenhos deverão predominar caso haja divergências 

entre as escalas e as dimensões.  

 O engenheiro residente deverá efetuar todas as correções e interpretações que forem 

necessárias para o término da obra de maneira satisfatória. 

 Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos, detalhes parcialmente 

desenhados para qualquer área ou local particular, deverão ser considerados para áreas ou locais 

semelhantes a não ser que haja indicação ou anotação em contrário. Quaisquer outros detalhes 

e esclarecimentos necessários serão julgados e decididos de comum acordo entre executora, 

proprietário e projetista. As tubulações de piso e parede devem permanecer tamponadas durante 

a obra para evitar entrada de detritos e sujeira. 
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5.2.1 ALTERAÇÕES DE PROJETO 

 O projeto poderá ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo 

do proprietário, que de comum acordo com o empreiteiro, fixará as implicações e acertos 

decorrentes visando à boa continuidade da obra.  

5.3 PROJETO DE ÁGUA FRIA 

 O projeto de instalações hidráulicas foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de 

água de forma contínua em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressões e 

velocidades adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de tubulações, incluindo as 

limitações dos níveis de ruído.  

5.3.1 DESCRIÇÃO 

 O projeto de água fria prevê instalações hidráulicas para o abastecimento do sistema de 

irrigação por aspersão, conforme solicitado pelo contratante. O projeto preve, ainda, a 

instalação de um hidrômetro individual embutido no piso, do qual deriva-se toda a rede de 

alimentação dos aspersores.  

 Procurou-se setorizar as aspersões dos canteiros, individualizando-as através de 

registros de gaveta embutidos no piso, os quais deverão ser locados no interior de caixas de 

passagem em polipropileno disponíveis em mercado, a fim de possibilitar o isolamento das 

peças e futuras manutenções na rede. Deste modo, a possível manutenção de um canteiro tende 

a não interferir na devida irrigação dos demais jardins. 

 Vale ressaltar que, antes de executar a instalação dos aspersores, deve-se medir, in loco, 

a pressão de água disponível no hidrômetro instalado, a qual é fornecida pela concessionária de 

água local. Caso a pressão disponibilizada seja inferior à pressão de trabalho do aspersor (aferir 

com o fabricante do aspersor adquirido), o projetista deverá ser consultado para revisão do 

projeto. 

 Por fim, foi previsto ainda torneiras de jardim com alimentação independente do sistema 

de irrigação. Tal solução visa fornecer uma opção complementar de irrigação, a ser utilizada 
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em casos de futuras manutenções no sistema dos aspersores. Para a correta instalação das 

torneiras, ver detalhe construtivo presente em projeto. 

 

5.3.2 CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO  

 Toda a instalação de água fria foi dimensionada trecho a trecho, funcionando como 

condutos forçados, ficando caracterizados a vazão, velocidade, perda de carga e pressão 

dinâmica atuante nos pontos mais desfavoráveis. A rede foi projetada de modo que as pressões 

estáticas ou dinâmicas em qualquer ponto não sejam inferiores a 1 mca e nem superiores 

a 40,0 mca e a velocidade em qualquer trecho não ultrapasse a 2,5 m/s. 

 Para o cálculo das vazões de dimensionamento, utilizou-se o método de pesos previsto 

na NBR-5626 da ABNT. As perdas de carga foram calculadas com base na fórmula de Fair-

Whipple-Hsiao para tubos de PVC e cobre. 

 

6 GENERALIDADES 

 As especificações e desenhos destinam-se a descrição e execução de uma obra 

completamente acabada. Eles devem ser considerados complementares entre si e o que constar 

de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em ambos. 

 A construtora aceita e concorda que os serviços, objeto dos documentos contratuais, 

deverão ser complementares em todos os seus detalhes.  

 No caso de erros ou divergências as especificações deverão prevalecer sobre os 

desenhos, devendo de qualquer maneira ser comunicado ao proprietário e ao projetista. Se no 

contrato constarem condições especiais e especificações gerais, as condições deverão 

prevalecer sobre as plantas e especificações gerais, quando existirem divergências entre as 

mesmas.  

  As prumadas e os desvios e deflexões das redes, é necessário cuidado com o travamento 

das tubulações e conexões, os suportes para a ancoragem devem ser executados para anular os 
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esforços dinâmicos, através de suportes fixos, através de perfis de ferro tipo “L” ou “U”, com 

dimensões adequadas e seguras. 

 Para um mesmo sistema, os tubos e conexões deverão ser de mesmo tipo e fabricante, 

sendo vedada a mistura destes.  

7 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 

  As especificações de materiais deverão ser rigorosamente seguidas. A utilização de 

materiais de outros fornecedores somente será permitida com autorização por escrito do 

proprietário, gerenciador ou projetista. 

  O fato de uma fábrica ter sido comprada por um fabricante especificado não habilita o 

produto a ser utilizado. 

7.1 ÁGUA FRIA 

Tubos e conexões: 

 Os tubos e conexões de água fria deverão ser em PVC soldável, cor marrom, cujo 

diâmetro é variável e especificado em projeto. (Ref.: Tigre, Amanco ou equivalente). 

 

Torneiras de jardim: 

 As torneiras deverão ser cromadas com bico de jardim DN ½’’, conforme especificado 

em projeto. 

 

Aspersores 

 Os aspersores deverão ser fixos, do tipo spray, com bocal de ângulos ajustáveis, devido 

as formas irregulares dos jardins a serem irrigados. (Ref.: Modelo Sempre Verde Tubo da 

Fabrimar ou equivalente). 
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8 ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MONTAGEM  

8.1 MÉTODO DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES  

8.1.1 INSTALAÇÕES GERAIS 

 É vedada a concretagem de tubulações dentro de pilares, vigas, lajes e demais 

elementos de concreto nos quais fiquem solidários e sujeitas as deformações próprias 

dessas estruturas. 

 Quando houver necessidade de passagem de tubulação por esses elementos 

estruturais, deverá ser previamente deixado um tubo com diâmetro superior a do tubo definitivo 

antes do lançamento do concreto. As tubulações embutidas em alvenarias serão fixadas, até o 

diâmetro de 1.1/2” pelo enchimento total do rasgo com argamassa de cimento e areia. As de 

diâmetro superior serão fixadas por meio de grapas de ferro redondo com diâmetro superior a 5 

mm. 

 Quando da instalação e durante a realização dos trabalhos de construção, os tubos 

deverão ser vedados com bujões ou tampões nas extremidades correspondentes aos aparelhos 

e pontos de consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira. Todas as 

aberturas no terreno para instalação de canalizações, só poderão ser aterradas após o 

proprietário constatar o estado dos tubos, das juntas, das proteções e caimentos das tubulações 

e seu preenchimento deverá ser feito em camadas sucessivas de 10 cm, bem apiloadas e 

molhadas, e isentas de entulhos, pedras, etc. 

 Os caimentos das canalizações deverão obedecer às indicações contidas em plantas 

para cada caso e quando estas não existirem, obedecerão às normas usuais em vigor.  

8.1.2 INSTALAÇÃO DOS ASPERSORES 

 A seguir, descreve-se os principais cuidados a serem observados durante a instalação 

dos aparelhos de irrigação. 
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a) Marcação da obra: 

 De posse da planta, os pontos dos aspersores e os locais de instalação dos registros 

deverão ser marcados, utilizando estacas e as medidas conferidas  

 A marcação deve ser feita utilizando uma trena, tendo sempre como referência os 

extremos de área. Caso as medidas no campo não sejam idênticas às do projeto, dividir o 

alinhamento pelo número de pontos locados na planta. Se a variação da distância entre estes 

pontos for igual ou menor que 5% do espaçamento do projeto, efetuar a marcação nesse novo 

espaçamento. Se for maior, o projeto deve ser revisado e feito um novo dimensionamento. No 

caso de aspersores instalados próximos a paredes, muros e meio-fio, eles devem ser 

posicionados a uma distância de 10 cm dos mesmos.  

 As possíveis alterações no projeto original devem ser anotadas, para que o mesmo seja 

redesenhado e/ou recalculado, caso necessário 

 

b) Abertura das Valas: 

 Ao iniciar a abertura das valas, observar quais redes serão assentadas, se são redes 

secundárias ou principal, e quais os diâmetros, para, a partir destas informações, definir as 

profundidades. A profundidade mínima deve ser respeitada, a fim de que não haja risco da rede 

sofrer impactos e ser danificada facilmente. Porém, é interessante que não fique profunda 

demais, de forma que dificulte eventuais manutenções.  

  As valas deverão ser abertas com profundidade mínima de 30 cm para as redes laterais 

dos setores, e variando entre 30 cm a 50 cm para a rede principal (adutora), seguindo as 

orientações com relação ao seu diâmetro: 

• diâmetros de 32 a 50 mm - profundidade de 35 cm;  

• diâmetro de 75 mm - profundidade de 40 cm;  

• diâmetros acima de 100 mm - profundidade de 50 cm. 

 

c) Assentamento da Rede Hidráulica 
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 A tubulação deverá ser assentada de forma que a bolsa do tubo se posicione no sentido 

contrário ao fluxo, de forma que a água não encontre nenhuma fresta ou caminho entre a ponta 

de um tubo e a bolsa do outro, caso a cola não tenha sido espalhada homogeneamente pela 

superfície do tubo. 

 

d) Instalação de Aspersores 

 

 A conexão dos aspersores à rede hidráulica deve ser feita através de um sistema flexível. 

Este sistema permite que eventuais impactos sobre os aspersores sejam amortecidos e não 

reflitam sobre a rede hidráulica, além de facilitar as manutenções e o posicionamento dos 

aspersores. 

 Para aspersores com entrada de ½” e ¾”, este sistema pode ser constituído de 

adaptadores e um determinado comprimento de tubo de polietileno de alta densidade ou um 

sistema articulado de PVC rígido.  

  Para aspersores com entrada de 1” ou superior, deverá ser utilizado somente o sistema 

articulado de PVC rígido.  

 

e) Limpeza da rede hidráulica 

 Sempre efetuar a limpeza da rede hidráulica antes dos testes nos aspersores e 

sua instalação final. A limpeza deverá ser realizada retirando-se os últimos aspersores dos finais 

dos setores, deixando que a água escoe até aparência cristalina, sem a visualização 

de detritos. Recomenda-se promover uma nova limpeza após um mês de funcionamento do 

sistema. 

 

f) Regulagem dos aspersores 

  

 A regulagem dos aspersores deve ser feita de acordo com as instruções de cada modelo 

contidos nos manuais. Verificar a necessidade de algum pré-ajuste antes da instalação. 
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Nova Lima, 15 de julho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________  

DANILO VITOR SILVA 

ENGENHEIRO CIVIL  

CREA - 201.381/D 
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PRESSÃO NA BASE: 10 mca

ALTURA MÁXIMA DO JATO: 1,10 m

VAZÃO TOTAL: 0,20 m³/h

ASPERSOR FIXO (TIPO SPRAY)

BOCAL DE ANGULO AJUSTÁVEL
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CAIXA DE PASSAGEM EM POLIPROPILENO

PARA REGISTROS EMBUTIDOS NO PISO 
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CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO SANITÁRIO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES

CAIXA DE AREIA PARA ÁGUA PLUVIAL

CAIXA SIFONADA SIMPLES

CAIXA SIFONADA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

XX

XX

PRUMADA DESCE

XX

XX

PRUMADA SOBE

XX

XX

PRUMADA PASSA

REGISTRO DE PRESSÃO COM OU SEM ACABAMENTO
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CSS

TORNEIRA PARA LIMPEZATL

TORNEIRA DE JARDIM

TJ

TANQUE DE LAVARTLR

VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA
VS-ca

VASO SANITÁRIO COM VÁLVULA DE DESCARGA
VS

DUCHA HIGIÊNICADH

BEBEDOURO
BE

REGISTRO DE GAVETA COM OU SEM ACABAMENTO
RG

LAVATÓRIO

LV

CA

CGS

CP

CV

COLUNA DE VENTILAÇÃO

AP

PRUMADA DE ÁGUA FRIA PARA VÁLVULA DE DESCARGA 
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DAC
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DAC

CHUVEIRO
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PRESSÃO NA BASE: 10 mca

ALTURA MÁXIMA DO JATO: 1,00 m

VAZÃO TOTAL: 0,33 m³/h

ANGULO MÁXIMO: 180°

ASPERSOR FIXO (TIPO SPRAY)

BOCAL DE ANGULO AJUSTÁVEL

RAIO MÁXIMO: 3,0 m

PRESSÃO NA BASE: 10 mca

ALTURA MÁXIMA DO JATO: 1,10 m

VAZÃO TOTAL: 0,20 m³/h

ASPERSOR FIXO (TIPO SPRAY)
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PRJ-HDS-DMJ-PÇGERALDO MADUREIRASIMOES-0101-0719-REV00

PLANTA BAIXA - IRRIGAÇÃO 

INDICADA PRJ-HDS

PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA GERALDO MADUREIRA SIMÕES

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

OLIVEIRA SILVA

JULIANA GONÇALVES
DANILO VITOR RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

NOTAS

PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS

D - P/ COTAÇÃO

TIPOS

A - PRELIMINAR

DE

EMISSÃO

B - P/ APROVAÇÃO

C - P/ CONHECIMENTO F - CONFORME COMPRADO

E - P/ CONSTRUÇÃO

G - CONFORME CONSTRUÍDO

H - CANCELADO

JULHO/2019

01

01

PREFEITURA MUNICIPAL DE

DOM JOAQUIM

PRAÇA CÔNEGO FIRMIANO, 40

DOM JOAQUIM - MG CEP:35.865-000

TEL.: (31) 3866-1212

1. DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm E COTAS EM cm;

2. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL;

3. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL SERÁ EM PVC SÉRIE R ;

4. TODOS OS PISOS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 1% EM DIREÇÃO AO MEIO FIO EXISTENTE;

5. ADOTAR MODELO DE ASPERSOR CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEJAM SEMELHANTES ÀS DESCRITAS EM

PROJETO. CASO HAJA A POSSIBILIDADE DE UTILIZAR MODELOS DIFERENTES, O PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADO

PARA REVISÃO DO PROJETO, ANTES DA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

6. MEDIR, IN LOCO, A PRESSÃO FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA APÓS A INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO.

CASO A PRESSÃO DISPONÍVEL SEJA INFERIOR À PRESSÃO DE TRABALHO DO ASPERSOR (INDICADA PELO FABRICANTE),

O PROJETISTA DEVERÁ SER INFORMADO PARA REVISÃO DO PROJETO.

7. PARA DEMAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.

CAIXA DE PASSAGEM EM POLIPROPILENO

PARA REGISTROS EMBUTIDOS NO PISO 

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

LEGENDA DE TUBULAÇÃO

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EXCLUSIVA PARA VÁLVULA DE DESCARGA

PROJETO ARQUITETÔNICO

V
A

R
.

    TORNEIRA C/ ENTRADA DE Ø1/2"

TUBO PVC SOLDÁVEL 

VEM REDE DE ÁGUA FRIA

JOELHO 90º SOLDÁVEL  

C/ BUCHA DE LATÃO 

DETALHE - TORNEIRA DE LIMPEZA OU JARDIM

SEM ESCALA
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PROJETO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA PRAÇA HUMBERTO TEIXEIRA SANCHES 

DOM JOAQUIM /MG 

RESUMO: 

Este arquivo contém o Memorial Descritivo, Memória de Cálculo e Lista de Desenhos do projeto executivo de 

instalações elétricas para a Praça Humberto Teixeira Sanches em Dom Joaquim / MG. 

        

        

00 07/2019 A PARA APROVAÇÃO KSO AMS MCFN MCFN 

REV DATA TIPO DESCRIÇÃO POR VERIFICADO AUTORIZADO APROVADO 

EMISSÕES 

TIPOS 
A – PARA APROVAÇÃO                                   C – ORIGINAL 

B – REVISÃO                                                     D - CÓPIA 

EMPRESA CONTRATADA: 

   PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

   Alameda Oscar Niemeyer, nº 500, Salas 503/507 – Vale do Sereno 

   34000-000 – Nova Lima – MG  

   Tel.: (31) 3347-4405 // (31) 3347-7079 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: 

 Aline Mara dos Santos – Engenheira Eletricista – CREA 146.239/D 
 

 

VOLUME: 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

REFERÊNCIA: 

JULHO / 2019 
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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 EQUIPE TÉCNICA 

A Projeta Consultoria e Serviços Ltda. apresenta a seguir a equipe técnica envolvida no presente 

trabalho: 

Quadro 1.1 – Equipe Técnica 

EQUIPE 

TÉCNICA: 

Aline Mara Dos Santos (Engenheira Eletricista) 

Matheus Comanduci Fernandes Neto (Engenheiro Civil) 
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2 LISTA DE DESENHOS 

Quadro 2.1 – Lista de Desenhos 

Nº DESENHO TÍTULO 

PRJ-ELE-DJQ-PÇA HMBERTO TEIXEIRA-0101-0719-

REV00 
PLANTA BAIXA - ILUMINAÇÃO 
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3 OBJETIVO 

Este memorial tem como objetivo descrever as diretrizes adotadas para elaboração do Projeto 

de Instalações Elétricas da Praça Humberto Teixeira Sanches em Dom Joaquim / MG. 

4 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O projeto foi desenvolvido conforme diretrizes adotadas no Projeto Arquitetônico, e baseado 

nas normas técnicas em vigor. 

5 NORMAS 

NBR-5410: Instalações elétricas de baixa tensão 

NR-10: Norma regulamentadora. 

6 EXECUÇÃO DO SISTEMA 

O sistema de distribuição de energia elétrica tem como objetivo fundamental propiciar 

e garantir o fornecimento de energia da praça Humberto Teixeira Sanches. 

A alimentação elétrica para este sistema é 220V – 2Ø (2F+N), que deverá ser 

proveniente da ligação existente. Conforme solicitado pelo cliente, deverá ser instalado quadro 

de iluminação e sua alimentação elétrica será proveniente dos circuitos de iluminação pública 

existente. 

 Todas as ligações deverão estar completamente executadas nos locais previstos e nos 

moldes da distribuição apresentada no projeto de elétrico, porém, se houver necessidade de 

ajustes posicionais, a Contratada deverá discutir cada caso em conjunto com a fiscalização da 

obra antes de decidir sobre o assunto.  

Quando sob solo, usar cabos PVC 90º tipo "SINTENAX" de cobre unipolar. Quando 

embutido, utilizar cabos de PVC 70º tipo "PIRASTIC" de cobre unipolar. O Neutro deverá ser 

aterrado junto à chave geral. A resistência de terra será no máximo 10 OHMS. O condutor 
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Neutro e Terra deverá ser isolado e sua bitola será igual à do condutor Fase, deverá ser 

perfeitamente identificado através da sua isolação, cor azul e verde respectivamente. Deverão 

ser utilizados eletrodutos de PVC rígido roscável, conforme NBR-6150, na cor Preta.  

6.1 QUADROS DE DISTRIUBIÇÃO E FORÇA 

Os quadros de distribuição são aqueles que atendem aos pontos de iluminação, tomadas 

e equipamentos de pequenas potências. Nos quadros a partir dos painéis gerais, através de 

alimentadores, a energia será distribuída para os diversos quadros de força e de distribuição. 

Foram projetados quadros de distribuição setoriais, onde haverá a proteção dos circuitos por 

eles atendidos, criando uma condição de melhor manobra para manutenção das áreas. Os 

quadros de distribuição serão metálicos, para instalação de embutir e conterão colunas verticais, 

onde serão instalados componentes modulados compatíveis com os módulos de disjuntor 

padrão europeu. Todos os quadros deverão ter espaços vagos destinados a reserva, indicado em 

projeto. Os barramentos dos quadros e painéis de força e distribuição deverão ser identificados 

por pintura dos mesmos, segundo o seguinte código de cores:  

Fase R- Azul-escuro 

Fase S - Branco 

Neutro - Azul-claro  

Condutor de Proteção - Verde e amarelo ou verde. 

7 INFRAESTRUTURA 

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 
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pôr 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. 

 Todos os condutores deverão ser identificados com anilhas ou cintas em nylon 

adequadas a cada 3m, quando instalados aparentes.  

 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.  

7.1 CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO 

7.1.1 CAIXA DE PASSAGEM 20x20cm 

Caixa de passagem 20x20cm com altura de 10 cm, constituída em liga de Alumínio Silício 

fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos 

de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó 

Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.  

7.2 CONDUTOS 

7.2.1 ELETRODUTOS 

Trata-se do fornecimento e instalação de eletrodutos de PEAD (polietileno de alta 

densidade), conforme indicados em projeto.  Estes serão instalados de modo a constituírem uma 

rede contínua de caixa a caixa, no qual os condutores possam a qualquer tempo ser enfiados e 

removidos sem prejuízo para o isolamento. 
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7.2.2 DUTO KANAFLEX 

Kanalex é um duto de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, 

com corrugação helicoidal, excelente raio de curvatura, impermeável, destinado à proteção de 

cabos subterrâneos de energia ou de telecomunicações. É utilizado na infraestrutura de redes 

subterrâneas de energia elétrica. Dispensa totalmente o envelopamento em concreto ao longo 

da linha. Arame guia de aço galvanizado e revestido em PVC já fornecido no interior do 

duto.  Acompanha fita de aviso "PERIGO" para energia ou telecomunicações (opcional). É 

fornecido tamponado nas extremidades.  Elevada resistência à abrasão, produtos químicos, 

compressão diametral e impacto. Atende as normas:                              

º ABNT NBR 15.715 - Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de 

cabos de energia e telecomunicações - Requisitos,  

 º ABNT NBR 13.897 - Duto Espiralado Corrugado, em Polietileno de Alta Densidade para uso 

Metroferroviário – Especificação e 13.898 - Método de ensaio.  

º Ensaio de Degradação conforme ABNT NBR 14.692 - Determinação do Tempo de Oxidação 

Induzida.  

º Padrão técnico da maioria das concessionárias de Energia e Telecomunicações brasileiras. 

7.3 OCUPAÇÃO DOS ELETRODUTOS 

As dimensões internas dos eletrodutos e de suas conexões devem permitir que, após 

montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. Para tanto, 

40% no caso de três ou mais condutores. 

8 ILUMINAÇÃO 

Os circuitos de iluminação serão derivados dos quadros de distribuição, com fiação 

mínima de 4mm² e sendo sua isolação de 1kV. Todas as luminárias deverão ser aterradas pelo 

condutor de proteção. 
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8.1 LUMINÁRIAS 

Trata-se do fornecimento e instalação de luminárias, conforme indicado em projeto. As 

luminárias especificadas foram escolhidas levando-se em conta conforto visual, rendimento e a 

utilização no ambiente. 

8.1.1 TECNOWATT MERAK 54 OU 60W OU EQUIVALENTE 

Luminária MERAK 54W OU 60W LED ou equivalente. Corpo: alumínio injetado; 

Difusor: vidro plano temperado e transparente; Conjunto óptico: módulos 48 LEDS e lentes 

incorporadas; equipamentos auxiliares: driver LED de corrente constante incorporadas 

internamente à luminária; Dispositivo de fechamento: Presilhas de alumínio injetado a alta 

pressão; Tensão nominal: 90 a 305VAC, 50/60hz; Para funcionamento em outros níveis de 

tensão consultar fabricante. Fator de potência: >0,95; Temperatura de uso: -30° c a +40° c; Vida 

útil: 60.000hrs; Fixação: encaixe liso e fixação por parafusos de aço inox em topo de poste de 

60,3 mm de diâmetro externo; Grau de proteção: ip66; Instalar em poste cônico contínuo em 

aço galvanizado, reto, flangeado, h = 5 m, diâmetro inferior = 95 mm. 

9 CONDUTORES 

Os condutores serão de cobre com têmpera mole, flexível e com isolamento termoplástico de 

PVC tipo antichama para 1000 V, nas cores conforme padrão NBR-5410, a saber: 

 condutor fase: cor preta; 

 condutor neutro: cor azul claro; 

 condutor terra: cor verde; 

 condutor retorno: cor branco; 

 Os cabos de todos os alimentadores que chegam ou que partem dos quadros devem ser 

de cobre com isolamento para 0,6/1 KV tipo Sintenax da Pirelli ou similar na cor preta, devendo 

ser identificados com fita isolante coloridas com as cores R, S e Neutro ou anilhas apropriadas. 

Os condutores deverão ser instalados de forma que não atue sobre ele nenhum tipo de esforço 
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mecânico que seja incompatível com sua resistência, com o isolamento e com o seu 

revestimento. 

 Quando houver necessidade de emendas e derivações dos condutores essas deverão ser 

executadas de modo a garantir a resistência mecânica adequada e contato elétrico permanente 

e perfeito através do uso de conectores e/ou terminais apropriados.  

 As emendas deverão ser feitas dentro das caixas de passagem nunca em hipótese alguma 

no interior de eletrodutos. As emendas e derivações deverão receber material isolante que lhes 

garanta uma isolação no mínimo igual ou equivalente à dos condutores usados. Nas ligações 

dos condutores aos bornes de dispositivos e/ou aparelhos elétricos os condutores com bitola até 

10 mm² poderão ser diretamente conectados aos respectivos bornes sob pressão do parafuso, já 

para os demais deverão ser empregados terminais adequados. 

 Os condutores poderão ser instalados após a inspeção de toda a rede de eletrodutos, 

devendo estar secos e limpos. Para facilitar a passagem dos cabos pelo eletrodutos poderá ser 

utilizado vaselina, mas nunca graxa, óleo ou sabão. 
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SUMÁRIO 

O projeto da Praça HUMBERTO TEIXEIRA SANCHES – Dom Joaquim/Mg engloba os 

seguintes volumes: 

VOLUME I – PROJETO DE ARQUITETURA 
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1. APRESENTAÇÃO 

EQUIPE TÉCNICA 

A Projeta Consultoria e Serviços Ltda. apresenta no presente trabalho para execução do 

projeto da Praça HUMBERTO TEIXEIRA SANCHES – Dom Joaquim/Mg, neste sentido 

apresentamos a equipe técnica envolvida nos trabalhos: 

Quadro 1.1 – Equipe Técnica 

EQUIPE TÉCNICA: Sayuri Pampulini Osawa 
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2. LISTA DE DESENHOS 

Quadro 2.1 – Lista de Desenhos 

Nº DESENHO TÍTULO 

PRJ-ARQ-PRÇ-PRAÇA HUMBERTO TEIXEIRA 
SANCHES-DOM JOAQUIM-REV01 

PROJETO PRAÇA HUMBERTO TEIXEIRA SANCHES 
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3. OBJETO 

Elaboração de projeto da Praça HUMBERTO TEIXEIRA SANCHES – Dom Joaquim/Mg. 

4. OBJETIVO 

A presente especificação técnica objetiva definir os materiais e serviços necessários para a 

obra da Praça HUMBERTO TEIXEIRA SANCHES – Dom Joaquim/Mg. 
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5. EQUIPAMENTOS 

TAPUMES  

É de responsabilidade da Contratada, a execução das proteções necessárias, assim como a 

sua segurança, atendendo às prescrições da NR 18. Os tapumes deverão ser padrão 

Prefeitura Municipal de Dom Joaquim com altura de 2,20m (dois metros e vinte centímetros). 

Conforme a NR18 é obrigatória à colocação de tapumes ou barreiras sempre que se 

executarem atividades da indústria da construção, de forma a impedir o acesso de pessoas 

estranhas aos serviços, considerar isolamentos, pois a unidade estará em funcionamento. 

 Os tapumes devem ser construídos e fixados de forma resistente, e ter altura mínima de 

2,20m (dois metros e vinte centímetros) em relação ao nível do terreno. 

O perímetro do canteiro de obras deverá ser fechado e protegido com telas e tapumes de 

acordo com a NR18, itens 18.30.1 a 18.30.8.  

EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

Os procedimentos relativos à segurança e medicina do trabalho, devem ser cumpridos pelas 

empresas contratadas e subcontratadas seguindo as normas e legislações vigentes, na 

prestação de seus serviços na Prefeitura Municipal de Dom Joaquim, que devem ser 

cumpridas para proteger as pessoas. 

Não será aceito alegação de desconhecimento, por parte da contratada, das normas 

regulamentadoras de Segurança no trabalho, pois são oficias. 

Cabe a Contratada cumprir e fazer cumprir as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho 

constantes da Lei 6514 de 22 de Dezembro de 1977 Capitulo V do título II das Consolidações 

das Leis do Trabalho (CLT) – Normas Regulamentadoras. 

Deverá ser apresentado o Certificado de Treinamento introdutório de segurança, teórico e 

prático, com periodicidade conforme norma com carga horária mínima de oito horas, para 

trabalho em altura, observando NR 35, com conteúdo mínimo: 

Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura; 

Análise de Risco e condições impeditivas;  

Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;  
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Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva;  

Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, 

conservação e limitação de uso;  

Acidentes típicos em trabalhos em altura;  

Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de 

primeiros socorros. 

Para a execução dos trabalhos com eletricidade será necessária apresentação de certificado 

de treinamento da NR 10,  

Caberá a Contratada o fornecimento dos EPI’s e EPCs específicos e necessários às 

atividades desenvolvidas, sendo uso obrigatório por parte dos empregados. Nenhum serviço 

poderá ser executado sem a utilização dos mesmos. Serão de uso obrigatório os 

equipamentos relacionados a seguir, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras 

dentro do que determina a NR-6 da Portaria 3.214/78 do MTE - Equipamento de Proteção 

Individual - EPI e NR-1. 

Capacete de segurança: queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e outros. 

Capacete especial: equipamentos ou circuitos elétricos 

Protetor facial: projeção de fragmentos, respingos de líquidos e radiações nocivas. 

Óculos de segurança contra impacto: ferimentos nos olhos 

Óculos de segurança contra radiação: irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de 

radiações 

Óculos de segurança contra respingos: irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de 

líquidos agressivos 

Luvas e mangas de proteção (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene): contato com 

substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos 

energizados, materiais aquecidos ou radiações perigosas. 

Botas de borracha (PVC): locais molhados, lamacentos ou em presença de substâncias 

tóxicas. 
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Calçados de couro: lesão no pé 

Cinto de segurança: queda com diferença de nível e linhas de vida. 

Protetores auriculares: nível de ruído superior ao estabelecido na NR-5 – Atividades e 

Operações Insalubres 

Respirador contra poeira: trabalhos com produção de poeira 

Máscara para jato de areia: trabalhos de limpeza por abrasão através de jatos de areia 

Respirador e máscara de filtro químico: poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais 

à saúde 

Avental de raspa: trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armação de ferros 

Fornecer uniformes de manga comprida para todos os funcionários e exigir sua utilização 

dentro da Unidade durante a execução dos serviços contratados. O modelo deverá ser 

aprovado previamente pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM. 

E outros dispositivos que se façam necessários conforme a atividade a ser desenvolvida, 

podendo a fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM, solicitar 

paralização parcial ou total dos serviços que possam causar risco grave ou eminente, sendo 

esta fiscalização programada ou não. 

Além dos treinamentos citados, caso seja necessário, conforme atividade a ser desenvolvida, 

novos treinamentos poderão ser exigidos. 
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6. INSTALAÇÕES 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

A mobilização consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando o início dos 

serviços contratados. Incluem-se neste serviço: 

• Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, 

incluso prateleiras; 

• Locação de container 2,30 x 6,00m, altura de 2,50m com 1 sanitário, para escritório 

completo; 

• Mobilização e desmobilização de container. Distância até 20km. 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica aérea trifásica 40A em 

poste de madeira, para canteiro de obras. 

Instalação e ligação provisória de obra de água em água. 

Instalações provisórias são de responsabilidade da contratada. Ficará a cargo do município 

disponibilizar pontos de água, esgoto e energia elétrica com carga suficiente para atendimento 

do canteiro. 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

Deverá ser prevista a colocação da placa de obra segundo o Manual visual de placas e 

adesivos de obras, padrão Caixa. 

Placa de obra em chapa de aço galvanizado 3,60x2,25m, totalizando 8,1m². 

TELA DE ISOLAMENTO DE OBRA 

Isolamento com tela plástica para proteção da área de intervenção por trechos. 

Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm. 
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7. DEMOLIÇÕES 

Em caso de demolições necessárias deverão ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, 

tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. As demolições são 

reguladas, sob o aspecto de segurança e medicina do trabalho, pela Norma Regulamentadora 

NR-18, do Ministério do Trabalho. 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NBR-5682/77, da ABNT. O 

MUNICÍPIO deverá fazer uma avaliação prévia e periódica nas edificações vizinhas, no 

sentido de ser preservada a sua estabilidade. 

Todas as demolições que gerem grande incidência de partículas em suspensão deverão ter 

a área umedecida antes da realização dos serviços. 

Demolição com martelete de piso de concreto (demolição de calçadas nos locais onde forem 

existentes); 

Demolição de meio fio (demolição de meio foi nos locais onde forem existentes);  

Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6m³; 

Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km. 
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8. LIMPEZA DA OBRA 

O canteiro da obra deve ser mantido limpo e desimpedido nas vias de circulação, passagens 

e escadarias. Onde os entulhos e sobras de materiais devem ser recolhidos evitando poeiras 

e riscos. 

As retiradas de pavimentos devem ser realizadas através de equipamentos ou dispositivos de 

evacuação, sem comprometer o andamento da obra, unidade e segurança dos funcionários. 

A área de trabalho deverá ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo haver recolhimento 

dos entulhos, em local acordado com a Fiscalização. Os entulhos deverão ser removidos 

periodicamente do canteiro e encaminhados às áreas de deposição liberadas pelo órgão 

regional competente. 
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9. PISOS 

9.1. CONTRAPISO  

Deverá ser executado contrapiso nas áreas onde há indicação de revestimento. O contrapiso 

será em argamassa de cimento e areia lavada no traço de 1:4. Os contrapisos deverão ser 

perfeitamente planos e nivelados. Nos contrapisos das rampas deverá ser observada a 

inclinação das mesmas. 

O CONTRAPISO DEVE ESTAR 

- Seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado contra 

infiltrações do subsolo quando for piso térreo e totalmente isento de vazamentos hidráulicos; 

- Limpo: livre de sujeiras, graxas, gesso, ceras e óleos; 

- Firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou 

de curagem; 

- Liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a 

massa de preparação;  

9.2. PISO LADRILHO HIDRÁULICO 

Trata-se do fornecimento e instalação de ladrilho hidráulico, conforme indicado em projeto. 

Roteiro de execução piso de ladrilho hidráulico: 

• Passar argamassa na parte de trás do piso tátil argamassado (para não gerar bolha 

de ar);  

• Passar argamassa no chão;  

• Assentar o piso de forma com que fique nivelado com o piso ao redor. 

• Placas de dimensões 200x200 mm, espessura 15mm, cor natural conforme projeto. 
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Figura — Sinalização tátil de alerta – 200x200mm, espessura 20mm, cor: vermelho. 
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10. PAREDES E DIVISÓRIAS 

10.1. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO 

Deverá ser executada canteiros em alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto fck = 15 

mpa, sem armação e = 15 cm, juntas de 12 mm, assentado com argamassa mista de cimento, 

arenoso e areia sem peneirar traço 1:3: 7. Os blocos deverão seguir os parâmetros indicados 

pelas normas NBR 7171 e NBR 8545. 

A marcação, ou locação das alvenarias, deverá ser conforme o projeto de arquitetura, através 

do assentamento de dois blocos nas extremidades da parede, partindo do nível de referência.  

As argamassas preparadas deverão ser fornecidas com constância tal que permita a sua 

aplicação dentro de um prazo que impeça o início de pega. O assentamento deverá ser 

executado com argamassa pré-fabricada, devidamente certificada e normalizada, dentro do 

prazo de validade e de acordo com as recomendações de utilização do fabricante.  
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11. REVESTIMENTOS 

11.1. CHAPISCO 

Deverá ser aplicado chapisco em todas as superfícies de alvenarias de blocos de concreto 

que receberão revestimento cerâmico ou equivalente. 

Conforme locais especificados em projeto arquitetonico, o chapisco será aplicado com 

argamassa industrializada ou com a seguinte composição: argamassa de cimento e areia 

média, traço 1:3, espessura 5 mm. A alvenaria, antes de receber o revestimento, deve estar 

seca, as juntas completamente curadas, deixando transcorrer o tempo suficiente para sua 

acomodação (assentamento).  

11.2. EMBOÇO 

Será aplicado emboço em todas as superfícies internas e externas que receberão 

revestimento cerâmico ou equivalente. O emboço de superfícies internas será executado com 

argamassa pronta ou argamassa 1:6 de cimento e areia com acabamento acamurçado. Sua 

espessura não deve ultrapassar a 20 mm. 

Deverá ser previsto aditivo impermeabilizante para aplicação em áreas externas ou que 

tenham contato com umidade.  

A execução deste revestimento merecerá cuidados especiais quanto ao alinhamento e prumo, 

sendo vetada a correção de qualquer imperfeição de alvenaria neste sentido, com o uso de 

argamassa. 

11.3. REVESTIMENTO EM PEDRA FERRO 

Nos canteiros deverá ser fornecido e instalado revestimento em pedra ferro, alinhadas a 

prumo. 
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12. MEIO FIO 

Trata-se do fornecimento assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x30x15/12 cm (comprimento x altura x base 

inferior/base superior), conforme indicado em projeto. 

O concreto deve ser constituído por cimento Portland, agregados e água, com resistência 

mínima de 18 MPa. 

O cimento deve ser de alta resistência inicial, devendo satisfazer, respectivamente, à norma 

específica. 

Os agregados devem satisfazer a NBR-7211. 

A água deve ser límpida, isenta de teores prejudiciais de sais, óleos, ácidos, álcalis e 

substâncias orgânicas. 

As peças pré-moldadas de concreto devem ser produzidas com usos de formas metálicas, de 

modo a apresentarem bom acabamento. 

Em qualquer situação os meios-fios deverão ser escorados por solo compactado e revestido 

ou não por passeio. 

Apiloar o fundo da cava de assentamento. Examinar se a forma e dimensões das peças 

fornecidas atendem as especificações da norma. 

As faces externas do meio-fio (topo e espelho) devem estar isentas de pequenas cavidades 

e bolhas. 

Evitar, no transporte dentro da obra e no manuseio das peças, a danificação dos bordos, por 

pancadas e entrechoques. 

Peças acidentalmente trincadas não podem ser empregadas na execução dos serviços. 

Não utilizar pedras ou pedaços de alvenaria sob a base da peça para ajustar o assentamento, 

por causar esforços concentrados e consequente recalque, desalinhamento e retrabalho no 

serviço em execução. Observar alinhamento transversal e longitudinal da execução. 
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13. BANCO 

Banco de concreto moldado in loco, revestido em ripas de madeira cumaru ao redor do jardim, 

delimitando a sua área. As madeiras deveram ser fixadas através de parafusos zincados r 

receber verniz marítimo premium, acabamento acetinado - da suvinil ou equivalente. Deve ser 

considerada declividade mínima de 0,5% para fora possibilitando o escoamento de água.  
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14. COLETOR DE LIXO 

Trata-se do fornecimento assentamento de lixeira seletiva em polietileno de alta densidade e 

suporte metálico. 
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15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Trata-se do fornecimento assentamento de poste cônico contínuo em aço galvanizado, reto, 

flangeado, 3 metros. Luminária F05 LED para poste. 
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16. PERGOLADO DE MADEIRA 

Trata-se do fornecimento e instalação de pergolado de madeira em ipê / cumaru / 

maçaranduba / pitomba ou equivalente. Conforme indicado em projeto. 
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17. PAISAGISMO 

Trata-se do fornecimento e plantio de espécies, conforme indicado abaixo. 

Nome Botânico Espécie 
Distância de 
plantio  

Altura da 
muda 

Quantidade 

Zoysia japonica Grama Esmeralda - 0,10m 33,70m² 
Tabebuia roseo-
alba 

Ipê-branco - 3,00m 1 unid. 

Ixora coccinea Ixora 0,65m 0,10 - 0,30m 47 

Fuchsia hybrida 
Brinco de 
princesa 

- 0,60 - 0,90m 10 

17.1. PREPARO DO SOLO 

Deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se todos os 

obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O solo 

deverá receber adubação. Aplicar por m²: 

- 250 gr. de calcário dolomítico, 

- 50 gr. de adubo fosfatado, 

- 10 k de composto orgânico. 

Regar abundantemente para que a mistura se incorpore ao solo deixando a área descansar 

por 10 (dez) dias, com regas diárias sem encharcar. 

17.2. ABERTURA DE COVAS 

- arvores e palmeiras de grande porte - 120x120x120cm 

- Arbustos médios e pequenos - 30x30x30cm 

Substituir o solo por terra de coloração vermelho escuro a parda, de boa qualidade (isenta de 

pragas, ervas daninhas, rizoma, tubérculos, etc.) 

Adicionar adubo químico e orgânico nas seguintes proporções por m³ de terra de 

preenchimento das covas: 

- 50 litros de substrato. 

- 01 Kg de farinha de osso. 
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- 500 gramas de super. fosfato simples. 

17.3. PLANTIO 

Árvores e palmeiras:  

Preparar as covas seguindo a sequência de plantio com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência para as palmeiras e árvores de grande porte. 

Testar a drenagem natural do terreno enchendo as covas com água, caso esteja deficiente 

fazer alguns buracos no fundo da cova e preencher com brita. 

Os espécimes, formados ou mudas, devem ser plantados, à medida que chegarem à obra, 

com a maior rapidez possível, evitando danos pela exposição ao sol, ventos, etc. 

Remover os recipientes e materiais de embalagem quando de lenta decomposição como latas 

e plásticos. Podem-se deixar panos de aniagem. 

As plantas deverão ser colocadas sobre uma camada de terra de preenchimento nas covas, 

com muito cuidado para não romper o torrão e plantadas de tal maneira que o colo (a base 

do tronco) fique em nível com o solo do jardim, ou ligeiramente abaixo. Para isso, colocá-la 

inicialmente mais alta, pois a acomodação do solo após a primeira rega, que deve ser 

encharcada, é tal que a planta vai descer muito. 

O enchimento das covas grandes sempre deve ser feito acompanhado de água em 

abundância, pois é a melhor maneira de evitar a formação de espaços vazios por baixo do 

torrão da planta é conseguir uma perfeita coesão entre terra posta e terra local, pela formação 

de lama. 

Fixar provisoriamente a planta com tripés de bambus longos ou cordas sem atingir o torrão 

até que comece a consolidação do solo podendo-se fazer logo a correção do prumo e a 

fixação definitiva. 

Preparar a base da coroa (bacia de retenção da água) a ser removida após a brotação normal. 

Colocar cobertura vegetal morta (folhas secas, palha de arroz, serragem etc.) para proteger e 

manter a umidade do solo. 

Notas: 
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1- Árvores e palmeiras de até 3m podem ser estaqueadas com apenas um bambu ou sarrafo 

fincado junto ao tronco e que perfurando o torrão, crava-se no solo firme; arvores ou palmeiras 

acima de 7 metros, consultar o paisagista. 

2- Palmeiras devem manter suas folhas fechadas por pelo menos 30 dias, salvo espécies 

particularmente fortes como syagrus ou arecas. 

3- Procedimento com as demais plantas - arbustos maiores e/ou altos, arbustos médios e 

herbáceas maiores é o mesmo, só que em menor escala. 

Forrações: 

Preparar as mudas para o plantio removendo o invólucro com cuidado para não destorroar o 

sistema radicular. 

Sobre o solo previamente preparado, nivelado e molhado, proceder o plantio das mudas de 

acordo com os espaçamentos e formatos dos planos especificados nos projetos executivos 

de plantio e suas tabelas. 

Gramados: 

Posicionar vários rolinhos de grama ao longo da área de plantio; um ao lado do outro. Para 

facilitar a instalação deverá ser utilizada linha de nylon ou barbante como guia, 

proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes quebrados ou recortes 

deverão preencher as áreas de cantos e encontros, na fase de acabamento do plantio. As 

fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com terra de boa qualidade. 

17.4. IRRIGAÇÃO  

A irrigação das plantas em geral deverá ser intensificada na forma de “chuva” por aspersores 

automáticos ou manualmente através de mangueiras, procurando sempre garantir por igual a 

irrigação de folhas e solo. A proporção média em volume sugerido é de 4 litros/m2/dia, durante 

os primeiros 40 dias corridos e aplicação ao final da tarde. 

17.5. TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO  

As vegetações nesta fase sofrem ataques de diversas doenças e até de insetos atraídos pelas 

folhagens novas, fato natural devido a sua fragilidade inicial. É importante a detecção 

prematura dos ataques, sua correta avaliação e correção com defensivos específicos para 

cada caso, a serem indicados por um profissional. 
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17.6. MANUTENÇÃO 

Deve ser feito regularmente: 

- Varredura do jardim, a fim de detectar focos de pragas e insetos; 

- Limpeza de canteiros: será observada a diminuição gradativa das pragas, mas as poucas 

existentes deverão ser removidas totalmente. 

- Podas de formação: as podas deverão ser executadas por um funcionário hábil e de boa 

percepção quanto à forma natural de cada espécie. O mesmo deverá ser treinado por um 

profissional e orientado quanto à utilização da ferramenta correta e formas de procedimento. 

- Adubação: a adubação deverá ser feita durante a primavera / verão, respeitando o intervalo 

de 3 meses entre elas. 

 

 

____________________________________ 

Sayuri Pampulini Osawa 

Arquiteta e Urbanista 

CAU: A86798-5  
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PROJETO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA PRAÇA HUMBERTO TEIXEIRA SANCHES DOM 

JOAQUIM - MG 

RESUMO: 

Este arquivo contém o Memorial Descritivo e Lista de Desenhos do projeto executivo estrutural para execução 

da Praça Humberto Teixeira Sanches 
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SUMÁRIO 

O projeto para execução da Praça Humberto Teixeira Sanches  - MG, engloba os seguintes 

projetos:  

PROJETO EXECUTIVO DAS OBRAS DE SOLOS, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAL 
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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 EQUIPE TÉCNICA 

A Projeta Consultoria e Serviços Ltda. apresenta no presente trabalho o projeto para 

execução da obra da Praça Humberto Teixeira Sanches Dom Joaquim - MG, neste sentido 

apresentamos a equipe técnica envolvida nos trabalhos: 

Quadro 1.1 – Equipe Técnica 

EQUIPE TÉCNICA: 

 

Juliana Gonçalves Oliveira (Engenheira Civil) 

Danilo Vitor Silva (Engenheira Civil) 
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2 LISTA DE DESENHOS 

Quadro 2.1 – Lista de Desenhos 

Nº DESENHO TÍTULO 

PRJ-EST-DJQ-PRÇ HUMBERTO TEIXEIRA-0101-0719-
REV00 

PROJETO ESTRUTURAL  
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3 INTRODUÇÃO 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade definir as condições técnicas ideais/ 

específicas mínimas a serem obedecidas na execução do projeto estrutural da obra da Praça 

Humberto Teixeira Sanches - MG, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para 

materiais, serviços e equipamentos, e constituirá parte integrante do contrato desta obra. 

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as 

normas técnicas pertinentes. As prescrições contidas no presente memorial e demais 

memoriais específicos de projetos, serão executadas em conformidade com as normas 

técnicas da ABNT e legislações Federal, Estadual, Municipais vigentes e pertinentes. 

Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, o material ou 

equipamento a ser utilizado, a PROJETA CONSUTORIA E SERVIÇOS, autora dos Projetos, 

dará todo e qualquer suporte e informação técnica necessárias ao perfeito desempenho das 

atividades. 

Caberá a CONTRATADA manter no canteiro de serviços, mão de obra em número e 

qualificações compatíveis com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir 

aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais. 

Caberá a CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais 

necessários à execução de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento contínuo 

da obra, no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais. 

Caberá a CONTRATADA manter ininterrupto serviço de vigilância no canteiro de 

serviços, cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra e de seus materiais e 

equipamentos, até a sua entrega a CONTRATANTE. 

Todos os danos causados a obra ou a terceiros pela CONTRATADA, deverão ser 

reparados à custa da mesma. 

O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico só será fornecido após a 

lavratura do Termo de Recebimento Definitivo. 
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4 EXECUÇÃO E CONTROLE 

4.1 NORMAS TÉCNICAS APLICAVEIS E CONTROLE 

 NBR 6118:2014: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 

 NBR 6120:1980: Cargas para o cálculo de estruturas de edificações 

 NBR 6122:2010: Projeto e execução de fundações 

 NBR 7481:1990: Tela de aço soldada - Armadura para concreto 

 NBR 16697:2018: Cimento Portland - Requisitos    

 NBR 7211:2009: Agregados para concreto – Especificação 

 NBR 12655:2015: Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, 

recebimento e aceitação – Procedimento 

 NBR 14762: Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis 

formados a frio - Procedimento 

 NBR 8800: Projeto e execução de estruturas de aço em Edifícios 

 

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capítulos a seguir, terão validade 

contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais 

normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e serviços 

objetos do contrato de construção da obra. 

No caso de obras ou serviços executados com materiais e ou equipamentos fornecidos 

pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execução, estes serão refeitos à 

custa da mesma e com material e ou equipamento às suas expensas. 

4.2 RESPONSABILIDADES 

Ficam reservados à CONTRATANTE, o direito e a autoridade, para resolver todo e 

qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, nos documentos técnicos, e que 

não seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato ou 

outros elementos fornecidos. 

Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-

los após aprovação da PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

É da máxima importância, que o Engenheiro Residente e ou R.T. promovam um 

trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, e demais 
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envolvidos na obra, durante todas as fases de organização e construção, bem como com o 

pessoal de equipamento e instalação, e com usuários das obras.  A coordenação deverá ser 

precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e da previsão. Não serão toleradas 

soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à melhor técnica preconizada para 

os serviços objeto da licitação. 

Devem-se observar todas as normas pertinentes à Segurança e Saúde no Trabalho, 

bem como diálogo, diário de obra, contando com a presença do Técnico de Segurança do 

Trabalho, respeitando-se a quantidade de funcionários/normas vigentes. 

As especificações, os memoriais descritivos destinam-se a descrição e a execução 

das obras e serviços completamente acabados nos termos deste memorial e objeto da 

contratação, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e 

bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre 

si, e o que constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os 

demais. 

4.3 ACOMPANHAMENTO 

As obras e serviços serão fiscalizados por pessoal designado pela CONTRATANTE, 

o qual será doravante, aqui designado FISCALIZAÇÃO. 

A obra será conduzida por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e capaz 

de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número 

compatível com o ritmo da obra, para que o cronograma físico e financeiro proposto seja 

cumprido à risca. 

A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá 

estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA. 

O R.T. da CONTRATADA, não poderá ausentar-se da obra por mais de 48 horas, bem 

como nenhum serviço técnico em que sua responsabilidade técnica for exigível, do tipo 

concretagem de estruturas, etc., poderá ser executado sem sua supervisão. 

4.4 COMPACTAÇÃO DO SOLO 

A compactação tem como objetivo melhorar a resistência do solo, através da redução 

do índice de vazios, aumentando o contato entre os grãos e com isso, a densidade seca, o 
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que gera um aumento da resistência do solo, fazendo uma transição do solo em estado fofo 

para um estado compacto.  

No processo de compactação dos solos, o solo deve se encontrar na umidade ótima 

de compactação, para que as bolhas de ar formem canalículos intercomunicados, que 

facilitam a expulsão do ar dos vazios do solo. Dessa forma, o ensaio de compactação deverá 

ser realizado com o objetivo de obter a curva gráfica que define o teor de umidade ótima e a 

densidade seca máxima do solo a ser utilizado. Também chamado de Ensaio de Proctor, o 

mesmo é normatizado pela NBR-7182/86. Estes valores servirão de base para a execução da 

compactação no campo.  

O controle da compactação no campo, deverá ser feito através de um índice 

denominado grau de compactação (GC), que relaciona a densidade obtida em campo com a 

densidade atingida no ensaio. Este grau de compactação geralmente tem valor em torno de 

95%. O aterro deverá ser executado com solo argiloso, através do espalhamento deste solo 

em camadas de 15 a 20 cm, com a utilização de equipamentos portáteis como placas 

compactadoras vibratórias ou compactadores de percussão (usualmente denominados como 

“sapo”). 
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5 MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser 

de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade 

extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, 

satisfazer as especificações da ABNT, do INMETRO e das demais normas citadas. 

Os materiais e ou equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, 

cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da 

CONTRATADA. 

É vedada a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em 

substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será 

tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em substituição 

às peças recomendadas e de dimensões adequadas. 

5.1 FORMAS 

As fôrmas e os escoramentos deverão ser dimensionados e construídos obedecendo 

às prescrições da norma brasileira NBR-7190.  

As fôrmas deverão ser dimensionadas de modo que não possuam deformações 

prejudiciais, quer sob a ação de fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente a do 

concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto. 

O escoramento deverá ser dimensionado de modo a não sofrer, sob a ação de seu 

peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução da 

obra, deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que possam causar esforços no 

concreto na fase de endurecimento.  Não se admitem pontaletes de madeira com diâmetro ou 

menor lado da seção retangular inferior a 5 cm, para madeiras mais duras e 7 cm para 

madeiras menos duras. Os pontaletes com mais de 3,00 m de comprimento deverão ser 

contraventados. Deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar recalques 

prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas 

cargas por eles transmitidas. 

Na montagem de fôrmas é necessário observar os seguintes procedimentos: utilização 

de desmoldante (exceto no primeiro uso), conferir prumo de pilares, alinhamento das formas, 

conferir a imobilidade do conjunto, assim como o espaçamento. 
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Quaisquer peças a serem embutidas no concreto deverão estar perfeitamente limpas 

e livres de qualquer tipo de impedimento que prejudique a aderência do concreto. 

A construção das formas e do escoramento deverá ser executada de modo a facilitar 

a retirada de seus diversos elementos separadamente, se necessário. No ato de desforma 

das peças, é obrigatória a amarração prévia das formas a serem retiradas, como forma de 

evitar a sua queda e por consequência riscos de acidente e danos à futuras instalações. 

Antes do lançamento do concreto deverão ser conferidas as medidas e a posição das 

formas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura. 

5.2 ARMADURAS 

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. 

Todo aço a ser utilizado na obra deverá, preferencialmente ser de um único fabricante, 

visando facilitar o recebimento. 

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. 

O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, com 

equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes, dimensões corretos 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. As barras não 

podem ser dobradas junto às emendas com soldas. 

As emendas das armaduras só poderão ser executadas de acordo com os 

procedimentos determinados pelas normas da ABNT. A armadura deverá ser colocada no 

interior das formas de modo que durante o lançamento do concreto se mantenha na posição 

correta, conservando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e às faces internas das 

formas. 
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Os recobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de um 

número adequado de espaçadores ou pastilhas de concreto. 

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 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 armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre protegidas, para evitar 

que sejam dobradas ou danificadas, ao ser retomada a concretagem elas deverão ser 

perfeitamente limpas de modo a permitir boa aderência. 

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. 

5.3 CONCRETO 

Todas as estruturas, obras e ou serviços em concreto, deverão ser executados 

atendendo às especificações deste memorial e às normas da ABNT e demais pertinentes. 

O concreto será composto pela mistura de cimento Portland, água, agregados inertes 

e, eventualmente, de aditivos químicos especiais. 

Mesmo o concreto preparado em obra sua dosagem deverá ter por base a resistência 

característica de acordo com o que foi definido em projeto e nos termos da norma NBR-6118 

da ABNT. 

A dosagem do concreto deverá ser racional, objetivando a determinação de traços que 

atendam economicamente às resistências específicas do projeto, bem como a 

trabalhabilidade necessária e a durabilidade. 

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. 
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Para o concreto produzido no canteiro, deverão ser obedecidas as seguintes 

condições: 

 Utilizando cimento ensacado, pode ser considerado o peso nominal do saco; 

 Os agregados graúdos e miúdos deverão ser medidos em peso ou volume, 

com tolerância de 3%, devendo-se sempre levar em conta a influência da 

umidade; 

 A água poderá ser medida em volume ou peso, com tolerância de 3%; 

 O aditivo poderá ser medido em volume em peso, com tolerância de 5%. 

 O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido 

intervalo superior uma hora entre estas duas etapas; em nenhuma hipótese se 

fará lançamento após o início da pega do concreto.   

Antes do lançamento do concreto, os locais a serem concretados, deverão ser 

vistoriados e retirados destes quaisquer tipos de resíduos prejudiciais ao concreto. 

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. 

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser protegido 

contra agentes prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva 

forte, água torrencial, agente químico, bem como de choques e vibrações de intensidade tal 

que possa produzir fissuração na massa do concreto a sua aderência. 

A retirada das formas e do escoramento só poderá ser efetuada quando o concreto se 

achar suficientemente endurecido para resistir às ações que sobre ele atuarem e não conduzir 

a deformações inaceitáveis. Se não for demonstrado o atendimento das condições acima e 

não se tendo usado cimento de alta resistência inicial ou processo que acelere o 

endurecimento, a retirada da formas e do escoramento não deverá ser efetuada antes dos 

seguintes prazos: 

 Faces laterais: 3 dias; 

 Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e 

convenientemente espaçados: 14 dias, entretanto permanecendo no local as 

faixas de reescoramentos; 

 Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias. 
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5.4 ADITIVOS 

Aditivo, por definição, é todo e qualquer material incorporado na mistura até o limite de 

5% sobre o peso do cimento ou aglomerante utilizado na produção de concretos. É 

recomendável a utilização de aditivos nos concretos produzidos visando alcançar alguma 

propriedade desejável e importante. Dentre eles pode-se citar: 

 Plastificantes e super-plastificantes; 

 Redutor de água; 

 Incorporador de água; 

 Corantes;  

 Hidrofugantes; 

 Acelerador ou retardador de pega; etc. 

Serão admitidos somente produtos procedentes de fornecedores comprovadamente 

idôneos.  Em caso de utilização, deverão ser apresentados os resultados dos ensaios 

comparativos dos concretos com e sem aditivos, executados por laboratório idôneo. 

Os aditivos devem ser armazenados em locais apropriados, de maneira a não alterar 

as suas propriedades.  

Os aditivos serão adicionados a cada traço, diluídos numa porção de água de 

amassamento, que será adicionada a mistura por meio de um dosador mecânico, capaz de 

realizar medidas rigorosas, e de maneira a garantir uma distribuição uniforme do aditivo em 

toda massa do concreto, durante o tempo especificado para a mistura. 
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6 ENCARGOS – SERVIÇOS A EXECUTAR 

As escavações de valas, deverão propiciar depois de concluídas, condições para 

execução das fundações. 

O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado, compactado e nivelado. As 

valas escavadas para a execução dos elementos das fundações, deverão ter no fundo das 

mesmas uma camada de 10,0 cm de concreto magro. A fundação deverá seguir 

rigorosamente as dimensões e cotas de projetos. 

 Para a execução da fundação, deverão ser tomadas precauções para que não 

ocorram danos nas edificações ou outras obras adjacentes, nas instalações hidráulicas, 

elétricas, telefônicas, etc., existentes. 

Na concretagem dever-se-á adotar cuidados para que não haja segregação dos 

materiais, ou mistura com terra. Deverão ser utilizadas formas de tábuas devidamente 

enrijecidas e travadas, observando-se a estanqueidade.  

Os elementos estruturais em concreto, como vigas, pilares, sapatas, lajes e cortinas demais 

elementos serão executados em concreto armado, Fck=25Mpa, armação, dimensões e 

detalhes conforme projeto. 
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7 LIMPEZA GERAL DA OBRA 

Os serviços de limpeza serão rigorosamente executados no decorrer da obra. O 

canteiro de obras será mantido em perfeita ordem. Entulhos deverão ser removidos, 

mantendo os locais de trabalho, barracões, acessos, enfim toda a obra o mais organizada e 

limpa possível. A limpeza final abrangerá também a desmontagem das instalações provisórias 

do canteiro, a completa remoção dos materiais provenientes desta desmontagem, bem como 

os resíduos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra. A obra deverá ser entregue 

em perfeito estado de limpeza e conservação apresentando funcionamento ideal para todas 

as instalações, equipamentos e aparelhos pertinentes com todas as ligações às redes de 

serviços públicos. 
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8 RECEBIMENTO DA OBRA 

Concluídos todas as obras e serviços, objetos desta licitação, se estiverem em 

perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e após efetuados todos os testes e 

ensaios necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos 

demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo 

de Recebimento Provisório. 

A CONTRATADA fica obrigada a manter as obras e os serviços por sua conta e risco, 

até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de conservação 

e funcionamento. 

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento 

Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem 

executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, e comprovado o pagamento da contribuição 

devida a Previdência Social relativa ao período de execução das obras e dos serviços, será 

lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”. 

Aceitas as obras e serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, 

correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei. 

 

De acordo com a Prefeitura 
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PROJETO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA HUMBERTO 

TEIXEIRA SANCHES - DOM JOAQUIM/MG 

RESUMO: 

Este arquivo contém o Memorial Descritivo e Lista de Desenhos do projeto executivo de instalações 

hidrossanitárias para reforma da PRAÇA HUMBERTO TEIXEIRA SANCHES, a fim de descrever os critérios 

e normas utilizados na elaboração dos desenhos, assim como especificar os principais materiais a serem 

utilizados. 
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   Tel.: (31) 3347-4405 // (31) 3347-7079 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: 

• Danilo Vitor Silva - Engenheiro Civil – CREA 201.381/D 

• Juliana Gonçalves Lacerda - Engenheira Civil – CREA 239.787/LP 

 

VOLUME: 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

REFERÊNCIA: 

JULHO / 2019 

 

  



 Prefeitura Municipal de Dom Joaquim - MG 

PROJETO HIDROSSANITÁRIO 

__________________________________________________________________________    

                       PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 

           Arquivo: MEM-HDS-DJQ-PRAÇAHUMBERTOTEIXEIRASANCHES-REV00.DOCX 

   iii 

ÍNDICE 

1 APRESENTAÇÃO ............................................................................................................. 4 

1.1 EQUIPE TÉCNICA .................................................................................................................................. 4 

2 LISTA DE DESENHOS .................................................................................................... 5 

3 OBJETIVO ........................................................................................................................ 6 

4 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 7 

5 PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ............................................... 7 

5.1 NORMAS TÉCNICAS APLICADAS ...................................................................................................... 7 

5.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS................................................................................................................... 7 

5.2.1 ALTERAÇÕES DE PROJETO ........................................................................................................ 8 

5.3 PROJETO DE ÁGUA FRIA ..................................................................................................................... 8 

5.3.1 DESCRIÇÃO .................................................................................................................................... 8 

5.3.2 CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO ....................................................................................... 9 

5.4 PROJETO DE ÁGUA PLUVIAL ............................................................................................................. 9 

5.4.1 CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO ..................................................................................... 10 

6 GENERALIDADES ........................................................................................................ 10 

7 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS ................................................ 11 

7.1 ÁGUA FRIA ........................................................................................................................................... 11 

7.2 ÁGUA pluvial ......................................................................................................................................... 12 

8 ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MONTAGEM ................................................... 12 

8.1 MÉTODO DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES .............................................................................. 12 

8.1.1 INSTALAÇÕES GERAIS .............................................................................................................. 12 

8.1.2 INSTALAÇÃO DOS ASPERSORES ............................................................................................ 13 

 

 



 Prefeitura Municipal de Dom Joaquim - MG 

PROJETO HIDROSSANITÁRIO 

__________________________________________________________________________    

                       PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 

           Arquivo: MEM-HDS-DJQ-PRAÇAHUMBERTOTEIXEIRASANCHES-REV00.DOCX 

   4 

1 APRESENTAÇÃO 

1.1 EQUIPE TÉCNICA 

A Projeta Consultoria e Serviços Ltda. apresenta a seguir a equipe técnica envolvida no presente 

trabalho: 

Quadro 1.1 – Equipe Técnica 

EQUIPE 

TÉCNICA: 

Danilo Vitor Silva (Engenheiro Civil) 

Juliana Gonçalves Oliveira (Engenheira Civil) 
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2 LISTA DE DESENHOS 

Quadro 2.1 – Lista de Desenhos 

Nº DESENHO TÍTULO 

01/02 Planta baixa - irrigação 

02/02 Planta baixa - drenagem 
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3 OBJETIVO 

  

 O presente memorial tem como objetivo descrever as soluções adotadas em projeto para 

as instalações de ÁGUA FRIA E ÁGUA PLUVIAL da Praça Humberto Teixeira Sanches, 

localizada no município de Dom Joaquim – MG, assim como especificar os materiais e boas 

práticas de execução em obra. 

 

 

_______________________________________  

DANILO VÍTOR SILVA 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA: MG 201.381/D 

  



 Prefeitura Municipal de Dom Joaquim - MG 

PROJETO HIDROSSANITÁRIO 

__________________________________________________________________________    

                       PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 

           Arquivo: MEM-HDS-DJQ-PRAÇAHUMBERTOTEIXEIRASANCHES-REV00.DOCX 

   7 

4 INTRODUÇÃO  

 O projeto hidrossanitário foi elaborado com base no projeto arquitetônico desenvolvido 

e em demais projetos complementares que necessitem de compatibilização direta com o 

hidrossanitário, como os projetos estrutural e de climatização, quando for o caso. 

 As áreas da praça nas quais o projeto em questão prevê intervenções são: 

• Irrigação dos jardins/canteiros por aspersão; 

• Drenagem do talude e do muro de contenção a construir. 

5 PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  

5.1 NORMAS TÉCNICAS APLICADAS 

Para o desenvolvimento do referido projeto foram observadas as normas, códigos, e 

recomendações das entidades a seguir relacionadas: 

• NBR 5626/98 – Instalações Prediais de Água Fria 

• NBR 10844/88 – Instalações Prediais de Águas Pluviais 

5.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 A contratada não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário ou de qualquer 

omissão eventualmente existente para exigir-se de suas responsabilidades. 

 A executora obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes nos desenhos e nas 

especificações. As cotas que constam nos desenhos deverão predominar caso haja divergências 

entre as escalas e as dimensões.  

 O engenheiro residente deverá efetuar todas as correções e interpretações que forem 

necessárias para o término da obra de maneira satisfatória. 

 Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos, detalhes parcialmente 

desenhados para qualquer área ou local particular, deverão ser considerados para áreas ou locais 

semelhantes a não ser que haja indicação ou anotação em contrário. Quaisquer outros detalhes 

e esclarecimentos necessários serão julgados e decididos de comum acordo entre executora, 
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proprietário e projetista. As tubulações de piso e parede devem permanecer tamponadas durante 

a obra para evitar entrada de detritos e sujeira. 

5.2.1 ALTERAÇÕES DE PROJETO 

 O projeto poderá ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo 

do proprietário, que de comum acordo com o empreiteiro, fixará as implicações e acertos 

decorrentes visando à boa continuidade da obra.  

5.3 PROJETO DE ÁGUA FRIA 

 O projeto de instalações hidráulicas foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de 

água de forma contínua em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressões e 

velocidades adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de tubulações, incluindo as 

limitações dos níveis de ruído.  

5.3.1 DESCRIÇÃO 

 O projeto de água fria prevê instalações hidráulicas para o abastecimento do sistema de 

irrigação por aspersão, conforme solicitado pelo contratante. O projeto preve, ainda, a 

instalação de um hidrômetro individual embutido no piso, do qual deriva-se toda a rede de 

alimentação dos aspersores.  

 Procurou-se setorizar as aspersões dos canteiros, individualizando-as através de 

registros de gaveta embutidos no piso, os quais deverão ser locados no interior de caixas de 

passagem em polipropileno disponíveis em mercado, a fim de possibilitar o isolamento das 

peças e futuras manutenções na rede. Deste modo, a possível manutenção de um canteiro tende 

a não interferir na devida irrigação dos demais jardins. 

 Vale ressaltar que, antes de executar a instalação dos aspersores, deve-se medir, in loco, 

a pressão de água disponível no hidrômetro instalado, a qual é fornecida pela concessionária de 

água local. Caso a pressão disponibilizada seja inferior à pressão de trabalho do aspersor (aferir 

com o fabricante do aspersor adquirido), o projetista deverá ser consultado para revisão do 

projeto. 
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 Por fim, foi previsto ainda torneiras de jardim com alimentação independente do sistema 

de irrigação. Tal solução visa fornecer uma opção complementar de irrigação, a ser utilizada 

em casos de futuras manutenções no sistema dos aspersores. Para a correta instalação das 

torneiras, ver detalhe construtivo presente em projeto. 

 

5.3.2 CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO  

 Toda a instalação de água fria foi dimensionada trecho a trecho, funcionando como 

condutos forçados, ficando caracterizados a vazão, velocidade, perda de carga e pressão 

dinâmica atuante nos pontos mais desfavoráveis. A rede foi projetada de modo que as pressões 

estáticas ou dinâmicas em qualquer ponto não sejam inferiores a 1 mca e nem superiores 

a 40,0 mca e a velocidade em qualquer trecho não ultrapasse a 2,5 m/s. 

 Para o cálculo das vazões de dimensionamento, utilizou-se o método de pesos previsto 

na NBR-5626 da ABNT. As perdas de carga foram calculadas com base na fórmula de Fair-

Whipple-Hsiao para tubos de PVC e cobre. 

 

5.4 PROJETO DE ÁGUA PLUVIAL 

 As instalações foram projetadas de maneira a permitir um rápido escoamento das 

precipitações pluviais coletadas e facilidade de limpeza e desobstrução em qualquer ponto da 

rede, não sendo tolerados empoçamentos ou extravasamentos. 

 O projeto foi desenvolvido também levando em consideração as seguintes prescrições 

básicas: 

• Uso exclusivo para recolhimento e condução de água pluvial, não sendo 

permitidas quaisquer interligações com outras instalações; 

• Permitir a limpeza e desobstrução de qualquer ponto no interior da tubulação; 
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• Inclinação mínima de 0,5% a fim de garantir o escoamento das águas pluviais até 

os pontos previstos de drenagem; 

• Os desvios serão providos de peças de inspeção; 

Para a drenagem do talude detalhado em projeto arquitetônico, foi previsto canaleta de 

concreto moldada in loco, a ser instalada no pé do talude, adjacente à base superior da estrutura 

de contenção.  

Já para a drenagem da estrutura de contenção foi previsto a instalação de tubo em PEAD 

perfurado para dreno, o qual deve ser instalado ao longo de todo o comprimento da estrutura, 

conforme detalhe construtivo proposto em projeto. 

Toda a coleta de água pluvial proveniente da caneleta e do tubo-dreno deverá ser 

encaminhada para a rede pública de água pluvial, conforme mostrado em projeto. É vedada, em 

toda e qualquer hipótese, a interligação da rede de água pluvial com a rede de esgoto sanitário. 

5.4.1 CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO 

 Os dimensionamentos foram realizados conforme NBR 10844/88, adotando-se uma 

chuva crítica com período de retorno de 25 anos para telhados e superfícies, onde os 

empoçamentos ou extravasamentos não devem ser tolerados. A área de contribuição de vazão 

foi adotada como superfície inclinada, conforme projeto arquitetônico enviado. 

6 GENERALIDADES 

 As especificações e desenhos destinam-se a descrição e execução de uma obra 

completamente acabada. Eles devem ser considerados complementares entre si e o que constar 

de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em ambos. 

 A construtora aceita e concorda que os serviços, objeto dos documentos contratuais, 

deverão ser complementares em todos os seus detalhes.  

 No caso de erros ou divergências as especificações deverão prevalecer sobre os 

desenhos, devendo de qualquer maneira ser comunicado ao proprietário e ao projetista. Se no 

contrato constarem condições especiais e especificações gerais, as condições deverão 
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prevalecer sobre as plantas e especificações gerais, quando existirem divergências entre as 

mesmas.  

  As prumadas e os desvios e deflexões das redes, é necessário cuidado com o travamento 

das tubulações e conexões, os suportes para a ancoragem devem ser executados para anular os 

esforços dinâmicos, através de suportes fixos, através de perfis de ferro tipo “L” ou “U”, com 

dimensões adequadas e seguras. 

 Para um mesmo sistema, os tubos e conexões deverão ser de mesmo tipo e fabricante, 

sendo vedada a mistura destes.  

7 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 

  As especificações de materiais deverão ser rigorosamente seguidas. A utilização de 

materiais de outros fornecedores somente será permitida com autorização por escrito do 

proprietário, gerenciador ou projetista. 

  O fato de uma fábrica ter sido comprada por um fabricante especificado não habilita o 

produto a ser utilizado. 

7.1 ÁGUA FRIA 

Tubos e conexões: 

 Os tubos e conexões de água fria deverão ser em PVC soldável, cor marrom, cujo 

diâmetro é variável e especificado em projeto. (Ref.: Tigre, Amanco ou equivalente). 

 

Torneiras de jardim: 

 As torneiras deverão ser cromadas com bico de jardim DN ½’’, conforme especificado 

em projeto. 

 

Aspersores 

 Os aspersores deverão ser fixos, do tipo spray, com bocal de ângulos ajustáveis, devido 

as formas irregulares dos jardins a serem irrigados. (Ref.: Modelo Sempre Verde Tubo da 

Fabrimar ou equivalente). 
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7.2 ÁGUA PLUVIAL 

Tubos e conexões: 

 Os tubos e conexões com DN até 150mm deverão ser em PVC rígido “Série R”, com 

junta elástica, ponta e bolsa, conforme norma ABNT NBR 5688.  Os diâmetros estão 

especificados em projeto. (Ref.: Tigre, Amanco ou equivalente). 

 Os tubos para drenagem de contenção deverão ser em PEAD corrugado e perfurado, 

fabricado de acordo com NBR 15073, com diâmetros conforme especificado em projeto.  

 

Caneleta de pé de talude: 

  

 Deverá ser executada em concreto (fck = 15Mpa), moldada in loco, com dimensões 

conforme detalhe construtivo proposto em projeto. 

 

8 ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MONTAGEM  

8.1 MÉTODO DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES  

8.1.1 INSTALAÇÕES GERAIS 

 É vedada a concretagem de tubulações dentro de pilares, vigas, lajes e demais 

elementos de concreto nos quais fiquem solidários e sujeitas as deformações próprias 

dessas estruturas. 

 Quando houver necessidade de passagem de tubulação por esses elementos 

estruturais, deverá ser previamente deixado um tubo com diâmetro superior a do tubo definitivo 

antes do lançamento do concreto. As tubulações embutidas em alvenarias serão fixadas, até o 

diâmetro de 1.1/2” pelo enchimento total do rasgo com argamassa de cimento e areia. As de 

diâmetro superior serão fixadas por meio de grapas de ferro redondo com diâmetro superior a 5 

mm. 
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 Quando da instalação e durante a realização dos trabalhos de construção, os tubos 

deverão ser vedados com bujões ou tampões nas extremidades correspondentes aos aparelhos 

e pontos de consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira. Todas as 

aberturas no terreno para instalação de canalizações, só poderão ser aterradas após o 

proprietário constatar o estado dos tubos, das juntas, das proteções e caimentos das tubulações 

e seu preenchimento deverá ser feito em camadas sucessivas de 10 cm, bem apiloadas e 

molhadas, e isentas de entulhos, pedras, etc. 

 Os caimentos das canalizações deverão obedecer às indicações contidas em plantas 

para cada caso e quando estas não existirem, obedecerão às normas usuais em vigor.  

8.1.2 INSTALAÇÃO DOS ASPERSORES 

 A seguir, descreve-se os principais cuidados a serem observados durante a instalação 

dos aparelhos de irrigação. 

 

a) Marcação da obra: 

 De posse da planta, os pontos dos aspersores e os locais de instalação dos registros 

deverão ser marcados, utilizando estacas e as medidas conferidas  

 A marcação deve ser feita utilizando uma trena, tendo sempre como referência os 

extremos de área. Caso as medidas no campo não sejam idênticas às do projeto, dividir o 

alinhamento pelo número de pontos locados na planta. Se a variação da distância entre estes 

pontos for igual ou menor que 5% do espaçamento do projeto, efetuar a marcação nesse novo 

espaçamento. Se for maior, o projeto deve ser revisado e feito um novo dimensionamento. No 

caso de aspersores instalados próximos a paredes, muros e meio-fio, eles devem ser 

posicionados a uma distância de 10 cm dos mesmos.  

 As possíveis alterações no projeto original devem ser anotadas, para que o mesmo seja 

redesenhado e/ou recalculado, caso necessário 

 

b) Abertura das Valas: 
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 Ao iniciar a abertura das valas, observar quais redes serão assentadas, se são redes 

secundárias ou principal, e quais os diâmetros, para, a partir destas informações, definir as 

profundidades. A profundidade mínima deve ser respeitada, a fim de que não haja risco da rede 

sofrer impactos e ser danificada facilmente. Porém, é interessante que não fique profunda 

demais, de forma que dificulte eventuais manutenções.  

  As valas deverão ser abertas com profundidade mínima de 30 cm para as redes laterais 

dos setores, e variando entre 30 cm a 50 cm para a rede principal (adutora), seguindo as 

orientações com relação ao seu diâmetro: 

• diâmetros de 32 a 50 mm - profundidade de 35 cm;  

• diâmetro de 75 mm - profundidade de 40 cm;  

• diâmetros acima de 100 mm - profundidade de 50 cm. 

 

c) Assentamento da Rede Hidráulica 

 A tubulação deverá ser assentada de forma que a bolsa do tubo se posicione no sentido 

contrário ao fluxo, de forma que a água não encontre nenhuma fresta ou caminho entre a ponta 

de um tubo e a bolsa do outro, caso a cola não tenha sido espalhada homogeneamente pela 

superfície do tubo. 

 

d) Instalação de Aspersores 

 

 A conexão dos aspersores à rede hidráulica deve ser feita através de um sistema flexível. 

Este sistema permite que eventuais impactos sobre os aspersores sejam amortecidos e não 

reflitam sobre a rede hidráulica, além de facilitar as manutenções e o posicionamento dos 

aspersores. 

 Para aspersores com entrada de ½” e ¾”, este sistema pode ser constituído de 

adaptadores e um determinado comprimento de tubo de polietileno de alta densidade ou um 

sistema articulado de PVC rígido.  

  Para aspersores com entrada de 1” ou superior, deverá ser utilizado somente o sistema 

articulado de PVC rígido.  
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e) Limpeza da rede hidráulica 

 Sempre efetuar a limpeza da rede hidráulica antes dos testes nos aspersores e 

sua instalação final. A limpeza deverá ser realizada retirando-se os últimos aspersores dos finais 

dos setores, deixando que a água escoe até aparência cristalina, sem a visualização 

de detritos. Recomenda-se promover uma nova limpeza após um mês de funcionamento do 

sistema. 

 

f) Regulagem dos aspersores 

  

 A regulagem dos aspersores deve ser feita de acordo com as instruções de cada modelo 

contidos nos manuais. Verificar a necessidade de algum pré-ajuste antes da instalação. 
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Nova Lima, 15 de julho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________  

DANILO VITOR SILVA 

ENGENHEIRO CIVIL  
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841x594mm

PRJ-HDS-DJQ-PÇHUMBERTOTEIXEIRASANCHES-0101-0719-REV00

INDICADA PRJ-HDS

OLIVEIRA SILVA

JULIANA GONÇALVES
DANILO VITOR RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE

NOTAS

D - P/ COTAÇÃO

TIPOS

A - PRELIMINAR

DE

EMISSÃO

B - P/ APROVAÇÃO

C - P/ CONHECIMENTO F - CONFORME COMPRADO

E - P/ CONSTRUÇÃO

G - CONFORME CONSTRUÍDO

H - CANCELADO

PRAÇA CÔNEGO FIRMIANO, 40

DOM JOAQUIM - MG CEP:35.865-000

TEL.: (31) 3866-1212

JULHO/2019

1. DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm E COTAS EM cm;

2. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL;

3. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL SERÁ EM PVC SÉRIE R ;

4. TODOS OS PISOS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 1% EM DIREÇÃO AO MEIO FIO EXISTENTE;

5. ADOTAR MODELO DE ASPERSOR CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEJAM SEMELHANTES ÀS DESCRITAS EM

PROJETO. CASO HAJA A POSSIBILIDADE DE UTILIZAR MODELOS DIFERENTES, O PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADO

PARA REVISÃO DO PROJETO, ANTES DA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

6. MEDIR, IN LOCO, A PRESSÃO FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA APÓS A INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO.

CASO A PRESSÃO DISPONÍVEL SEJA INFERIOR À PRESSÃO DE TRABALHO DO ASPERSOR (INDICADA PELO FABRICANTE),

O PROJETISTA DEVERÁ SER INFORMADO PARA REVISÃO DO PROJETO.

7. PARA DEMAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.
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RAIO MÁXIMO: 3,0 m

PRESSÃO NA BASE: 10 mca

ALTURA MÁXIMA DO JATO: 1,10 m

VAZÃO TOTAL: 0,20 m³/h

ASPERSOR FIXO (TIPO SPRAY)

BOCAL DE ANGULO AJUSTÁVEL

RAIO MÁXIMO: 3,0 m
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ALTURA MÁXIMA DO JATO: 1,10 m

VAZÃO TOTAL: 0,20 m³/h

ASPERSOR FIXO (TIPO SPRAY)

BOCAL DE ANGULO AJUSTÁVEL

ANGULO MÁXIMO: 90°

ANGULO MÁXIMO: 90°

ANGULO MÁXIMO: 180°

ANGULO MÁXIMO: 180°

RAIO MÁXIMO: 3,0 m

PRESSÃO NA BASE: 10 mca

ALTURA MÁXIMA DO JATO: 1,00 m

VAZÃO TOTAL: 0,33 m³/h
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ANGULO MÁXIMO: 90°
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VER NOTA 05

VER NOTA 05

VER NOTA 05

VER NOTA 05
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CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO SANITÁRIO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES

CAIXA DE AREIA PARA ÁGUA PLUVIAL

CAIXA SIFONADA SIMPLES

CAIXA SIFONADA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES
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XX
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PRUMADA SOBE
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VS-ca
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BE
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CV

COLUNA DE VENTILAÇÃO

AP

PRUMADA DE ÁGUA FRIA PARA VÁLVULA DE DESCARGA 
AFV

PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL

PRUMADA DE ÁGUA FRIA
AF

PRUMADA PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
DAC

PRUMADA PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
DAC

CHUVEIRO
CH

LEGENDA

CAIXA SIFONADA

JOELHO 45

JOELHO 90

JUNÇÃO SIMPLES

LAVATÓRIO
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COM SIFÃO

LAVATÓRIO

DE USO GERAL

PIA DE COZINHA

RESIDENCIAL COM

SIFÃO 40MM

RAMAIS DE

VENTILAÇÃO

REGISTRO BRUTO

GAVETA INDUSTRIAL

C/PVC SOLDÁVEL - RG

REGISTRO DE

PRESSÃO COM PVC

SOLDÁVEL - RP

REGISTRO DE GAVETA

C/CANOPLA CROMADA

C/PVC SOLDÁVEL - RG

TANQUE DE LAVAR

ROUPAS DN 40MM

TE 45 TE SANITÁRIO

TE SANITÁRIO- COLUNA

VÁLVULA DE

DESCARGA C/PVC

SOLDÁVEL - VD

VASO SANITÁRIO
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CA

CAIXA DE AREIA

PLUVIAL SIMPLES
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C/ REDUÇÃO
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TUBULAÇÃO DE ESGOTO
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TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EXCLUSIVA PARA VÁLVULA DE DESCARGA
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ASPERSOR FIXO (TIPO SPRAY)

BOCAL DE ANGULO AJUSTÁVEL

ASPERSOR FIXO (TIPO SPRAY)

BOCAL DE ANGULO AJUSTÁVEL
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CAIXA DE PASSAGEM EM POLIPROPILENO

PARA REGISTROS EMBUTIDOS NO PISO 

V
A

R
.

    TORNEIRA C/ ENTRADA DE Ø1/2"

TUBO PVC SOLDÁVEL 

VEM REDE DE ÁGUA FRIA

JOELHO 90º SOLDÁVEL  

C/ BUCHA DE LATÃO 

DETALHE - TORNEIRA DE LIMPEZA OU JARDIM

SEM ESCALA
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PROJETO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA PRAÇA ZENITA SOARES AMORIM            

DOM JOAQUIM /MG 

RESUMO: 

Este arquivo contém o Memorial Descritivo, Memória de Cálculo e Lista de Desenhos do projeto executivo de 

instalações elétricas para a Praça Zenita Soares Amorim em Dom Joaquim / MG. 

        

        

00 07/2019 A PARA APROVAÇÃO KSO AMS MCFN MCFN 

REV DATA TIPO DESCRIÇÃO POR VERIFICADO AUTORIZADO APROVADO 

EMISSÕES 

TIPOS 
A – PARA APROVAÇÃO                                   C – ORIGINAL 

B – REVISÃO                                                     D - CÓPIA 

EMPRESA CONTRATADA: 

   PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

   Alameda Oscar Niemeyer, nº 500, Salas 503/507 – Vale do Sereno 

   34000-000 – Nova Lima – MG  

   Tel.: (31) 3347-4405 // (31) 3347-7079 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: 

• Aline Mara dos Santos – Engenheira Eletricista – CREA 146.239/D 
 

 

VOLUME: 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

REFERÊNCIA: 

JULHO / 2019 
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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 EQUIPE TÉCNICA 

A Projeta Consultoria e Serviços Ltda. apresenta a seguir a equipe técnica envolvida no presente 

trabalho: 

Quadro 1.1 – Equipe Técnica 

EQUIPE 

TÉCNICA: 

Aline Mara Dos Santos (Engenheira Eletricista) 

Matheus Comanduci Fernandes Neto (Engenheiro Civil) 
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2 LISTA DE DESENHOS 

Quadro 2.1 – Lista de Desenhos 

Nº DESENHO TÍTULO 

PRJ-ELE-DJQ-PRÇ ZENITA SOARES AMORIM-0101-0719-

REV00-0102 
PLANTA BAIXA - ILUMINAÇÃO 

PRJ-ELE-DJQ-PRÇ ZENITA SOARES AMORIM-0101-0719-

REV00-0202 

DIAGRAMA TRIFILAR E RELAÇÃO DE CARGAS 

DETALHES 
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3 OBJETIVO 

Este memorial tem como objetivo descrever as diretrizes adotadas para elaboração do Projeto 

de Instalações Elétricas da Praça Zenita Soares Amorim em Dom Joaquim / MG. 

4 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O projeto foi desenvolvido conforme diretrizes adotadas no Projeto Arquitetônico, e baseado 

nas normas técnicas em vigor. 

5 NORMAS 

NBR-5410: Instalações elétricas de baixa tensão 

NR-10: Norma regulamentadora. 

6 EXECUÇÃO DO SISTEMA 

O sistema de distribuição de energia elétrica tem como objetivo fundamental propiciar 

e garantir o fornecimento de energia da praça Zenita Soares Amorim. 

A alimentação elétrica para este sistema é 220V – 2Ø (2F+N), que deverá ser 

proveniente da ligação existente. Conforme solicitado pelo cliente, deverá ser instalado quadro 

de iluminação e sua alimentação elétrica será proveniente dos circuitos de iluminação pública 

existente. 

 Todas as ligações deverão estar completamente executadas nos locais previstos e nos 

moldes da distribuição apresentada no projeto de elétrico, porém, se houver necessidade de 

ajustes posicionais, a Contratada deverá discutir cada caso em conjunto com a fiscalização da 

obra antes de decidir sobre o assunto.  

Quando sob solo, usar cabos PVC 90º tipo "SINTENAX" de cobre unipolar. Quando 

embutido, utilizar cabos de PVC 70º tipo "PIRASTIC" de cobre unipolar. O Neutro deverá ser 

aterrado junto à chave geral. A resistência de terra será no máximo 10 OHMS. O condutor 
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Neutro e Terra deverá ser isolado e sua bitola será igual à do condutor Fase, deverá ser 

perfeitamente identificado através da sua isolação, cor azul e verde respectivamente. Deverão 

ser utilizados eletrodutos de PVC rígido roscável, conforme NBR-6150, na cor Preta.  

6.1 QUADROS DE DISTRIUBIÇÃO E FORÇA 

Os quadros de distribuição são aqueles que atendem aos pontos de iluminação, tomadas 

e equipamentos de pequenas potências. Nos quadros a partir dos painéis gerais, através de 

alimentadores, a energia será distribuída para os diversos quadros de força e de distribuição. 

Foram projetados quadros de distribuição setoriais, onde haverá a proteção dos circuitos por 

eles atendidos, criando uma condição de melhor manobra para manutenção das áreas. Os 

quadros de distribuição serão metálicos, para instalação de embutir e conterão colunas verticais, 

onde serão instalados componentes modulados compatíveis com os módulos de disjuntor 

padrão europeu. Todos os quadros deverão ter espaços vagos destinados a reserva, indicado em 

projeto. Os barramentos dos quadros e painéis de força e distribuição deverão ser identificados 

por pintura dos mesmos, segundo o seguinte código de cores:  

Fase R- Azul-escuro 

Fase S - Branco 

Neutro - Azul-claro  

Condutor de Proteção - Verde e amarelo ou verde. 

7 INFRAESTRUTURA 

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 
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pôr 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. 

 Todos os condutores deverão ser identificados com anilhas ou cintas em nylon 

adequadas a cada 3m, quando instalados aparentes.  

 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.  

7.1 CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO 

7.1.1 CAIXA DE PASSAGEM 20x20cm 

Caixa de passagem 20x20cm com altura de 10 cm, constituída em liga de Alumínio Silício 

fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos 

de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó 

Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.  

7.2 CONDUTOS 

7.2.1 ELETRODUTOS 

Trata-se do fornecimento e instalação de eletrodutos de PEAD (polietileno de alta 

densidade), conforme indicados em projeto.  Estes serão instalados de modo a constituírem uma 

rede contínua de caixa a caixa, no qual os condutores possam a qualquer tempo ser enfiados e 

removidos sem prejuízo para o isolamento. 
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7.2.2 DUTO KANAFLEX 

Kanalex é um duto de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, 

com corrugação helicoidal, excelente raio de curvatura, impermeável, destinado à proteção de 

cabos subterrâneos de energia ou de telecomunicações. É utilizado na infraestrutura de redes 

subterrâneas de energia elétrica. Dispensa totalmente o envelopamento em concreto ao longo 

da linha. Arame guia de aço galvanizado e revestido em PVC já fornecido no interior do 

duto.  Acompanha fita de aviso "PERIGO" para energia ou telecomunicações (opcional). É 

fornecido tamponado nas extremidades.  Elevada resistência à abrasão, produtos químicos, 

compressão diametral e impacto. Atende as normas:                              

º ABNT NBR 15.715 - Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de 

cabos de energia e telecomunicações - Requisitos,  

 º ABNT NBR 13.897 - Duto Espiralado Corrugado, em Polietileno de Alta Densidade para uso 

Metroferroviário – Especificação e 13.898 - Método de ensaio.  

º Ensaio de Degradação conforme ABNT NBR 14.692 - Determinação do Tempo de Oxidação 

Induzida.  

º Padrão técnico da maioria das concessionárias de Energia e Telecomunicações brasileiras. 

7.3 OCUPAÇÃO DOS ELETRODUTOS 

As dimensões internas dos eletrodutos e de suas conexões devem permitir que, após 

montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. Para tanto, 

40% no caso de três ou mais condutores. 

8 ILUMINAÇÃO 

Os circuitos de iluminação serão derivados dos quadros de distribuição, com fiação 

mínima de 4mm² e sendo sua isolação de 1kV. Todas as luminárias deverão ser aterradas pelo 

condutor de proteção. 
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8.1 LUMINÁRIAS 

Trata-se do fornecimento e instalação de luminárias, conforme indicado em projeto. As 

luminárias especificadas foram escolhidas levando-se em conta conforto visual, rendimento e a 

utilização no ambiente. 

8.1.1 TECNOWATT MERAK SYF 54 OU 60W OU EQUIVALENTE 

Luminária MERAK 54W OU 60W LED ou equivalente. Corpo: alumínio injetado; 

Difusor: vidro plano temperado e transparente; Conjunto óptico: módulos 48 LEDS e lentes 

incorporadas; equipamentos auxiliares: driver LED de corrente constante incorporadas 

internamente à luminária; Dispositivo de fechamento: Presilhas de alumínio injetado a alta 

pressão; Tensão nominal: 90 a 305VAC, 50/60hz; Para funcionamento em outros níveis de 

tensão consultar fabricante. Fator de potência: >0,95; Temperatura de uso: -30° c a +40° c; Vida 

útil: 60.000hrs; Fixação: encaixe liso e fixação por parafusos de aço inox em topo de poste de 

60,3 mm de diâmetro externo; Grau de proteção: ip66; Instalar em poste cônico contínuo em 

aço galvanizado, reto, flangeado, h = 5 m, diâmetro inferior = 95 mm. 

9 CONDUTORES 

Os condutores serão de cobre com têmpera mole, flexível e com isolamento termoplástico de 

PVC tipo antichama para 1000 V, nas cores conforme padrão NBR-5410, a saber: 

• condutor fase: cor preta; 

• condutor neutro: cor azul claro; 

• condutor terra: cor verde; 

• condutor retorno: cor branco; 

 Os cabos de todos os alimentadores que chegam ou que partem dos quadros devem ser 

de cobre com isolamento para 0,6/1 KV tipo Sintenax da Pirelli ou similar na cor preta, devendo 

ser identificados com fita isolante coloridas com as cores R, S e Neutro ou anilhas apropriadas. 

Os condutores deverão ser instalados de forma que não atue sobre ele nenhum tipo de esforço 
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mecânico que seja incompatível com sua resistência, com o isolamento e com o seu 

revestimento. 

 Quando houver necessidade de emendas e derivações dos condutores essas deverão ser 

executadas de modo a garantir a resistência mecânica adequada e contato elétrico permanente 

e perfeito através do uso de conectores e/ou terminais apropriados.  

 As emendas deverão ser feitas dentro das caixas de passagem nunca em hipótese alguma 

no interior de eletrodutos. As emendas e derivações deverão receber material isolante que lhes 

garanta uma isolação no mínimo igual ou equivalente à dos condutores usados. Nas ligações 

dos condutores aos bornes de dispositivos e/ou aparelhos elétricos os condutores com bitola até 

10 mm² poderão ser diretamente conectados aos respectivos bornes sob pressão do parafuso, já 

para os demais deverão ser empregados terminais adequados. 

 Os condutores poderão ser instalados após a inspeção de toda a rede de eletrodutos, 

devendo estar secos e limpos. Para facilitar a passagem dos cabos pelo eletrodutos poderá ser 

utilizado vaselina, mas nunca graxa, óleo ou sabão. 
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PROJETO DA PRAÇA ZENITA SOARES AMORIM – DOM JOAQUIM/MG 

RESUMO: 

Este arquivo contém o Memorial Descritivo e Lista de Desenhos do projeto da Praça Zenita Soares Amorim – 

Dom Joaquim/Mg 
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SUMÁRIO 

O projeto da Praça Zenita Soares Amorim – Dom Joaquim/Mg engloba os seguintes volumes: 

VOLUME I – PROJETO DE ARQUITETURA 
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1. APRESENTAÇÃO 

EQUIPE TÉCNICA 

A Projeta Consultoria e Serviços Ltda. apresenta no presente trabalho para execução do 

projeto da Praça Zenita Soares Amorim – Dom Joaquim/Mg, neste sentido apresentamos a 

equipe técnica envolvida nos trabalhos: 

Quadro 1.1 – Equipe Técnica 

EQUIPE TÉCNICA: Sayuri Pampulini Osawa 
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2. LISTA DE DESENHOS 

Quadro 2.1 – Lista de Desenhos 

Nº DESENHO TÍTULO 

PRJ-ARQ-PRÇ-PRAÇA ZENITA SOARES AMORIM-
0101-REV00 

PROJETO PRAÇA ZENITA SOARES AMORIM 
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3. OBJETO 

Elaboração de projeto da Praça Zenita Soares Amorim – Dom Joaquim/Mg. 

4. OBJETIVO 

A presente especificação técnica objetiva definir os materiais e serviços necessários para a 

obra da Praça Zenita Soares Amorim – Dom Joaquim/Mg. 
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5. EQUIPAMENTOS 

TAPUMES  

É de responsabilidade da Contratada, a execução das proteções necessárias, assim como a 

sua segurança, atendendo às prescrições da NR 18. Os tapumes deverão ser padrão 

Prefeitura Municipal de Dom Joaquim com altura de 2,20m (dois metros e vinte centímetros). 

Conforme a NR18 é obrigatória à colocação de tapumes ou barreiras sempre que se 

executarem atividades da indústria da construção, de forma a impedir o acesso de pessoas 

estranhas aos serviços, considerar isolamentos, pois a unidade estará em funcionamento. 

 Os tapumes devem ser construídos e fixados de forma resistente, e ter altura mínima de 

2,20m (dois metros e vinte centímetros) em relação ao nível do terreno. 

O perímetro do canteiro de obras deverá ser fechado e protegido com telas e tapumes de 

acordo com a NR18, itens 18.30.1 a 18.30.8.  

EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

Os procedimentos relativos à segurança e medicina do trabalho, devem ser cumpridos pelas 

empresas contratadas e subcontratadas seguindo as normas e legislações vigentes, na 

prestação de seus serviços na Prefeitura Municipal de Dom Joaquim, que devem ser 

cumpridas para proteger as pessoas. 

Não será aceito alegação de desconhecimento, por parte da contratada, das normas 

regulamentadoras de Segurança no trabalho, pois são oficias. 

Cabe a Contratada cumprir e fazer cumprir as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho 

constantes da Lei 6514 de 22 de Dezembro de 1977 Capitulo V do título II das Consolidações 

das Leis do Trabalho (CLT) – Normas Regulamentadoras. 

Deverá ser apresentado o Certificado de Treinamento introdutório de segurança, teórico e 

prático, com periodicidade conforme norma com carga horária mínima de oito horas, para 

trabalho em altura, observando NR 35, com conteúdo mínimo: 

Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura; 

Análise de Risco e condições impeditivas;  

Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;  
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Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva;  

Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, 

conservação e limitação de uso;  

Acidentes típicos em trabalhos em altura;  

Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de 

primeiros socorros. 

Para a execução dos trabalhos com eletricidade será necessária apresentação de certificado 

de treinamento da NR 10,  

Caberá a Contratada o fornecimento dos EPI’s e EPCs específicos e necessários às 

atividades desenvolvidas, sendo uso obrigatório por parte dos empregados. Nenhum serviço 

poderá ser executado sem a utilização dos mesmos. Serão de uso obrigatório os 

equipamentos relacionados a seguir, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras 

dentro do que determina a NR-6 da Portaria 3.214/78 do MTE - Equipamento de Proteção 

Individual - EPI e NR-1. 

Capacete de segurança: queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e outros. 

Capacete especial: equipamentos ou circuitos elétricos 

Protetor facial: projeção de fragmentos, respingos de líquidos e radiações nocivas. 

Óculos de segurança contra impacto: ferimentos nos olhos 

Óculos de segurança contra radiação: irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de 

radiações 

Óculos de segurança contra respingos: irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de 

líquidos agressivos 

Luvas e mangas de proteção (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene): contato com 

substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos 

energizados, materiais aquecidos ou radiações perigosas. 

Botas de borracha (PVC): locais molhados, lamacentos ou em presença de substâncias 

tóxicas. 
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Calçados de couro: lesão no pé 

Cinto de segurança: queda com diferença de nível e linhas de vida. 

Protetores auriculares: nível de ruído superior ao estabelecido na NR-5 – Atividades e 

Operações Insalubres 

Respirador contra poeira: trabalhos com produção de poeira 

Máscara para jato de areia: trabalhos de limpeza por abrasão através de jatos de areia 

Respirador e máscara de filtro químico: poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais 

à saúde 

Avental de raspa: trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armação de ferros 

Fornecer uniformes de manga comprida para todos os funcionários e exigir sua utilização 

dentro da Unidade durante a execução dos serviços contratados. O modelo deverá ser 

aprovado previamente pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM. 

E outros dispositivos que se façam necessários conforme a atividade a ser desenvolvida, 

podendo a fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM, solicitar 

paralização parcial ou total dos serviços que possam causar risco grave ou eminente, sendo 

esta fiscalização programada ou não. 

Além dos treinamentos citados, caso seja necessário, conforme atividade a ser desenvolvida, 

novos treinamentos poderão ser exigidos. 
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6. INSTALAÇÕES 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

A mobilização consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando o início dos 

serviços contratados. Incluem-se neste serviço: 

• Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, 

incluso prateleiras; 

• Locação de container 2,30 x 6,00m, altura de 2,50m com 1 sanitário, para escritório 

completo; 

• Mobilização e desmobilização de container. Distância até 20km. 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica aérea trifásica 40A em 

poste de madeira, para canteiro de obras. 

Instalação e ligação provisória de obra de água em água. 

Instalações provisórias são de responsabilidade da contratada. Ficará a cargo do município 

disponibilizar pontos de água, esgoto e energia elétrica com carga suficiente para atendimento 

do canteiro. 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

Deverá ser prevista a colocação da placa de obra segundo o Manual visual de placas e 

adesivos de obras, padrão Caixa. 

Placa de obra em chapa de aço galvanizado 3,60x2,25m, totalizando 8,1m². 

TELA DE ISOLAMENTO DE OBRA 

Isolamento com tela plástica para proteção da área de intervenção por trechos. 

Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm. 
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7. DEMOLIÇÕES 

Em caso de demolições necessárias deverão ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, 

tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. As demolições são 

reguladas, sob o aspecto de segurança e medicina do trabalho, pela Norma Regulamentadora 

NR-18, do Ministério do Trabalho. 

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NBR-5682/77, da ABNT. O 

MUNICÍPIO deverá fazer uma avaliação prévia e periódica nas edificações vizinhas, no 

sentido de ser preservada a sua estabilidade. 

Todas as demolições que gerem grande incidência de partículas em suspensão deverão ter 

a área umedecida antes da realização dos serviços. 

Demolição com martelete de piso de concreto (demolição de calçadas nos locais onde forem 

existentes); 

Demolição de meio fio (demolição de meio foi nos locais onde forem existentes);  

Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6m³; 

Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km. 
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8. LIMPEZA DA OBRA 

O canteiro da obra deve ser mantido limpo e desimpedido nas vias de circulação, passagens 

e escadarias. Onde os entulhos e sobras de materiais devem ser recolhidos evitando poeiras 

e riscos. 

As retiradas de pavimentos devem ser realizadas através de equipamentos ou dispositivos de 

evacuação, sem comprometer o andamento da obra, unidade e segurança dos funcionários. 

A área de trabalho deverá ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo haver recolhimento 

dos entulhos, em local acordado com a Fiscalização. Os entulhos deverão ser removidos 

periodicamente do canteiro e encaminhados às áreas de deposição liberadas pelo órgão 

regional competente. 
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9. PISOS 

9.1. CONTRAPISO  

Deverá ser executado contrapiso nas áreas onde há indicação de revestimento. O contrapiso 

será em argamassa de cimento e areia lavada no traço de 1:4. Os contrapisos deverão ser 

perfeitamente planos e nivelados. Nos contrapisos das rampas deverá ser observada a 

inclinação das mesmas. 

O CONTRAPISO DEVE ESTAR 

- Seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado contra 

infiltrações do subsolo quando for piso térreo e totalmente isento de vazamentos hidráulicos; 

- Limpo: livre de sujeiras, graxas, gesso, ceras e óleos; 

- Firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou 

de curagem; 

- Liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a 

massa de preparação;  

9.2. PISO LADRILHO HIDRÁULICO 

Trata-se do fornecimento e instalação de ladrilho hidráulico, conforme indicado em projeto. 

Roteiro de execução piso de ladrilho hidráulico: 

• Passar argamassa na parte de trás do piso tátil argamassado (para não gerar bolha 

de ar);  

• Passar argamassa no chão;  

• Assentar o piso de forma com que fique nivelado com o piso ao redor. 

• Placas de dimensões 200x200 mm, espessura 15mm, cores natural e Vermelho 

conforme projeto. 
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Figura — Sinalização tátil de alerta – 200x200mm, espessura 20mm, cor: vermelho. 
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10. PAREDES E DIVISÓRIAS 

10.1. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO 

Deverá ser executada canteiros em alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto fck = 15 

mpa, sem armação e = 15 cm, juntas de 12 mm, assentado com argamassa mista de cimento, 

arenoso e areia sem peneirar traço 1:3: 7. Os blocos deverão seguir os parâmetros indicados 

pelas normas NBR 7171 e NBR 8545. 

A marcação, ou locação das alvenarias, deverá ser conforme o projeto de arquitetura, através 

do assentamento de dois blocos nas extremidades da parede, partindo do nível de referência.  

As argamassas preparadas deverão ser fornecidas com constância tal que permita a sua 

aplicação dentro de um prazo que impeça o início de pega. O assentamento deverá ser 

executado com argamassa pré-fabricada, devidamente certificada e normalizada, dentro do 

prazo de validade e de acordo com as recomendações de utilização do fabricante.  
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11. REVESTIMENTOS 

11.1. CHAPISCO 

Deverá ser aplicado chapisco em todas as superfícies de alvenarias de blocos de concreto 

que receberão revestimento cerâmico ou equivalente. 

Conforme locais especificados em projeto arquitetonico, o chapisco será aplicado com 

argamassa industrializada ou com a seguinte composição: argamassa de cimento e areia 

média, traço 1:3, espessura 5 mm. A alvenaria, antes de receber o revestimento, deve estar 

seca, as juntas completamente curadas, deixando transcorrer o tempo suficiente para sua 

acomodação (assentamento).  

11.2. EMBOÇO 

Será aplicado emboço em todas as superfícies internas e externas que receberão 

revestimento cerâmico ou equivalente. O emboço de superfícies internas será executado com 

argamassa pronta ou argamassa 1:6 de cimento e areia com acabamento acamurçado. Sua 

espessura não deve ultrapassar a 20 mm. 

Deverá ser previsto aditivo impermeabilizante para aplicação em áreas externas ou que 

tenham contato com umidade.  

A execução deste revestimento merecerá cuidados especiais quanto ao alinhamento e prumo, 

sendo vetada a correção de qualquer imperfeição de alvenaria neste sentido, com o uso de 

argamassa. 

11.3. REVESTIMENTO EM PEDRA FERRO 

Nos canteiros deverá ser fornecido e instalado revestimento em pedra ferro, alinhadas a 

prumo. 
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12. MEIO FIO 

Trata-se do fornecimento assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x30x15/12 cm (comprimento x altura x base 

inferior/base superior), conforme indicado em projeto. 

O concreto deve ser constituído por cimento Portland, agregados e água, com resistência 

mínima de 18 MPa. 

O cimento deve ser de alta resistência inicial, devendo satisfazer, respectivamente, à norma 

específica. 

Os agregados devem satisfazer a NBR-7211. 

A água deve ser límpida, isenta de teores prejudiciais de sais, óleos, ácidos, álcalis e 

substâncias orgânicas. 

As peças pré-moldadas de concreto devem ser produzidas com usos de formas metálicas, de 

modo a apresentarem bom acabamento. 

Em qualquer situação os meios-fios deverão ser escorados por solo compactado e revestido 

ou não por passeio. 

Apiloar o fundo da cava de assentamento. Examinar se a forma e dimensões das peças 

fornecidas atendem as especificações da norma. 

As faces externas do meio-fio (topo e espelho) devem estar isentas de pequenas cavidades 

e bolhas. 

Evitar, no transporte dentro da obra e no manuseio das peças, a danificação dos bordos, por 

pancadas e entrechoques. 

Peças acidentalmente trincadas não podem ser empregadas na execução dos serviços. 

Não utilizar pedras ou pedaços de alvenaria sob a base da peça para ajustar o assentamento, 

por causar esforços concentrados e consequente recalque, desalinhamento e retrabalho no 

serviço em execução. Observar alinhamento transversal e longitudinal da execução. 
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13. BANCOS E MESAS 

Trata-se do fornecimento assentamento de conjunto de mesa e bancos de concreto para 

jogos, confeccionados em concreto pré-fabricado. Conforme indicado em projeto. 

Banco de concreto moldado in loco, revestido em ripas de madeira cumaru ao redor do jardim, 

delimitando a sua área. As madeiras deveram ser fixadas através de parafusos zincados r 

receber verniz marítimo premium, acabamento acetinado - da suvinil ou equivalente. Deve ser 

considerada declividade mínima de 0,5% para fora possibilitando o escoamento de água.  
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14. COLETOR DE LIXO 

Trata-se do fornecimento assentamento de lixeira seletiva em polietileno de alta densidade e 

suporte metálico. 
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15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Trata-se do fornecimento assentamento de poste cônico contínuo em aço galvanizado, reto, 

flangeado, 3 metros. Luminária F05 LED para poste. 
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16. PAISAGISMO 

Trata-se do fornecimento e plantio de espécies, conforme indicado abaixo. 

Nome Botânico Espécie 
Distância de 
plantio  

Altura da 
muda 

Quantidade 

Zoysia japonica 
Grama 
Esmeralda 

Placa  0,10m 46,07m² 

Tabebuia roseo-
alba 

Ipê-branco - 3,00m 2 unid. 

Jacaranda 
mimosifolia 

Jacarandá-
Mimoso 

- 3,00m 4 unid. 

Caesalpinia 
leiostachya 

Pau-Ferro  - 3,00m 1 unid. 

16.1. PREPARO DO SOLO 

Deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se todos os 

obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O solo 

deverá receber adubação. Aplicar por m²: 

- 250 gr. de calcário dolomítico, 

- 50 gr. de adubo fosfatado, 

- 10 k de composto orgânico. 

Regar abundantemente para que a mistura se incorpore ao solo deixando a área descansar 

por 10 (dez) dias, com regas diárias sem encharcar. 

16.2. ABERTURA DE COVAS 

- arvores e palmeiras de grande porte - 120x120x120cm 

- Arbustos médios e pequenos - 30x30x30cm 

Substituir o solo por terra de coloração vermelho escuro a parda, de boa qualidade (isenta de 

pragas, ervas daninhas, rizoma, tubérculos, etc.) 

Adicionar adubo químico e orgânico nas seguintes proporções por m³ de terra de 

preenchimento das covas: 

- 50 litros de substrato. 
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- 01 Kg de farinha de osso. 

- 500 gramas de super. fosfato simples. 

16.3. PLANTIO 

Árvores e palmeiras:  

Preparar as covas seguindo a sequência de plantio com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência para as palmeiras e árvores de grande porte. 

Testar a drenagem natural do terreno enchendo as covas com água, caso esteja deficiente 

fazer alguns buracos no fundo da cova e preencher com brita. 

Os espécimes, formados ou mudas, devem ser plantados, à medida que chegarem à obra, 

com a maior rapidez possível, evitando danos pela exposição ao sol, ventos, etc. 

Remover os recipientes e materiais de embalagem quando de lenta decomposição como latas 

e plásticos. Podem-se deixar panos de aniagem. 

As plantas deverão ser colocadas sobre uma camada de terra de preenchimento nas covas, 

com muito cuidado para não romper o torrão e plantadas de tal maneira que o colo (a base 

do tronco) fique em nível com o solo do jardim, ou ligeiramente abaixo. Para isso, colocá-la 

inicialmente mais alta, pois a acomodação do solo após a primeira rega, que deve ser 

encharcada, é tal que a planta vai descer muito. 

O enchimento das covas grandes sempre deve ser feito acompanhado de água em 

abundância, pois é a melhor maneira de evitar a formação de espaços vazios por baixo do 

torrão da planta é conseguir uma perfeita coesão entre terra posta e terra local, pela formação 

de lama. 

Fixar provisoriamente a planta com tripés de bambus longos ou cordas sem atingir o torrão 

até que comece a consolidação do solo podendo-se fazer logo a correção do prumo e a 

fixação definitiva. 

Preparar a base da coroa (bacia de retenção da água) a ser removida após a brotação normal. 

Colocar cobertura vegetal morta (folhas secas, palha de arroz, serragem etc.) para proteger e 

manter a umidade do solo. 
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Notas: 

1- Árvores e palmeiras de até 3m podem ser estaqueadas com apenas um bambu ou sarrafo 

fincado junto ao tronco e que perfurando o torrão, crava-se no solo firme; arvores ou palmeiras 

acima de 7 metros, consultar o paisagista. 

2- Palmeiras devem manter suas folhas fechadas por pelo menos 30 dias, salvo espécies 

particularmente fortes como syagrus ou arecas. 

3- Procedimento com as demais plantas - arbustos maiores e/ou altos, arbustos médios e 

herbáceas maiores é o mesmo, só que em menor escala. 

Forrações: 

Preparar as mudas para o plantio removendo o invólucro com cuidado para não destorroar o 

sistema radicular. 

Sobre o solo previamente preparado, nivelado e molhado, proceder o plantio das mudas de 

acordo com os espaçamentos e formatos dos planos especificados nos projetos executivos 

de plantio e suas tabelas. 

Gramados: 

Posicionar vários rolinhos de grama ao longo da área de plantio; um ao lado do outro. Para 

facilitar a instalação deverá ser utilizada linha de nylon ou barbante como guia, 

proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes quebrados ou recortes 

deverão preencher as áreas de cantos e encontros, na fase de acabamento do plantio. As 

fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com terra de boa qualidade. 

16.4. IRRIGAÇÃO  

A irrigação das plantas em geral deverá ser intensificada na forma de “chuva” por aspersores 

automáticos ou manualmente através de mangueiras, procurando sempre garantir por igual a 

irrigação de folhas e solo. A proporção média em volume sugerido é de 4 litros/m2/dia, durante 

os primeiros 40 dias corridos e aplicação ao final da tarde. 

16.5. TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO  

As vegetações nesta fase sofrem ataques de diversas doenças e até de insetos atraídos pelas 

folhagens novas, fato natural devido a sua fragilidade inicial. É importante a detecção 
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prematura dos ataques, sua correta avaliação e correção com defensivos específicos para 

cada caso, a serem indicados por um profissional. 

16.6. MANUTENÇÃO 

Deve ser feito regularmente: 

- Varredura do jardim, a fim de detectar focos de pragas e insetos; 

- Limpeza de canteiros: será observada a diminuição gradativa das pragas, mas as poucas 

existentes deverão ser removidas totalmente. 

- Podas de formação: as podas deverão ser executadas por um funcionário hábil e de boa 

percepção quanto à forma natural de cada espécie. O mesmo deverá ser treinado por um 

profissional e orientado quanto à utilização da ferramenta correta e formas de procedimento. 

- Adubação: a adubação deverá ser feita durante a primavera / verão, respeitando o intervalo 

de 3 meses entre elas. 

 

 

____________________________________ 

Sayuri Pampulini Osawa 

Arquiteta e Urbanista 

CAU: A86798-5  
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PROJETO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA PRAÇA DONA QUITU - DOM JOAQUIM / MG 

RESUMO: 

Este arquivo contém o Memorial Descritivo e Lista de Desenhos do projeto executivo estrutural para execução 

da Praça Dona Quitu- Dom Joaquim /MG. 
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SUMÁRIO 

O projeto para execução da Praça Dona Quitu- Dom Joaquim /MG, engloba os seguintes 

projetos:  

PROJETO EXECUTIVO DAS OBRAS DE SOLOS, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAL 
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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 EQUIPE TÉCNICA 

A Projeta Consultoria e Serviços Ltda. apresenta no presente trabalho o projeto para 

execução da obra da Praça Dona Quitu- Dom Joaquim /MG, neste sentido apresentamos a 

equipe técnica envolvida nos trabalhos: 

Quadro 1.1 – Equipe Técnica 

EQUIPE TÉCNICA: 

 

Juliana Gonçalves Oliveira (Engenheira Civil) 

Danilo Vitor Silva (Engenheira Civil) 
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2 LISTA DE DESENHOS 

Quadro 2.1 – Lista de Desenhos 

Nº DESENHO TÍTULO 

PRJ-EST-DJQ-PRÇ DONAQUITU -0101-0719-REV00 PROJETO ESTRUTURAL  
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3 INTRODUÇÃO 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade definir as condições técnicas ideais/ 

específicas mínimas a serem obedecidas na execução do projeto estrutural da obra da Praça 

Dona Quitu- Dom Joaquim /MG, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para 

materiais, serviços e equipamentos, e constituirá parte integrante do contrato desta obra. 

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as 

normas técnicas pertinentes. As prescrições contidas no presente memorial e demais 

memoriais específicos de projetos, serão executadas em conformidade com as normas 

técnicas da ABNT e legislações Federal, Estadual, Municipais vigentes e pertinentes. 

Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, o material ou 

equipamento a ser utilizado, a PROJETA CONSUTORIA E SERVIÇOS, autora dos Projetos, 

dará todo e qualquer suporte e informação técnica necessárias ao perfeito desempenho das 

atividades. 

Caberá a CONTRATADA manter no canteiro de serviços, mão de obra em número e 

qualificações compatíveis com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir 

aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais. 

Caberá a CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais 

necessários à execução de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento contínuo 

da obra, no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais. 

Caberá a CONTRATADA manter ininterrupto serviço de vigilância no canteiro de 

serviços, cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra e de seus materiais e 

equipamentos, até a sua entrega a CONTRATANTE. 

Todos os danos causados a obra ou a terceiros pela CONTRATADA, deverão ser 

reparados à custa da mesma. 

O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico só será fornecido após a 

lavratura do Termo de Recebimento Definitivo. 
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4 EXECUÇÃO E CONTROLE 

4.1 NORMAS TÉCNICAS APLICAVEIS E CONTROLE 

 NBR 6118:2014: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 

 NBR 6120:1980: Cargas para o cálculo de estruturas de edificações 

 NBR 6122:2010: Projeto e execução de fundações 

 NBR 7481:1990: Tela de aço soldada - Armadura para concreto 

 NBR 16697:2018: Cimento Portland - Requisitos    

 NBR 7211:2009: Agregados para concreto – Especificação 

 NBR 12655:2015: Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, 

recebimento e aceitação – Procedimento 

 NBR 14762: Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis 

formados a frio - Procedimento 

 NBR 8800: Projeto e execução de estruturas de aço em Edifícios 

 

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capítulos a seguir, terão validade 

contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais 

normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e serviços 

objetos do contrato de construção da obra. 

No caso de obras ou serviços executados com materiais e ou equipamentos fornecidos 

pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execução, estes serão refeitos à 

custa da mesma e com material e ou equipamento às suas expensas. 

4.2 RESPONSABILIDADES 

Ficam reservados à CONTRATANTE, o direito e a autoridade, para resolver todo e 

qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, nos documentos técnicos, e que 

não seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato ou 

outros elementos fornecidos. 

Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-

los após aprovação da PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

É da máxima importância, que o Engenheiro Residente e ou R.T. promovam um 

trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, e demais 
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envolvidos na obra, durante todas as fases de organização e construção, bem como com o 

pessoal de equipamento e instalação, e com usuários das obras.  A coordenação deverá ser 

precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e da previsão. Não serão toleradas 

soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à melhor técnica preconizada para 

os serviços objeto da licitação. 

Devem-se observar todas as normas pertinentes à Segurança e Saúde no Trabalho, 

bem como diálogo, diário de obra, contando com a presença do Técnico de Segurança do 

Trabalho, respeitando-se a quantidade de funcionários/normas vigentes. 

As especificações, os memoriais descritivos destinam-se a descrição e a execução 

das obras e serviços completamente acabados nos termos deste memorial e objeto da 

contratação, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e 

bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre 

si, e o que constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os 

demais. 

4.3 ACOMPANHAMENTO 

As obras e serviços serão fiscalizados por pessoal designado pela CONTRATANTE, 

o qual será doravante, aqui designado FISCALIZAÇÃO. 

A obra será conduzida por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e capaz 

de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número 

compatível com o ritmo da obra, para que o cronograma físico e financeiro proposto seja 

cumprido à risca. 

A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá 

estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA. 

O R.T. da CONTRATADA, não poderá ausentar-se da obra por mais de 48 horas, bem 

como nenhum serviço técnico em que sua responsabilidade técnica for exigível, do tipo 

concretagem de estruturas, etc., poderá ser executado sem sua supervisão. 
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4.4 COMPACTAÇÃO DO SOLO 

A compactação tem como objetivo melhorar a resistência do solo, através da redução 

do índice de vazios, aumentando o contato entre os grãos e com isso, a densidade seca, o 

que gera um aumento da resistência do solo, fazendo uma transição do solo em estado fofo 

para um estado compacto.  

No processo de compactação dos solos, o solo deve se encontrar na umidade ótima 

de compactação, para que as bolhas de ar formem canalículos intercomunicados, que 

facilitam a expulsão do ar dos vazios do solo. Dessa forma, o ensaio de compactação deverá 

ser realizado com o objetivo de obter a curva gráfica que define o teor de umidade ótima e a 

densidade seca máxima do solo a ser utilizado. Também chamado de Ensaio de Proctor, o 

mesmo é normatizado pela NBR-7182/86. Estes valores servirão de base para a execução da 

compactação no campo.  

O controle da compactação no campo, deverá ser feito através de um índice 

denominado grau de compactação (GC), que relaciona a densidade obtida em campo com a 

densidade atingida no ensaio. Este grau de compactação geralmente tem valor em torno de 

95%. O aterro deverá ser executado com solo argiloso, através do espalhamento deste solo 

em camadas de 15 a 20 cm, com a utilização de equipamentos portáteis como placas 

compactadoras vibratórias ou compactadores de percussão (usualmente denominados como 

“sapo”). 
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5 MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser 

de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade 

extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, 

satisfazer as especificações da ABNT, do INMETRO e das demais normas citadas. 

Os materiais e ou equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, 

cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da 

CONTRATADA. 

É vedada a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em 

substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será 

tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em substituição 

às peças recomendadas e de dimensões adequadas. 

5.1 FORMAS 

As fôrmas e os escoramentos deverão ser dimensionados e construídos obedecendo 

às prescrições da norma brasileira NBR-7190.  

As fôrmas deverão ser dimensionadas de modo que não possuam deformações 

prejudiciais, quer sob a ação de fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente a do 

concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto. 

O escoramento deverá ser dimensionado de modo a não sofrer, sob a ação de seu 

peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução da 

obra, deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que possam causar esforços no 

concreto na fase de endurecimento.  Não se admitem pontaletes de madeira com diâmetro ou 

menor lado da seção retangular inferior a 5 cm, para madeiras mais duras e 7 cm para 

madeiras menos duras. Os pontaletes com mais de 3,00 m de comprimento deverão ser 

contraventados. Deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar recalques 

prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas 

cargas por eles transmitidas. 

Na montagem de fôrmas é necessário observar os seguintes procedimentos: utilização 

de desmoldante (exceto no primeiro uso), conferir prumo de pilares, alinhamento das formas, 

conferir a imobilidade do conjunto, assim como o espaçamento. 
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Quaisquer peças a serem embutidas no concreto deverão estar perfeitamente limpas 

e livres de qualquer tipo de impedimento que prejudique a aderência do concreto. 

A construção das formas e do escoramento deverá ser executada de modo a facilitar 

a retirada de seus diversos elementos separadamente, se necessário. No ato de desforma 

das peças, é obrigatória a amarração prévia das formas a serem retiradas, como forma de 

evitar a sua queda e por consequência riscos de acidente e danos à futuras instalações. 

Antes do lançamento do concreto deverão ser conferidas as medidas e a posição das 

formas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura. 

5.2 ARMADURAS 

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. 

Todo aço a ser utilizado na obra deverá, preferencialmente ser de um único fabricante, 

visando facilitar o recebimento. 

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. 

O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, com 

equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes, dimensões corretos 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. As barras não 

podem ser dobradas junto às emendas com soldas. 

As emendas das armaduras só poderão ser executadas de acordo com os 

procedimentos determinados pelas normas da ABNT. A armadura deverá ser colocada no 

interior das formas de modo que durante o lançamento do concreto se mantenha na posição 

correta, conservando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e às faces internas das 

formas. 
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Os recobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de um 

número adequado de espaçadores ou pastilhas de concreto. 

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 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 armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre protegidas, para evitar 

que sejam dobradas ou danificadas, ao ser retomada a concretagem elas deverão ser 

perfeitamente limpas de modo a permitir boa aderência. 

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. 

5.3 CONCRETO 

Todas as estruturas, obras e ou serviços em concreto, deverão ser executados 

atendendo às especificações deste memorial e às normas da ABNT e demais pertinentes. 

O concreto será composto pela mistura de cimento Portland, água, agregados inertes 

e, eventualmente, de aditivos químicos especiais. 

Mesmo o concreto preparado em obra sua dosagem deverá ter por base a resistência 

característica de acordo com o que foi definido em projeto e nos termos da norma NBR-6118 

da ABNT. 

A dosagem do concreto deverá ser racional, objetivando a determinação de traços que 

atendam economicamente às resistências específicas do projeto, bem como a 

trabalhabilidade necessária e a durabilidade. 

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. 
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Para o concreto produzido no canteiro, deverão ser obedecidas as seguintes 

condições: 

 Utilizando cimento ensacado, pode ser considerado o peso nominal do saco; 

 Os agregados graúdos e miúdos deverão ser medidos em peso ou volume, 

com tolerância de 3%, devendo-se sempre levar em conta a influência da 

umidade; 

 A água poderá ser medida em volume ou peso, com tolerância de 3%; 

 O aditivo poderá ser medido em volume em peso, com tolerância de 5%. 

 O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido 

intervalo superior uma hora entre estas duas etapas; em nenhuma hipótese se 

fará lançamento após o início da pega do concreto.   

Antes do lançamento do concreto, os locais a serem concretados, deverão ser 

vistoriados e retirados destes quaisquer tipos de resíduos prejudiciais ao concreto. 

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. 

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser protegido 

contra agentes prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva 

forte, água torrencial, agente químico, bem como de choques e vibrações de intensidade tal 

que possa produzir fissuração na massa do concreto a sua aderência. 

A retirada das formas e do escoramento só poderá ser efetuada quando o concreto se 

achar suficientemente endurecido para resistir às ações que sobre ele atuarem e não conduzir 

a deformações inaceitáveis. Se não for demonstrado o atendimento das condições acima e 

não se tendo usado cimento de alta resistência inicial ou processo que acelere o 

endurecimento, a retirada da formas e do escoramento não deverá ser efetuada antes dos 

seguintes prazos: 

 Faces laterais: 3 dias; 

 Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e 

convenientemente espaçados: 14 dias, entretanto permanecendo no local as 

faixas de reescoramentos; 

 Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias. 
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5.4 ADITIVOS 

Aditivo, por definição, é todo e qualquer material incorporado na mistura até o limite de 

5% sobre o peso do cimento ou aglomerante utilizado na produção de concretos. É 

recomendável a utilização de aditivos nos concretos produzidos visando alcançar alguma 

propriedade desejável e importante. Dentre eles pode-se citar: 

 Plastificantes e super-plastificantes; 

 Redutor de água; 

 Incorporador de água; 

 Corantes;  

 Hidrofugantes; 

 Acelerador ou retardador de pega; etc. 

Serão admitidos somente produtos procedentes de fornecedores comprovadamente 

idôneos.  Em caso de utilização, deverão ser apresentados os resultados dos ensaios 

comparativos dos concretos com e sem aditivos, executados por laboratório idôneo. 

Os aditivos devem ser armazenados em locais apropriados, de maneira a não alterar 

as suas propriedades.  

Os aditivos serão adicionados a cada traço, diluídos numa porção de água de 

amassamento, que será adicionada a mistura por meio de um dosador mecânico, capaz de 

realizar medidas rigorosas, e de maneira a garantir uma distribuição uniforme do aditivo em 

toda massa do concreto, durante o tempo especificado para a mistura. 
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6 ENCARGOS – SERVIÇOS A EXECUTAR 

As escavações de valas, deverão propiciar depois de concluídas, condições para 

execução das fundações. 

O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado, compactado e nivelado. As 

valas escavadas para a execução dos elementos das fundações, deverão ter no fundo das 

mesmas uma camada de 10,0 cm de concreto magro. A fundação deverá seguir 

rigorosamente as dimensões e cotas de projetos. 

 Para a execução da fundação, deverão ser tomadas precauções para que não 

ocorram danos nas edificações ou outras obras adjacentes, nas instalações hidráulicas, 

elétricas, telefônicas, etc., existentes. 

Na concretagem dever-se-á adotar cuidados para que não haja segregação dos 

materiais, ou mistura com terra. Deverão ser utilizadas formas de tábuas devidamente 

enrijecidas e travadas, observando-se a estanqueidade.  

Os elementos estruturais em concreto serão executados em concreto armado, Fck=25Mpa, 

armação, dimensões e detalhes conforme projeto. 
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7 LIMPEZA GERAL DA OBRA 

Os serviços de limpeza serão rigorosamente executados no decorrer da obra. O 

canteiro de obras será mantido em perfeita ordem. Entulhos deverão ser removidos, 

mantendo os locais de trabalho, barracões, acessos, enfim toda a obra o mais organizada e 

limpa possível. A limpeza final abrangerá também a desmontagem das instalações provisórias 

do canteiro, a completa remoção dos materiais provenientes desta desmontagem, bem como 

os resíduos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra. A obra deverá ser entregue 

em perfeito estado de limpeza e conservação apresentando funcionamento ideal para todas 

as instalações, equipamentos e aparelhos pertinentes com todas as ligações às redes de 

serviços públicos. 
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8 RECEBIMENTO DA OBRA 

Concluídos todas as obras e serviços, objetos desta licitação, se estiverem em 

perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e após efetuados todos os testes e 

ensaios necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos 

demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo 

de Recebimento Provisório. 

A CONTRATADA fica obrigada a manter as obras e os serviços por sua conta e risco, 

até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de conservação 

e funcionamento. 

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento 

Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem 

executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, e comprovado o pagamento da contribuição 

devida a Previdência Social relativa ao período de execução das obras e dos serviços, será 

lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”. 

Aceitas as obras e serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, 

correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei. 

 

De acordo com a Prefeitura 
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PROJETO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA PRAÇA DONA QUITU 

 DOM JOAQUIM/MG 

RESUMO: 

Este arquivo contém o Memorial Descritivo e Lista de Desenhos do projeto executivo de instalações 

hidrossanitárias da PRAÇA DONA QUITU, a fim de descrever os critérios e normas utilizados na elaboração 

dos desenhos, assim como especificar os principais materiais a serem utilizados. 
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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 EQUIPE TÉCNICA 

A Projeta Consultoria e Serviços Ltda. apresenta a seguir a equipe técnica envolvida no presente 

trabalho: 

Quadro 1.1 – Equipe Técnica 

EQUIPE 

TÉCNICA: 

Danilo Vitor Silva (Engenheiro Civil) 

Juliana Gonçalves Oliveira (Engenheira Civil) 
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2 LISTA DE DESENHOS 

Quadro 2.1 – Lista de Desenhos 

Nº DESENHO TÍTULO 

01/01 Planta baixa - irrigação 
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3 OBJETIVO 

  

 O presente memorial tem como objetivo descrever as soluções adotadas em projeto para 

as instalações de ÁGUA FRIA da Praça Dona Quitu, localizada no município de Dom Joaquim 

– MG, assim como especificar os materiais e boas práticas de execução em obra. 

 

 

_______________________________________  

DANILO VÍTOR SILVA 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA: MG 201.381/D 
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4 INTRODUÇÃO  

 O projeto hidrossanitário foi elaborado com base no projeto arquitetônico desenvolvido 

e em demais projetos complementares que necessitem de compatibilização direta com o 

hidrossanitário, como os projetos estrutural e de climatização, quando for o caso. 

 As áreas da praça nas quais o projeto em questão prevê intervenções são: 

• Irrigação dos jardins/canteiros por aspersão; 

5 PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  

5.1 NORMAS TÉCNICAS APLICADAS 

Para o desenvolvimento do referido projeto foram observadas as normas, códigos, e 

recomendações das entidades a seguir relacionadas: 

• NBR 5626/98 – Instalações Prediais de Água Fria 

5.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 A contratada não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário ou de qualquer 

omissão eventualmente existente para exigir-se de suas responsabilidades. 

 A executora obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes nos desenhos e nas 

especificações. As cotas que constam nos desenhos deverão predominar caso haja divergências 

entre as escalas e as dimensões.  

 O engenheiro residente deverá efetuar todas as correções e interpretações que forem 

necessárias para o término da obra de maneira satisfatória. 

 Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos, detalhes parcialmente 

desenhados para qualquer área ou local particular, deverão ser considerados para áreas ou locais 

semelhantes a não ser que haja indicação ou anotação em contrário. Quaisquer outros detalhes 

e esclarecimentos necessários serão julgados e decididos de comum acordo entre executora, 

proprietário e projetista. As tubulações de piso e parede devem permanecer tamponadas durante 

a obra para evitar entrada de detritos e sujeira. 
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5.2.1 ALTERAÇÕES DE PROJETO 

 O projeto poderá ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo 

do proprietário, que de comum acordo com o empreiteiro, fixará as implicações e acertos 

decorrentes visando à boa continuidade da obra.  

5.3 PROJETO DE ÁGUA FRIA 

 O projeto de instalações hidráulicas foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de 

água de forma contínua em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressões e 

velocidades adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de tubulações, incluindo as 

limitações dos níveis de ruído.  

5.3.1 DESCRIÇÃO 

 O projeto de água fria prevê instalações hidráulicas para o abastecimento do sistema de 

irrigação por aspersão, conforme solicitado pelo contratante. O projeto preve, ainda, a 

instalação de um hidrômetro individual embutido no piso, do qual deriva-se toda a rede de 

alimentação dos aspersores.  

 Procurou-se setorizar as aspersões dos canteiros, individualizando-as através de 

registros de gaveta embutidos no piso, os quais deverão ser locados no interior de caixas de 

passagem em polipropileno disponíveis em mercado, a fim de possibilitar o isolamento das 

peças e futuras manutenções na rede. Deste modo, a possível manutenção de um canteiro tende 

a não interferir na devida irrigação dos demais jardins. 

 Vale ressaltar que, antes de executar a instalação dos aspersores, deve-se medir, in loco, 

a pressão de água disponível no hidrômetro instalado, a qual é fornecida pela concessionária de 

água local. Caso a pressão disponibilizada seja inferior à pressão de trabalho do aspersor (aferir 

com o fabricante do aspersor adquirido), o projetista deverá ser consultado para revisão do 

projeto. 

 Por fim, foi previsto ainda torneiras de jardim com alimentação independente do sistema 

de irrigação. Tal solução visa fornecer uma opção complementar de irrigação, a ser utilizada 
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em casos de futuras manutenções no sistema dos aspersores. Para a correta instalação das 

torneiras, ver detalhe construtivo presente em projeto. 

 

5.3.2 CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO  

 Toda a instalação de água fria foi dimensionada trecho a trecho, funcionando como 

condutos forçados, ficando caracterizados a vazão, velocidade, perda de carga e pressão 

dinâmica atuante nos pontos mais desfavoráveis. A rede foi projetada de modo que as pressões 

estáticas ou dinâmicas em qualquer ponto não sejam inferiores a 1 mca e nem superiores 

a 40,0 mca e a velocidade em qualquer trecho não ultrapasse a 2,5 m/s. 

 Para o cálculo das vazões de dimensionamento, utilizou-se o método de pesos previsto 

na NBR-5626 da ABNT. As perdas de carga foram calculadas com base na fórmula de Fair-

Whipple-Hsiao para tubos de PVC e cobre. 

 

6 GENERALIDADES 

 As especificações e desenhos destinam-se a descrição e execução de uma obra 

completamente acabada. Eles devem ser considerados complementares entre si e o que constar 

de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em ambos. 

 A construtora aceita e concorda que os serviços, objeto dos documentos contratuais, 

deverão ser complementares em todos os seus detalhes.  

 No caso de erros ou divergências as especificações deverão prevalecer sobre os 

desenhos, devendo de qualquer maneira ser comunicado ao proprietário e ao projetista. Se no 

contrato constarem condições especiais e especificações gerais, as condições deverão 

prevalecer sobre as plantas e especificações gerais, quando existirem divergências entre as 

mesmas.  

  As prumadas e os desvios e deflexões das redes, é necessário cuidado com o travamento 

das tubulações e conexões, os suportes para a ancoragem devem ser executados para anular os 
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esforços dinâmicos, através de suportes fixos, através de perfis de ferro tipo “L” ou “U”, com 

dimensões adequadas e seguras. 

 Para um mesmo sistema, os tubos e conexões deverão ser de mesmo tipo e fabricante, 

sendo vedada a mistura destes.  

7 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 

  As especificações de materiais deverão ser rigorosamente seguidas. A utilização de 

materiais de outros fornecedores somente será permitida com autorização por escrito do 

proprietário, gerenciador ou projetista. 

  O fato de uma fábrica ter sido comprada por um fabricante especificado não habilita o 

produto a ser utilizado. 

7.1 ÁGUA FRIA 

Tubos e conexões: 

 Os tubos e conexões de água fria deverão ser em PVC soldável, cor marrom, cujo 

diâmetro é variável e especificado em projeto. (Ref.: Tigre, Amanco ou equivalente). 

 

Torneiras de jardim: 

 As torneiras deverão ser cromadas com bico de jardim DN ½’’, conforme especificado 

em projeto. 

 

Aspersores 

 Os aspersores deverão ser fixos, do tipo spray, com bocal de ângulos ajustáveis, devido 

as formas irregulares dos jardins a serem irrigados. (Ref.: Modelo Sempre Verde Tubo da 

Fabrimar ou equivalente). 
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8 ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MONTAGEM  

8.1 MÉTODO DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES  

8.1.1 INSTALAÇÕES GERAIS 

 É vedada a concretagem de tubulações dentro de pilares, vigas, lajes e demais 

elementos de concreto nos quais fiquem solidários e sujeitas as deformações próprias 

dessas estruturas. 

 Quando houver necessidade de passagem de tubulação por esses elementos 

estruturais, deverá ser previamente deixado um tubo com diâmetro superior a do tubo definitivo 

antes do lançamento do concreto. As tubulações embutidas em alvenarias serão fixadas, até o 

diâmetro de 1.1/2” pelo enchimento total do rasgo com argamassa de cimento e areia. As de 

diâmetro superior serão fixadas por meio de grapas de ferro redondo com diâmetro superior a 5 

mm. 

 Quando da instalação e durante a realização dos trabalhos de construção, os tubos 

deverão ser vedados com bujões ou tampões nas extremidades correspondentes aos aparelhos 

e pontos de consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira. Todas as 

aberturas no terreno para instalação de canalizações, só poderão ser aterradas após o 

proprietário constatar o estado dos tubos, das juntas, das proteções e caimentos das tubulações 

e seu preenchimento deverá ser feito em camadas sucessivas de 10 cm, bem apiloadas e 

molhadas, e isentas de entulhos, pedras, etc. 

 Os caimentos das canalizações deverão obedecer às indicações contidas em plantas 

para cada caso e quando estas não existirem, obedecerão às normas usuais em vigor.  

8.1.2 INSTALAÇÃO DOS ASPERSORES 

 A seguir, descreve-se os principais cuidados a serem observados durante a instalação 

dos aparelhos de irrigação. 
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a) Marcação da obra: 

 De posse da planta, os pontos dos aspersores e os locais de instalação dos registros 

deverão ser marcados, utilizando estacas e as medidas conferidas  

 A marcação deve ser feita utilizando uma trena, tendo sempre como referência os 

extremos de área. Caso as medidas no campo não sejam idênticas às do projeto, dividir o 

alinhamento pelo número de pontos locados na planta. Se a variação da distância entre estes 

pontos for igual ou menor que 5% do espaçamento do projeto, efetuar a marcação nesse novo 

espaçamento. Se for maior, o projeto deve ser revisado e feito um novo dimensionamento. No 

caso de aspersores instalados próximos a paredes, muros e meio-fio, eles devem ser 

posicionados a uma distância de 10 cm dos mesmos.  

 As possíveis alterações no projeto original devem ser anotadas, para que o mesmo seja 

redesenhado e/ou recalculado, caso necessário 

 

b) Abertura das Valas: 

 Ao iniciar a abertura das valas, observar quais redes serão assentadas, se são redes 

secundárias ou principal, e quais os diâmetros, para, a partir destas informações, definir as 

profundidades. A profundidade mínima deve ser respeitada, a fim de que não haja risco da rede 

sofrer impactos e ser danificada facilmente. Porém, é interessante que não fique profunda 

demais, de forma que dificulte eventuais manutenções.  

  As valas deverão ser abertas com profundidade mínima de 30 cm para as redes laterais 

dos setores, e variando entre 30 cm a 50 cm para a rede principal (adutora), seguindo as 

orientações com relação ao seu diâmetro: 

• diâmetros de 32 a 50 mm - profundidade de 35 cm;  

• diâmetro de 75 mm - profundidade de 40 cm;  

• diâmetros acima de 100 mm - profundidade de 50 cm. 

 

c) Assentamento da Rede Hidráulica 
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 A tubulação deverá ser assentada de forma que a bolsa do tubo se posicione no sentido 

contrário ao fluxo, de forma que a água não encontre nenhuma fresta ou caminho entre a ponta 

de um tubo e a bolsa do outro, caso a cola não tenha sido espalhada homogeneamente pela 

superfície do tubo. 

 

d) Instalação de Aspersores 

 

 A conexão dos aspersores à rede hidráulica deve ser feita através de um sistema flexível. 

Este sistema permite que eventuais impactos sobre os aspersores sejam amortecidos e não 

reflitam sobre a rede hidráulica, além de facilitar as manutenções e o posicionamento dos 

aspersores. 

 Para aspersores com entrada de ½” e ¾”, este sistema pode ser constituído de 

adaptadores e um determinado comprimento de tubo de polietileno de alta densidade ou um 

sistema articulado de PVC rígido.  

  Para aspersores com entrada de 1” ou superior, deverá ser utilizado somente o sistema 

articulado de PVC rígido.  

 

e) Limpeza da rede hidráulica 

 Sempre efetuar a limpeza da rede hidráulica antes dos testes nos aspersores e 

sua instalação final. A limpeza deverá ser realizada retirando-se os últimos aspersores dos finais 

dos setores, deixando que a água escoe até aparência cristalina, sem a visualização 

de detritos. Recomenda-se promover uma nova limpeza após um mês de funcionamento do 

sistema. 

 

f) Regulagem dos aspersores 

  

 A regulagem dos aspersores deve ser feita de acordo com as instruções de cada modelo 

contidos nos manuais. Verificar a necessidade de algum pré-ajuste antes da instalação. 
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Nova Lima, 15 de julho de 2019. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

DOM JOAQUIM

CÔNEGO FIRMIANO, 40, BAIRRO,

CIDADE, DOM JOAQUIM - MG CEP: 35.865-000

TEL.: (31) 3866-1212

1. DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm E COTAS EM cm;

2. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ EM PVC SOLDÁVEL;

3. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL SERÁ EM PVC SÉRIE R ;

4. TODOS OS PISOS DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 1% EM DIREÇÃO AO MEIO FIO EXISTENTE;

5. ADOTAR MODELO DE ASPERSOR CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEJAM SEMELHANTES ÀS DESCRITAS EM

PROJETO. CASO HAJA A POSSIBILIDADE DE UTILIZAR MODELOS DIFERENTES, O PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADO

PARA REVISÃO DO PROJETO, ANTES DA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

6. MEDIR, IN LOCO, A PRESSÃO FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA APÓS A INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO.

CASO A PRESSÃO DISPONÍVEL SEJA INFERIOR À PRESSÃO DE TRABALHO DO ASPERSOR (INDICADA PELO FABRICANTE),

O PROJETISTA DEVERÁ SER INFORMADO PARA REVISÃO DO PROJETO.

7. PARA DEMAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.
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