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1. GLOSSÁRIO 

 

Para melhor entendimento dos termos do presente Memorial Descritivo, são 

relacionadas a seguir as denominações e siglas mais utilizadas neste documento: 

 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

Acessível - Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento que 

possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa, inclusive aquelas 

com mobilidade reduzida. O termo acessível implica tanto acessibilidade física como de 

comunicação; 

Ambientes de Permanência Prolongada – São os ambientes que poderão ser 

utilizados pelo menos para uma das seguintes funções ou atividades: Dormir ou repousar; 

Estar ou lazer; Trabalhar, ensinar ou estudar; Preparo e consumo de alimentos; Tratamento ou 

recuperação; Reunir ou recrear; 

Ambientes de Permanência Temporária – São os ambientes que poderão ser 

utilizados pelo menos para uma das seguintes funções ou atividades: Circulação e acesso de 

pessoas; Higiene pessoal; Depósito para guarda de materiais, utensílios ou peças sem a 

possibilidade de qualquer atividade no local; Troca e guarda de roupas; e Lavagem de roupa e 

serviços de limpeza; 

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 

Área de Transferência - Espaço necessário para que uma pessoa utilizando cadeira 

de rodas possa se posicionar próximo ao mobiliário para o qual necessita transferir-se; 

CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

CONTRATANTE - Pessoa jurídica contratante dos serviços técnicos profissionais 

especializados de elaboração de projetos; 

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura; 

DISCIPLINAS – Especialidades de projetos de engenharia; 

EP - Estudo Preliminar - Serviço que “visa análise e escolha da solução que melhor 

responda ao programa de necessidades sob os aspectos legal, técnico, econômico e ambiental 

do empreendimento”. 

EPI – Equipamento de Proteção Individual; 

EPC – Equipamento de Proteção Coletiva; 
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ET – Especificações Técnicas Específicas; 

 

FISCALIZAÇÃO - Pessoa ou grupo de pessoas especialmente designadas pelo 

Governo do Estado do Amazonas/Secretaria Estadual de Educação, com o objetivo de exercer 

modo sistemático as atividades de verificação do cumprimento das disposições contratuais, 

por parte da CONTRATADA, em todos os seus aspectos; 

INMETRO – Instituto Nacional de Normalização e Qualidade Industrial; 

MD - Memorial Descritivo; 

MR - Módulo de referência; 

NBR - Norma Brasileira da ABNT; 

NR - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho; 

PCR - Pessoa em Cadeira de Rodas; 

PMR - Pessoa com Mobilidade Reduzida; 

PN - Programa de Necessidades: Conjunto de características e condições necessárias 

ao desenvolvimento das atividades dos usuários do empreendimento que, adequadamente 

consideradas, definem e originam a proposição para a sua realização; 

PNE - Portador de Necessidades Especiais; 

PPD - Pessoa Portadora de Deficiência; 

ÁREA DE PROJEÇÃO – Área total de projeção do plano das edificações; 

ÁREAS “NON AEDIFICANDI”- Área na qual é proibido construir ou edificar em 

terrenos públicos ou privados. 

ÁREA DE CONSTRUÇÃO – Área total de todos os pavimentos de uma edificação, 

inclusive o espaço ocupado por paredes, áreas internas de circulação, edículas etc. 

ÁREA COBERTA – É a área oriunda da projeção da cobertura sobre o terreno. 
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2. ESTUDO PRELIMINAR 

2.1 O PARTIDO ARQUITETÔNICO 

O partido arquitetônico existente é composto por um pavimento, sendo compostor por 

Pavimento Térreo e o 1º Pavimento em alvenaria, cobertura de laje convencional, treliça 

metálica e telha cerâmica, que se interligam por escadas e circularese. No térreo, se encotra a 

área administrativa, sala dos professores, sala dos técnicos, cozinha, refeitório, refeitório WC 

masculino e femininos, arquivo vivo, pátio coberto e salas de aula de 1 a 6. No 1º priemiro 

pavimento é compostso por auditório, laboratório de ciências, salas de aula de 7 a 11 e o 

Ambiente Multi-Instrucionais - (Espaço maker) composta por laboratório de informática, 

ambiente de eletrônica, robótica, artes, biblioteca, mecânica, sala de pintura, sala de 

marcenaria, sala de vídeo – (espaço de Studio Creator que propulsionará a gravação de 

vídeos) e cozinha. A escola também possui uma campo de futebol e estacionamento amplo.  

 

2.2 PROGRAMA DE NECESSIDADES 

 

Segue a descrição dos ambientes projetados onde ocorrerão as intervenções.  

Cozinha (Lavagem/Cocção): Local destinado ao preparo de alimentos equipado com 

bancadas para o preparo de alimentos, pias industrial para lavagem, bem como os 

equipamentos necessários ao preparo em si, como equipamentos de cocção e refrigeração. 

Depósito de merenda: Local para a guarda de alimentos, onde deve ser prevista a 

instalação de ponto de alimentação de energia elétrica para aparelho de condicionador de ar.  

Depósito de frios: Local para a guarda de alimentos, onde deve ser prevista a 

instalação de ponto de alimentação de energia elétrica para aparelho de condicionador de ar e 

freezer. 

Depósito de utensílios: Local para a guarda de utensílios da cozinha, sem necessidade 

de refrigeração, mas com janelas de ventilação. 

Depósito de material de limpeza (DML): Local para realização de serviços 

relacionados à manutenção da limpeza e higiene da escola. Equipado com tanque, bancada de 

serviço e armário para a guarda de produtos de limpeza em geral. 

Obs.: Em ambos os depósitos as prateleiras devem ser de material liso, resistente, 

impermeável e lavável, bem como, os produtos devem ser mantidos a 20 cm do chão e da 

parede. 
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Abrigo de gás GLP: Destinada a abrigar o sistema de gás. 

Refeitório: Local para a realização de refeições por parte de alunos e funcionários em 

geral. Equipado com mesas e cadeiras fixas e ou móveis e bebedouro. 

Banheiros Feminino/Masculino: banheiros para atendimento das demandas dos 

estudantes, com bacia sanitária, lavatório e no caso masculino, mictórios.  

Vestiários Feminino/Masculino: vestiários para atendimento das demandas dos 

estudantes após as atividades físicas contanto com boxs com chuveiros, com bacia sanitária, 

lavatório e no caso masculino, mictórios. 

Banheiros PCD: banheiro para atendimento das demandas dos estudantes, sendo 

estruturados para módulo PCD. Com bacia sanitária, lavatório e todos os requisitos que 

demandam a NORMA 9050. 

Arquivo vivo: Espaço fechado com conjunto de documentos criados ou recebidos por 

uma funcionários da escola de forma a  manter ordenadamente como fonte de informação 

para a execução de suas atividades.  

Auditório:  Espaço fechado para realização de eventos tais como: apresentação teatra, 

reuniões, conferências dentre outros. 

Laboratório de ciências: é o espaço devidamente equipado com instrumentos para a 

realização de experiências diversas relacionados à ciência. 

Espaço maker: A necessidade origina-se da ânsia de uma nova forma de utilização da 

tecnologia em processos educativos. Maker é um termo que remete geralmente a pessoas que 

costumam construir coisas (faça você mesmo), compreender como estes funcionam em 

especial os produtos industrializados. A reunião destas pessoas em comunidades passou a 

criar bases para o que veio a se chamar de Movimento Maker, que desenvolveu um conjunto 

de valores próprios e que tem chamado a atenção de educadores pelo potencial de engajar os 

estudantes em atividades de aprendizagem muito diferentes da educação tradicional. 

No espaço ocorera uma junção da laboratório de informática, sala de vídeo, biblioteca, 

sala de aula 07, sala 08 e sala 08 onde essa relação possibilita ao usuário um maior 

desenvolvimento na questão didática. 
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PROGRAMA DE NECESSIDADES/TABELA DE ÁREAS 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

Ambiente Área (m²) 

WC MASC. (ALUNOS) 23,96 

WC FEM. (ALUNOS) 23,96 

COZINHA 54,90 

ESPAÇO MAKER   

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 34,20 

SALA DE VÍDEO 36,23 

BIBLIOTECA 69,67 

SALA DE AULA 07 50,70 

SALA 08 50,70 

SALA 08 50,70 

COZINHA 28,79 

COZINHA/LAVAGEM 7,25 

COZINHA/DEP. UTENS. 6,22 

COZINHA/DEP. MERENDA/DEP. FRIOS 20,43 

VESTIARIO FUNCIONÁRIO 6,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. E. PROFª JACIMAR DA SILVA GAMA 
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3. ANTEPROJETO 

3.4 MEMORIAL JUSTIFICATIVO 

 

 

Para a realização deste projeto de arquitetura, foram realizadas pesquisas sobre as 

necessidades vigentes, assim como suas limitações. Sendo assim, a intervenção visa a 

adequação dos banheiros dos alunos masculino e feminio inclíndo um WC PCD seguindo o 

que a NBR 9050.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proposta de adequação nos banheiros masculino e feminio com a  intalação de banheiro PCD  e DML 

e adequação da cozinha. 

 Antigo wc masc. Fem. E cozinha. 
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A cozinha localizada no térreo será adequada conforme (figura 03). A construção 

desta nova cozinha, seguirá todas a recomendações exigitas pelas normas da ANVISA como a  

separação dos depósitos de alimentos, untensílios e frios como também a divisõa da área de 

lavagem e preparo de alimentos. Com essa intervenção, será realizado movimentação de 

parede na antiga sala do grêmio que será desativada também a depósito para material de 

limpeza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proposta para cozinha. 
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No espaço maker, ocorera uma junção do laboratório de informática, sala de vídeo, 

biblioteca, sala de aula 07, sala 08 e sala 08 onde essa relação possibilitando ao usuário um 

maior desenvolvimento na questão didática. 

 

 

 

 

 Proposta para o espaço maker 

 

 

Considerando os desafios em se trabalhar em prol da educação do Estado do 

Amazonas, busca-se proporcionar um ambiente de qualidade, o qual os funcionários e alunos 

tenham conforto necessário e atendimento as suas necessidades. 

 

 



 

 

10 

Avenida Waldomiro Lustoza, 250. Japiim II 

Manaus-AM - CEP 69075-830 

 

Tal intervenção visa realizar melhorias e adequações do laboratório de informática, 

sala de vídeo, biblioteca, sala de aula 07, sala 08 e sala 08  para possível adequação do 

espaço ja existente em um Ambiente Multi-Instrucionais para as escolas com oferta de 

Ensino Fundamental e Ensino Médio da rede estadual de ensino estruturado com materiais 

didáticos para alunos e professores, equipamentos tecnológicos integrados, plataformas 

digitais e formação para os professores a partir de práticas pedagógicas inovadoras e de 

acesso às tecnologias educacionais. 

 

Considerando os desafios do ensino no Estado do Amazonas, o projeto propõe a 

melhoria da infraestrutura da escola procurando consolidar um compromisso entre a 

arquitetura, educação e meio ambiente. 

Este projeto visa conceber melhorias na escola para que a mesma atenda aos 

requisitos mínimos de uma instituição do ensino de tempo integral, e assim, sejam 

atendidas as normas vigentes. 

Dessa forma, após as intervenções produzidas, acredita-se que a edificação 

atenderá aos requisitos para que seja um ambiente de ensino de qualidade satisfatória 

para todos os usuários. 

 

4. ESTUDO PRELIMINAR 
 

4.1 O PARTIDO ARQUITETÔNICO 
 

A necessidade origina-se da ânsia de uma nova forma de utilização da tecnologia 

em processos educativos emergiu a partir da popularização da cultura maker. Maker é um 

termo que remete geralmente a pessoas que costumam construir coisas (faça você 

mesmo), consertar objetos, compreender como estes funcionam em especial os produtos 

industrializados. A reunião destas pessoas em comunidades passou a criar bases para o que 

veio a se chamar de Movimento Maker, que desenvolveu um conjunto de valores próprios 

e que tem chamado a atenção de educadores pelo potencial de engajar os estudantes em 

atividades de aprendizagem muito diferentes da educação tradicional. 
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4.2 ESTUDO DO ESPAÇO  

 

Como decorrência de uma abordagem construcionista, o espaço Multi-

Instrucionais proporciona o desenvolvimento dos estudantes em habilidades que são mais 

alinhadas às competências do século 21. 

O espaço Multi-Instrucionais necessita de um profissional (ou equipe) responsável 

por manter os equipamentos funcionando, repor suprimentos e conectar-se com os 

professores para o planejamento pedagógico, exatamente da mesma forma que os 

instrutores dos laboratórios de informática e laboratórios de ciências. No entanto, 

atualmente é muito mais fácil encontrar profissionais para atender a um laboratório de 

informática do que um espaço Multi-Instrucionais. Mas isso deve mudar nos anos 

vindouros. 

Quanto aos investimentos necessários para montagem de um espaço Multi-

Instrucionais e de um laboratório de informática e laboratórios de ciências será proposto 

um comparativo assumindo as seguintes premissas: 

– O espaço deve atender 36 alunos 

– Buscou-se configurações similares entre notebooks do espaço maker e 

computadores desktop do laboratório de informática, robótica, mecânica, artes pintura 

entre outras atividades. 

– Foram considerados investimentos em infraestrutura de rede (cabeada ou Wi-Fi) 

– Não foram considerados investimentos em mobiliário 

– Não foram considerados investimentos em aquisição de software 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

Avenida Waldomiro Lustoza, 250. Japiim II 

Manaus-AM - CEP 69075-830 

 

5. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO 

PROJETO ARQUITETÔNICO. 

 

5.5.1 Dados Gerais 

total de 15 pranchas. 

Nº DA PRANCHA/ARQUIVO  

01_ARQ_GEPOS_IMP_COB  

02_ARQ_GEPOS_ASBUILT  

03_ARQ_GEPOS_DEM  

04_ARQ_GEPOS_CONST  

05_ARQ_GEPOS_PT_PROP  

06_ARQ_GEPOS_PT_CRT  

07_ARQ_GEPOS_PT_FCDA  

08_ARQ_GEPOS_DET_ESQ  

09_ARQ_GEPOS_DET_PIA_INOX  

10_COMP _ARQ _GEPOS_DET_ GLP  

11_ARQ_GEPOS_PB_QUADRA  

12_ARQ_GEPOS_CORTES_QUADRA  

13_ARQ_GEPOS_FACHADAS_QUADRA  

14_ARQ_GEPOS_ESQUADRIAS_QUADRA  

15_ARQ_GEPOS_VEST_PCD  

 

5.5.2 Considerações Iniciais 

▪ Deverá ser fornecida ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT (Registro 

de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços contratados, com a respectiva 

taxa recolhida, antes do início da execução dos serviços. 

Objeto: Escola Alice no País das Maravilhas

Local do Projeto:  Rua: Dos Tijojos Amarelos S/N – País das Maravilhas, Manaus – Am.  

Proprietário: Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino – SEDUC. 

Contratante: Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino – SEDUC. 

Apresenta-se a seguir os projetos de arquitetura desta etapa do projeto, que contém um 
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▪ Os serviços, bem como qualquer mobilização de material ou mão-de-obra, somente 

poderão ser iniciados após autorização da Fiscalização dos técnicos da SEDUC-

AM/DEINFRA/GEAOB. 

▪ Poderão ser utilizadas as instalações existentes de água e luz do prédio, sem nenhum custo 

para a Contratada. 

▪ A obra deverá ser acompanhada regularmente por responsável técnico Engenheiro Civil  

 

▪ ou Arquiteto, com experiência em acompanhamento de obras de mesmo porte da exigida 

no Edital de Licitação, com apresentação de acervo técnico emitido pelo CREA/CAU, 

sujeito à aprovação da fiscalização dos técnicos da SEDUC-AM/DEINFRA/GEAOB e 

que, deverá obrigatoriamente estar presente em todas as vistorias da Fiscalização. 

▪ Mestre de obras que obrigatoriamente estará presente durante toda a execução dos 

serviços e mão-de-obra habilitadas e profissionais que exercem atividades especializadas 

devidamente capacitadas nos serviços para o qual foram contratados. 

▪ Durante todo o período em que os operários estiverem nas dependências da Escola 

Estadual em questão, bem como para garantir acesso à mesma, estes deverão trajar farda 

da firma contratada, além de portar crachá de identificação em local visível. 

▪ Deverão ser submetidas à Fiscalização dos técnicos da SEDUC-AM/DEINFRA/GEAOB, 

sem ônus, amostras dos materiais a serem utilizados na obra, se solicitado. 

▪ Não será permitido o alojamento dos operários dentro da Instituição. 

▪ A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do 

Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 

instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações posteriores. 

 

5.5.3 Disposições gerais 

 

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as normas e orientar o 

desenvolvimento da reforma, adequação e ampliação, a fim de suprir às necessidades dos 

usuários e comunidades, fixando as obrigações do Governo do Estado do 

Amazonas/Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino-SEDUC, sempre 

representada pela FISCALIZAÇÃO, e da futura empresa executora da obra, conforme projeto 
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desenvolvido pela empresa contratada. 

O presente Memorial Descritivo, juntamente com a implantação, projetos 

arquitetônicos e complementares, ficarão fazendo parte integrante do Edital e valendo como 

se nele fossem efetivamente transcritos. 

Todos os materiais, equipamentos e mão de obra empregados nesta obra, seguirão as 

disposições contidas nesta especificação. 

Todo o material proveniente da montagem de tapumes, barracos, aparelhos sanitários 

etc., deverão ser desmanchados ao final da obra, visando o reaproveitamento e serem 

enviados pela firma vencedora ao local a ser definido pelo Governo do Estado. 

Deverá ser instalada na obra uma placa conforme modelo fornecido pela fiscalização. 

 

5.5.4 Omissões 

 

Em caso de dúvida ou omissões, será atribuição da Fiscalização, fixar o que julgar 

indicado, tudo sempre em rigorosa obediência ao que preceituam as normas e regulamentos 

para as edificações, ditadas pela ABNT e pela legislação vigente. 

Em caso de divergências entre o presente Caderno e o Edital, prevalecerá sempre o 

último. 

Em caso de divergências entre as cotas de desenhos, suas dimensões e/ou medidas em 

escala, prevalecerão sempre as dos últimos desenhos. 

Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão sempre os 

de menor escala (desenhos maiores). 

No caso de estar especificado nos desenhos e não estar neste Caderno vale o que 

estiver especificado nos desenhos. 

Qualquer alteração no projeto de arquitetura somente será permitida mediante 

aprovação prévia da fiscalização, a qual é responsável pela execução da obra. 

Nos demais casos deve-se entrar em contato com o Responsável técnico para que este 

retire as dúvidas prováveis. 

 

5.5.5 Execução 

 

As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, 
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abrangendo todos os serviços, desde as instalações iniciais até a limpeza e entrega da obra, 

com todas as instalações em perfeito e completo funcionamento. 

Equipamentos de Proteção Individual. A empresa executora deverá providenciar 

equipamentos de proteção individual, EPI, necessários e adequados ao desenvolvimento de 

cada etapa dos serviços, conforme normas na NR-06, NR-10 e NR-18. 

Equipamentos de Proteção Coletiva. A empresa executora deverá providenciar além 

dos equipamentos de proteção coletiva também projeto de segurança para o canteiro. 

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora 

deverá dar assistência à obra, fazendo-se presente no local durante todo o período da obra e 

quando das vistorias e reuniões efetuadas pela Fiscalização. 

Este profissional será responsável pelo preenchimento do Livro Diário de Obra. 

Todas as ordens de serviço ou comunicações da Fiscalização à empresa executora da 

obra, ou vice-versa, serão transmitidas por escrito, e somente assim produzirão seus efeitos. 

Para tal, deverá ser usado o Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para liberação da 

fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo 

de cópias dos projetos, detalhes e especificações técnicas. 

 

5.6 Descrição dos Serviços Afins 

 

5.6.1 Serviços Preliminares 

Os serviços preliminares a serem executados nesta obra estão definidos conforme 

segue. 

Instalação do Canteiro de Obras 

A instalação do canteiro de obras deve atender às normas vigentes bem como aos 

requisitos da NR-18 e demais normas vigentes. 

 

 

Locação da Obra 

A locação da obra será feita com o uso de Teodolito e trena de aço. 

As referências de Nível serão a constante no projeto arquitetônico. 

Após a marcação dos alinhamentos e pontos de nível, o Empreiteiro fará comunicação 
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à Fiscalização, que procederá a aceitação ou não da mesma. 

Mobilização e limpeza Manual da Obra 

O canteiro de obras, assim como a obra, deverá estar sempre organizado e limpo. 

Neste item inclui-se o fornecimento de contêiner de entulhos para o descarte dos resíduos da 

construção. 

Tapumes 

Os tapumes devem ser em chapa compensada 6 mm e estrutura, para proteção e 

isolamento da obra, em relação à via pública e em relação a outras edificações do interior do 

lote. Deve conter indicação clara das áreas de acesso ao canteiro de obras e restrições quanto 

ao mesmo. Deve ser pintado em cor única e estar sinalizado em todas as suas frentes. 

Andaime 

Locação de andaimes metálicos para execução de serviços em altura, externo e 

interno, aproximadamente 3 metros de altura. A locação deve ser realizada sempre que houver 

a necessidade de serviço em altura, devendo atender em especial aos requisitos da NR-18, não 

só quanto à necessidade de instalação de andaimes, mas também quanto à padronização dos 

mesmos, incluindo aqui guarda-corpo, rodapés além de outros sistemas de proteção coletiva, 

tais como escada protegida e padrão das tábuas a serem utilizadas. 

Destaca-se ainda que, conforme norma, a utilização de andaimes obriga à necessidade 

de utilização de EPI’s e EPC´s anti-queda. 

 

5.6.2 Demolições 

 

Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia 

elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas e canalizações de 

esgotos internos. 

 

A demolição em questão acontecerá conforme indica na pranchade nº 03 e 

descrito neste memorial.  

Toda e qualquer demolição só poderá ser iniciada após a liberação por parte da 

FISCALIZAÇÃO. Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá a um detalhado 

exame e levantamento da edificação ou estrutura a ser demolida. Deverão ser considerados 

aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção 
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da edificação, as condições das construções da edificação, as condições das construções 

vizinhas, existência de porões, subsolos e outros, observando as prescrições contidas nas 

“Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho”.  

As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como canalizações de 

esgoto e águas pluviais deverão ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e 

determinações das empresas concessionárias de serviços públicos.  

A CONTRATADA deverá fornecer, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, 

informações descrevendo as diversas fases da demolição previstas no projeto e estabelecendo 

os procedimentos a serem adotados na remoção de materiais reaproveitáveis. 

Os serviços de demolição deverão ser iniciados pelas partes superiores da edificação, 

mediante o emprego de calhas, evitando o lançamento do produto da demolição em queda 

livre. As partes a serem demolidas deverão ser previamente molhadas para evitar poeira em 

excesso durante o processo de demolição. Os materiais provenientes da demolição, 

reaproveitáveis ou não, serão convenientemente removidos para locais indicados pela 

FISCALIZAÇÃO.  

Os serviços de retirada deverão ser executados de modo a proporcionarem níveis 

máximos de reaproveitamento. Todos os materiais possíveis de reaproveitamento deverão ser 

limpos, livres de argamassa ou outros materiais agregados, selecionados e guardados 

convenientemente até sua remoção do canteiro de serviços. Ficará a cargo da 

FISCALIZAÇÃO, a definição do critério de reutilização dos mesmos, e, até mesmo, 

autorização para liberá-los à CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá ao longo da obra manter o canteiro de serviço limpo e 

organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.  

O transporte do material de demolição será descartado em containers específicos para 

recebimento de caliças. Quando se tratar de resíduos diferenciados como restos de madeira, 

gesso e lâmpadas especiais (como fluorescentes) devem ser destinados aos pontos específicos, 

também com recolhimento através de caçamba. Podendo, eventualmente, ser destinados a 

cooperativas para a reciclagem de materiais específicos. 

Todos os equipamentos necessários para a remoção correm por conta da executora da 

obra, destacando-se especial importância aos equipamentos de proteção coletiva e individual 

no momento das demolições. 
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5.6.3 Infraestrutura e supraestrutura 

Fundações 

 Deve-se considerar a realização de estudos específicos para a construção de 

fundações no terreno, bem como o projeto executivo de fundações. 

Esgoto pluvial e cloacal 

 Esta será realizada conforme definições do projeto hidrossanitário. 

A NBR 15575-1, que trata dos requisitos gerais para o bom desempenho da edificação, 

fala sobre utilização e reuso de água e recomenda que as instalações hidrossanitárias 

privilegiem a adoção de soluções, caso a caso, que minimizem o consumo de água e 

possibilitem o reuso, reduzindo a demanda de água da rede pública de abastecimento e 

minimização do volume de esgoto conduzindo para tratamento, sem com isso reduzir a 

satisfação do usuário ou aumentar a probabilidade de ocorrência de doenças. 

 

Instalações de água fria 

Deverá seguir o Projeto Hidrossanitário, incluindo memorial, especificações, 

orientações e detalhamentos específicos referentes ao projeto. Ao término da sua execução, 

deve ser testada para verificação de seu correto funcionamento. 

É sugerido que a haja o reaproveitamento das águas das chuvas incidentes na 

cobertura. As águas da chuva captadas nas coberturas são tratadas e após, utilizadas 

exclusivamente em vasos sanitários e mictórios. De acordo com a norma ABNT 15527:2007 a 

água da chuva não pode ser utilizada para fins potáveis como água para beber, tomar banho, 

preparar alimentos entre outros. Isso quer dizer que essa água não é própria para o consumo 

humano. 

 

 

Instalações elétricas 

Deverá seguir o Projeto Executivo das Instalações Elétricas e Luminotécnica, 

incluindo memorial, especificações, orientações e detalhamentos específicos que façam parte 

do referido projeto. Ao término da sua execução, deve ser testada para verificação de seu 

correto funcionamento, previamente à realização de qualquer instalação de equipamento no 

local. 

A NBR 15575-1, que trata dos requisitos gerais para o bom desempenho da edificação, 
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fala sobre consumo de energia no uso e ocupação da habitação e recomenda que as instalações 

elétricas privilegiem a adoção de soluções, caso a caso, que minimizem o consumo de 

energia, entre elas a utilização de iluminação e ventilação natural. Tais recomendações devem 

também ser aplicadas aos aparelhos e equipamentos utilizados durante a execução da obra e 

no uso do imóvel (guincho, serras, gruas, aparelhos de iluminação, eletrodomésticos, 

elevadores, sistemas de refrigeração). 

 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ARQUITETURA 

6.4 PISO 

 

6.4.1 Piso cerâmico antiderrapante 35x35cm (cor branco). 

 

Deverá ser executado o assentamento do piso cerâmico conforme indicado no projeto 

de arquitetura (prancha nº04), bem como descrito neste memorial, conforme segue: 

As peças cerâmicas serão cuidadosamente escolhidas no canteiro da obra, sendo 

rejeitadas todas as peças que apresentarem defeito de superfície, coloração, bitola ou empeno. 

O assentamento das peças se fará segundo a recomendação do fabricante. Todos os 

pisos a pavimentar com cerâmica e que tenham previstos ralos de escoamento, deverão ter 

caimento mínimo necessário para o escoamento da água.  

A colocação das juntas será feita de modo a deixá-las perfeitamente alinhadas com 

espessura não superior a 3 mm. Como alternativa para o assentamento da cerâmica poderá ser 

utilizada cola apropriada para este fim, onde deverão ser seguidas as normas do fabricante e 

sob controle da fiscalização. 

 

AMBIENTES APLICADOS 

WC E VEST.  MASCULINO  

WC E VEST. FEMINO 

BANHEIROS PNE 

BANHEIRO FUNCIONÁRIO 

WC PCD DA ESCOLA E DA QUADRA 
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6.4.2 Piso não esmaltado antiderrapante placa de 30 x 30 cm (Ref. IND 8130 cor 

branca ref. 1011) Gail ou equivalente que atenda a resolução – RDC nº 216 da 

ANVISA.  

 

Placa da linha Kerafloor porcelânica extrudada, não esmaltada, com sistema de 

garras cônicas (prismáticas) de fixação, antiderrapante e antiácida com assentamento piso 

sobre piso. 

Principais aplicações em áreas que necessitam de um piso que suporte a agentes 

químicos, de alta resistência mecânica, resistente a manchas e baixa manutenção que seja 

antiaderente e de fácil limpeza para uso em cozinhas, restaurantes, frigoríficos, hospitais, 

indústrias, laticínios e outros que atenda a NBR 13.818. 

A colocação das juntas será feita de modo a deixá-las perfeitamente alinhadas 

com espaçamento não inferior a 6 mm.  Assentamento com argamassa colante apropriada para 

uso deste tipo de cerâmica, seguindo as orientações do fabricante e sob controle da 

fiscalização. 

 

 

 

6.4.3 Piso de alta resistência. 

Deve ser executado o assentamento do piso de alta resistência conforme indicado no 

projeto de arquitetura, bem como descrito neste memorial, conforme segue: 

Fundidos sobre base niveladora, com superfície polida e juntas plásticas pretas. Os 

rodapés dos ambientes também serão executados com o mesmo material h=10 cm, com a 

parte superior boleada. O piso deverá ficar perfeitamente liso e sem imperfeições, bem como, 

depois de concluído, deverá ser resinado.  

O piso será executado por pessoas especializadas seguindo as normas e especificações 

do fabricante.  

AMBIENTES APLICADOS 

COZINHA / LAVAGEM 

COZINHA / COCÇÃO 

DEPÓSITO DE FRIOS 
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AMBIENTES APLICADOS 

REFEITÓRIO 

AUDITÓRIO  

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 

ESPAÇO MAKER 

DML 

DEPÓSITO QUADRA 

 

 

6.5 PAREDE 

As paredes devem ser executadas com alvenaria de vedação com tijolo furado 

(9x19x19cm), ½ vez. 

Deve ser executada a pintura conforme indicado no projeto de arquitetura (prancha nº 

04), bem como descrito neste memorial, conforme segue: 

 

6.5.1 Áreas Internas 

Pintura  

Os serviços de pintura serão executados de acordo com o seguinte.  Todas as 

superfícies a pintar serão limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinem, sendo 

a pintura antiga das paredes totalmente removida. Será eliminada toda a poeira depositada nas 

superfícies a pintar, tomando-se precauções contra o levantamento de pó durante os trabalhos 

de pintura, até que as tintas sequem inteiramente. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada 

quando a precedente estiver perfeitamente seca. Observar um intervalo mínimo de 24 horas 

entre duas demãos sucessivas.  Igual cuidado deverá haver entre as demãos de massa e tinta, 

sendo, pelo menos de 48 horas, nesse caso, o intervalo recomendado.  

Todas as alvenarias internas deverão ser pintadas, as cores deverão ser executadas 

conforme especificado no Manual do Sistema de Sinalização e Cromatização para 

Edificações Escolares em anexo nesse arquivo e no projeto de arquitetura, bem como descrito 

neste memorial, conforme segue: 

 

 

 



 

 

22 

Avenida Waldomiro Lustoza, 250. Japiim II 

Manaus-AM - CEP 69075-830 

 

Pintura Epóxi 

As prateleiras dos depósitos deverão ser em alvenaria, onde deverá ser aplicada uma 

massa fina de regularização para que a superfície fique plana, lisa e nivelada. Finalizando 

deverá ser feita a pintura da superfície com tinta epóxi na cor branca em duas demãos sobre a 

superfície, assim como na parede entre as prateleiras, como mostra a imagem 09. 

 
Imagem 09: prateleira de alvenaria com pintura epóxi 

 

 

Cerâmica esmaltada Extra ou de 1ª qualidade PEI 4 20x20cm (cor branco). 

Será aplicada do piso ao teto nas paredes de todos os ambientes internos da cozinha e 

dos banheiros até a altura de 1,8m. Deverá ter o padrão de qualidade Eliane, similar ou 

superior em qualidade. 

 

AMBIENTE ESPECIFICAÇÕES 

COZINHA 

  

REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20, NA 

COR BRANCO (DO PISO AO TETO), 

REJUNTE EPÓXI. 

DEPÓSITO DE UTENSÍLIOS 

DEPÓSITO DE MERENDA E FRIOS 

 

PINTURA NA COR AREIA, DO PISO AO 

TETO ONDE NÃO HOUVER 

PRATELEIRA 

BANHEIRO MASCULINO 

BANHEIRO FEMININO 

BANHEIRO PCD 

VEST. MASC., FEM. E PCD 

REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20, NA 

COR BRANCO (DO PISO ATÉ 1,80M), 

REJUNTE EPÓXI. 

ACIMA DE 1,80 PINTURA ACRÍLICA NA 

COR AREIA 

PRATELEIRAS DOS DEPÓSITOS  DE 

UTENSÍLIOS, MERENDA  

PINTURA EPÓXI 
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REFEITÓRIO 

 

 

PINTURA SEGUINDO A 

CROMATIZAÇÃO DO MANUAL EM 

ANEXO 

LAB. DE CIÊNCIAS, ESPAÇO MAKER,  

DML , DEP. QUADRA E ARQ. 

SECRETARIA 

PINTURA SEGUNDO A 

CROMATIZAÇÃO EM ANEXO 

 

6.5.2 Áreas Externas 

Deve ser executada a pintura conforme indicado no Manual do Sistema de Sinalização 

e Cromatização para Edificações Escolares em anexo, com tinta Suvinil, equivalente ou 

superior.  

6.6 TETO 

Onde houver laje será aplicado pintura acrílica Suvinil (Linha Glasurite) na cor branco 

neve, ou equivalente, em toda sua extensão. Sendo nos demais ambiente sem laje aplicado 

forro em lambri de PVC 200mm com estrutura de Metalon ou pintura acrílica com 3 demãos, 

conforme projeto de arquitetur 
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6.7 ESQUADRIAS 

 

QUADRA ESPORTIVA 

PROGRAMA DE NECESSIDADES/TABELA DE ÁREAS 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

Ambiente Área (m²) 

Quadra 504,26 

Depósito Esportivo 7,27 

Vestiário Masculino 21,13 

Vestiário Feminino 21,13 

Vestiário PCD 5,33 

TOTAL 559,12 

 

6.8 EQUIPAMENTOS 

6.8.1 Banheiros e vestiário feminino 

EQUIPAMENTO DIMENSÕES DADOS TÉCNICOS 

LAVATÓRIO 305mm x 39mm x 

150mm 

LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR 

EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 

LIXEIRA DAS 

CABINES 

170mm x 170mm 

x 225mm 

LIXEIRA DE BANHEIRO CHÃO 3L 

INOX PRATA IMPORTADO, OU 

EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 

PAPEL HIGIÊNICO 270mm x 250mm 

x 140mm 

DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO ROLO 

PLÁSTICO FUMÊ COLUMBUS OU 

EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 

PAPEL TOALHA 320mm x 320mm DISPENSER PAPEL TOALHA PLÁSTICO 
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x 120mm FUMÊ COLUMBUS OU EQUIVALENTE, 

OU SUPERIOR 

LIXEIRA 210mm x 200mm 

x 305mm 

LIXEIRA DE BANHEIRO CHÃO 7,8L 

INOX PRATA DECORLINE BRINOX, OU 

EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 

SABONETE 

LÍQUIDO 

270mm x 130mm 

x 110mm 

DISPENSER SABONETE LÍQUIDO 

PLÁSTICO BRANCO 800ml COLUMBUS, 

OU EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 

6.8.2 Banheiros e vestiário masculino 

EQUIPAMENTO DIMENSÕES DADOS TÉCNICOS 

MICTÓRIO 290mm x 380mm 

x 455mm 

MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO, 

NA COR BRANCA, EQUIVALENTE, OU 

SUPERIOR. 

LAVATÓRIO 305mm x 39mm x 

150mm 

LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR 

EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 

LIXEIRA DAS 

CABINES 

170mm x 170mm 

x 225mm 

LIXEIRA DE BANHEIRO CHÃO 3L 

INOX PRATA IMPORTADO, OU 

EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 

PAPEL HIGIÊNICO 270mm x 250mm 

x 140mm 

DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO ROLO 

PLÁSTICO FUMÊ COLUMBUS OU 

EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 

PAPEL TOALHA 320mm x 320mm 

x 120mm 

DISPENSER PAPEL TOALHA PLÁSTICO 

FUMÊ COLUMBUS OU EQUIVALENTE, 

OU SUPERIOR 

LIXEIRA 210mm x 200mm 

x 305mm 

LIXEIRA DE BANHEIRO CHÃO 7,8L 

INOX PRATA DECORLINE BRINOX, OU 

EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 

SABONETE 

LÍQUIDO 

270mm x 130mm 

x 110mm 

DISPENSER SABONETE LÍQUIDO 

PLÁSTICO BRANCO 800ml COLUMBUS, 

OU EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 
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6.8.3 Banheiros PNE  

EQUIPAMENTO DIMENSÕES DADOS TÉCNICOS 

ACABAMENTO PARA 

VÁVULA DE 

DESCARGA COM 

DUPLO 

ACIONAMENTO 

110 mm x 34 mm x 

90mm 

ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE 

DESCARGA HYDRA DUO DE COR 

CROMADA E COM DUPLO ACIONAMENTO 

(MEIA DESCARGA DE 3 LITROS E 

DESCARGA COMPLETA DE 6 LITROS) OU 

EQUIVALENTE, OU SUPERIOR (DEVE SER 

INSTALADA EM ALTURA MÁXIMA DE 

1,25m EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO 

PARA QUE SE MANTENHA NO ALCANCE 

MÁXIMO CONFORTÁVEL, SEGUNDO A 

NBR 9050/2015) 

BACIA SANITÁRIA 

PARA PNE 

 

360mm x 535mm x 

440mm 

BACIA CONVENCIONAL SEM ABERTURA 

FRONTAL VOGUE PLUS NA COR BRANCA 

– OU EQUIVALENTE, OU SUPERIOR. 

LAVATÓRIO PNE 410mm x 330mm x 

150mm 

LAVATÓRIO DE CANTO IZY OU 

EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 

BARRAS DE APOIO CONFORME 

PROJETO DE 

ARQUITETURA 

(PRANCHA 03) E 

COM  

MATERIAL EM AÇO INOX COM 

DIÂMETRO DE 318 mm. 

LIXEIRA DAS 

CABINES 

170mm x 170mm x 

225mm 

LIXEIRA DE BANHEIRO CHÃO 3L INOX 

PRATA IMPORTADO, OU EQUIVALENTE, 

OU SUPERIOR 

PAPEL HIGIÊNICO 270 mm x 250 mm 

x 140mm 

DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO ROLO 

PLÁSTICO FUMÊ COLUMBUS OU 

EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 

PAPEL TOALHA 320 mm x 320 mm 

x 120 mm 

DISPENSER PAPEL TOALHA PLÁSTICO 

FUMÊ COLUMBUS OU EQUIVALENTE, OU 

SUPERIOR 

LIXEIRA 210 mm x 200mm 

x 305mm 

LIXEIRA DE BANHEIRO CHÃO 7,8L INOX 

PRATA DECORLINE BRINOX, OU 
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EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 

SABONETE LÍQUIDO 270 mm x 130mm 

x 110mm 

DISPENSER SABONETE LÍQUIDO 

PLÁSTICO BRANCO 800ml COLUMBUS, OU 

EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 

6.8.4 Lavagem/cocção 

EQUIPAMENTO DIMENSÕES DADOS TÉCNICOS 

LAVATÓRIO DA 

COZINHA 

40 mm x 40 mm PIA ASSEPSIA DAS MÃOS (CUBA 

Ø34X16cm, BICA DE ÁGUA, 

ACIONAMENTO PERNA) OU 

EQUIVALENTE, OU SUPERIOR. 

SABONETE LÍQUIDO 270 mm x 130 mm 

x 110 mm 

DISPENSER SABONETE LÍQUIDO 

PLÁSTICO BRANCO 800 ml COLUMBUS, 

OU EQUIVALENTE, OU SUPERIOR. 

PAPEL TOALHA 320 mm x 320 mm 

x 120 mm 

DISPENSER PAPEL TOALHA PLÁSTICO 

FUMÊ COLUMBUS OU EQUIVALENTE, OU 

SUPERIOR. 

PIA 500 mm x 400 mm 

x 210 mm 

CUBA MAXI RETANGULAR AÇO INOX 

ALTO BRILHO PRIME 

BANCADA PARA PIA CONFORME 

PROJETO DE 

ARQUITETURA 

(PRANCHA 04) 

BANCADA FEITA EM ALVENARIA 

REVESTIDA DE GRANITO 

PANELÃO CONFORME 

PRANCHA 07 

PIA INDUSTRIAL PADRÃO COM 1 CUBA 

FEITA EM INOX 

FOGÃO 1,78m x 0,97m FOGÃO DE 8 BOCAS 

COIFA 2,1m x 1,12m COIFA INDUSTRIAL INOX 

 

6.8.5 Serviço/D.M.L. 

EQUIPAMENTO DIMENSÕES DADOS TÉCNICOS 

TANQUE INOX 820mm x 515mm x 

260mm 

TANQUE SIMPLES EM INOX 
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6.9 “AS BUILT”  

Ao final dos serviços, a empresa contratada responsável pela obra deverá requerer 

todos os documentos necessários para a regularização da obra.  

Antes da entrega definitiva da obra, deverá ser solicitado o respectivo “as built”, sendo 

que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:  

• Representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os 

serviços resultaram após a sua execução; (As retificações dos projetos deverão 

ser feitas sobre cópias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada 

prancha, a alteração e respectiva data.).  

• O “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou 

reduções havidas durante a construção e cujos procedimentos tenham sido de 

acordo com o previsto pelas Disposições Gerais deste Memorial. Deverá ser 

fornecido “as built” de todas as instalações executadas (água, esgoto, dados, 

telefone, iluminação, segurança e incêndio, automação e controle, entre 

outros); testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e 

instalações; revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os 

reparos finais ou substituição, se necessário; providenciada a carta de “Habite-

se” /Alvará de Funcionamento e os demais certificados das Concessionárias 

locais; 

Manaus, 03 de agosto de 2021. 

 

Coelho Branco 

Arquiteto e Urbanista 

CAU Nº A 000000-00 

Gerência de Planejamento e Orçamento de Obras – GEPOS 



 

 

Avenida Waldomiro Lustoza, 250. Japiim II 

Manaus-AM - CEP 69075-830 

 

 

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E 

ORÇAMENTO DE OBRAS 

GEPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS 
 

 

 

 

 

 

 

PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO QUADRA 

POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAUS, 



 

 

Avenida Waldomiro Lustoza, 250. Japiim II 

Manaus-AM - CEP 69075-830 

 

1. GLOSSÁRIO 

 

Para melhor entendimento dos termos do presente Memorial Descritivo, são relacionadas a seguir as 

denominações e siglas mais utilizadas neste documento: 

 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

Acessível - Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento que possa ser alcançado, 

acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa, inclusive aquelas com mobilidade reduzida. O 

termo acessível implica tanto acessibilidade física como de comunicação; 

Ambientes de Permanência Prolongada – São os ambientes que poderão ser utilizados pelo menos para 

uma das seguintes funções ou atividades: Dormir ou repousar; Estar ou lazer; Trabalhar, ensinar ou 

estudar; Preparo e consumo de alimentos; Tratamento ou recuperação; Reunir ou recrear; 

Ambientes de Permanência Temporária – São os ambientes que poderão ser utilizados pelo menos 

para uma das seguintes funções ou atividades: Circulação e acesso de pessoas; Higiene pessoal; Depósito 

para guarda de materiais, utensílios ou peças sem a possibilidade de qualquer atividade no local; Troca e 

guarda de roupas; e Lavagem de roupa e serviços de limpeza; 

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 

Área de Transferência - Espaço necessário para que uma pessoa utilizando cadeira de rodas possa se 

posicionar próximo ao mobiliário para o qual necessita transferir-se; 

CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

CONTRATANTE - Pessoa jurídica contratante dos serviços técnicos profissionais especializados de 

elaboração de projetos; 

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura; 

DISCIPLINAS – Especialidades de projetos de engenharia; 

EP - Estudo Preliminar - Serviço que “visa análise e escolha da solução que melhor responda ao 

programa de necessidades sob os aspectos legal, técnico, econômico e ambiental do empreendimento”. 

EPI – Equipamento de Proteção Individual; 

EPC – Equipamento de Proteção Coletiva; 

ET – Especificações Técnicas Específicas; 

FISCALIZAÇÃO - Pessoa ou grupo de pessoas especialmente designadas pelo Governo do Estado do 

Amazonas/Secretaria Estadual de Educação, com o objetivo de exercer modo sistemático as atividades de 

verificação do cumprimento das disposições contratuais, por parte da CONTRATADA, em todos os seus 

aspectos; 

INMETRO – Instituto Nacional de Normalização e Qualidade Industrial; 

MD - Memorial Descritivo; 

MR - Módulo de referência; 

NBR - Norma Brasileira da ABNT; 

NR - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho; 

PCR - Pessoa em Cadeira de Rodas; 

PMR - Pessoa com Mobilidade Reduzida; 

PN - Programa de Necessidades: Conjunto de características e condições necessárias ao desenvolvimento 

das atividades dos usuários do empreendimento que, adequadamente consideradas, definem e originam a 

proposição para a sua realização; 

PNE - Portador de Necessidades Especiais; 

PPD - Pessoa Portadora de Deficiência; 

ÁREA DE PROJEÇÃO – Área total de projeção do plano das edificações; 

ÁREAS “NON AEDIFICANDI”- Área na qual é proibido construir ou edificar em terrenos públicos ou 

privados. 

ÁREA DE CONSTRUÇÃO – Área total de todos os pavimentos de uma edificação, inclusive o espaço 

ocupado por paredes, áreas internas de circulação, edículas etc. 

ÁREA COBERTA – É a área oriunda da projeção da cobertura sobre o terreno. 
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2. INTRODUÇÃO 

 
O presente projeto destina-se à orientação para a construção de uma Quadra Coberta com Vestiário, a 

ser implantada nas diversas regiões do Amazonas.   
 

3. OBJETIVO DO DOCUMENTO 
 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto básico, tem a finalidade de caracterizar 

criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática 

construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto básico e suas 

particularidades. 

Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com 

suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam também do Memorial a citação de 

leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por 

órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O Projeto Quadra Coberta com Vestiários visa atender a demanda de espaço para práticas esportivas 

nas escolas municipais e estaduais no Estado do Amazonas. O referido projeto apresenta uma área 

total de 452.04 m² de cobertura, para implantação em terrenos de 20x33 metros. 

A técnica construtiva adotada é convencional, possibilitando a construção da quadra escolar 

em qualquer região do Amazonas, adotando materiais facilmente encontrados no comércio e não 

necessitando de mão-de-obra especializada. 

As vedações são em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura de fundações e pilares 

em concreto armado e estrutura metálica treliçado em sua cobertura. A cobertura será em telha 

metálica trapezoidal. Para o revestimento do piso, especificou-se cerâmica resistente à abrasão 

nos vestiários e concreto polido na quadra com pintura epóxi. O revestimento interno de áreas 

molhadas com cerâmica facilita a limpeza e visa reduzir os problemas de execução e 

manutenção. As portas são especificadas em chapa de aço dupla conforme projeto arquitetônico. As 

esquadrias são do tipo janela de aço tipo basculante com vidro, batente, ferragens e pintura 

anticorrosiva, opção que possibilita regular a ventilação natural. 

 

5. PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO  

 

Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser considerados alguns 

parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar a edificação das melhores 

condições: 
 

Características do terreno: avaliar dimensões, forma e topografia do terreno, existência de 

vegetação, mananciais de água e etc. 
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Localização do terreno: privilegiar localização próxima à demanda existente, com vias de 

acesso fácil, evitando localização próxima a zonas industriais, via de grande tráfego ou zonas de ruído; 

Garantir a relação harmoniosa da construção com o entorno, visando o conforto ambiental dos seus 

usuários (conforto higrotérmico, visual, acústico, olfativo/qualidade do ar); 
 

Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação térmica, à insolação, 

permitindo ventilação e iluminação natural adequadas nos ambientes; 
 

Adequação ao clima regional: considerar as diversas características climáticas em função da 

cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos ventos, do sol e de vários outros elementos 

que compõem a paisagem, a fim de antecipar futuros problemas relativos ao conforto dos usuários; 
 

Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando 

dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia na construção da quadra. 

Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário conhecer as características mecânicas e de 

composição do solo, mediante ensaios de pesquisas e sondagem de solo; 
 

Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando atentamente suas 

características procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a edificação, sobre 

aspectos de fundações e de escoamento das águas superficiais; 
 

Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da quadra com relação aos 

alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto, neste caso, deve- se preservar a 

salubridade das águas dos mananciais utilizando-se fossas sépticas, quando necessárias, localizadas a 

uma distância de no mínimo 300m dos mananciais. 
 

Orientação da edificação: buscar a orientação ótima da edificação, atendendo tanto aos 

requisitos de conforto ambientais e dinâmicos de utilização da quadra quanto à minimização da carga 

térmica e consequente redução do consumo de energia elétrica. A correta orientação deve levar em 

conta o direcionamento dos ventos favoráveis, considerando-se a temperatura média no verão e inverno 

característica de cada Município. 

 

6. PARÂMETROS FUNCIONAIS E  ESTÉTICOS  

 

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes alguns 

parâmetros, a seguir relacionados: 

 

Programa arquitetônico – elaborado com base no número de usuários e nas necessidades 

operacionais cotidianas básicas; 

 

Volumetria do bloco – Derivada do dimensionamento dos ambientes e da tipologia de 

coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto; 

 

Áreas e proporções dos ambientes internos – Os ambientes internos foram pensados sob 

o ponto de vista do usuário; 
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Layout – O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em 

consideração os equipamentos e mobiliário adequados ao bom funcionamento do vestiário; 

 

Tipologia das coberturas – foi adotada solução de cobertura de estrutura metálica em 

tesouras ou treliças, vão livre de 15 m. Nos vestiários será utilizado uma laje; 

 

Esquadrias – foram dimensionadas levando em consideração os requisitos mínimos de 

iluminação e ventilação natural em ambientes escolares. O posicionamento das janelas viabiliza uma 

ventilação cruzada nas salas de aula, amenizando assim o calor em áreas mais quentes. 

 

Elementos arquitetônicos de identidade visual – elementos marcantes do partido 

arquitetônico, como pilares inclinados, volumes, revestimentos e etc. Eles permitem a identificação da 

tipologia Quadra Coberta com Vestiário; 

 

Funcionalidade dos materiais de acabamentos – os materiais foram especificados levando 

em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade e característica do uso, conforto 

antropodinâmico, exposição a agentes e intempéries; 

 

Especificações das cores de acabamentos – foram adotadas cores com destaque para a 

estrutura em cinza médio conforme manual de cromatização, pilares em amarelo e volumes dos 

vestiários em areia seguido de barramento conforme manual de cromatização; 

 

Especificações das louças e metais – para a especificação destes foi considerada a tradição, 

a facilidade de instalação/uso e a existência dos mesmos em várias regiões do estado. Foram 

observadas as características físicas, durabilidade, racionalidade construtiva e facilidade de 

manutenção. 

 

 

7. ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES 

 

 

Quadra Coberta: 
 

Quadra poliesportiva.  

 

Vestiários: 

Vestiário masculino;  

Vestiário feminino; 

Sanitário de PNE; 

Depósito. 
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8. ACESSIBILIDADE 

 

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a acessibilidade 

é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou  assistida,  dos  

espaços,  mobiliários  e  equipamentos  urbanos,  das  edificações,  dos serviços de transporte e dos 

dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou 

com mobilidade reduzida”. 

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos 

adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: barras de 

apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis. 

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê: 

Sanitários (feminino e masculino) para portadores de necessidade especiais;  

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários, bem como 

barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada ambiente. 
 

 

9. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

 

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. 

 

10. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO 

 

Optou-se pela utilização de um projeto-padrão.  Algumas das premissas deste projeto padrão 

têm aplicação direta no sistema construtivo adotado: 
 

Definição de um modelo que possa ser implantado em qualquer região do amazonas, 

considerando-se as diferenças climáticas, topográficas e culturais; 

Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos; Garantia 

de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em consonância com a ABNT NBR 9050; 

Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção; 

Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à construção, saúde e 

padrões educacionais estabelecidos pela Gerência de Planejamento e Orçamento de Obras – 

GEPOS/DEINFRA/SEDUC/AM; 
 

O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as reservas 

regionais com enfoque na sustentabilidade. 
 

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra em 

todas as regiões do amazonas, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber: 
 

Estrutura de concreto armado; 
 

Estrutura metálica treliçada para cobertura com telha metálica trapezoidal. 
 



 

 

Avenida Waldomiro Lustoza, 250. Japiim II 

Manaus-AM - CEP 69075-830 

 

Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09cm, conforme NBR 

7171); 

 

11. VIDA UTIL DO PROJETO 

 
 

Sistema 
 

Vida Útil mínima (anos) 

Estrutura ≥  50 

Pisos Internos ≥ 13 

Vedação vertical externa ≥ 40 

Vedação vertical externa ≥ 20 

Cobertura ≥ 20 

Hidrossanitário ≥ 20 

 

12. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

 

-  Códigos,  Leis,  Decretos,  Portarias  e  Normas  Federais,  Estaduais  e  Municipais, inclusive 

normas de concessionárias de serviços públicos; 

- ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações – Procedimento. 

 

 

13. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

 

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado, composto   

de   elementos   estruturais   em   concreto   armado.  Para maiores informações sobre os materiais 

empregados, dimensionamento e especificações deverão ser consultados o projeto executivo de 

estruturas. 

Quanto à resistência do concreto adotada: 

 

 
 

Estrutura 
 

FCK (MPa) 

Vigas 25 MPa 

Pilares 25 MPa 

Lajes 25 MPa 

Sapatas 25 MPa 
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13. CARACTERIZAÇÃO E DIMENSÃO DOS COMPONENTES 

 

 

Fundações 

 

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função das cargas da 

edificação e da profundidade da camada resistente do solo. A GEPOS/DEINFRA/SEDUC, fornece 

apenas o projeto de básico, devendo ser considerado o projeto executivo de fundações em planilha 

orçamentaria, em total obediência às prescrições das Normas próprias da ABNT. O projeto executivo 

confirmará ou não as previsões de cargas e dimensionamento fornecidas no projeto básico e caso 

haja divergências, o projeto executivo de fundações elaborado deverá ser apresentado para validação 

da GEPOS/DEINFRA/SEDUC. 
 

Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das cargas, a 

capacidade de suporte do solo e a presença do nível d’água. Com base na combinação destas análises 

optar-se-á pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de execução. 
 

Fundações típicas Blocos sobre Estacas e Sapata 

 

As fundações do projeto em blocos sobre estacas. Como alternativa, apresenta também a 

versão em sapatas para os locais onde se julgue ser mais adequada. A taxa de resistência do solo 

utilizada no cálculo é de 2 kg/cm², considerando o solo homogêneo. Caso a taxa de resistência do solo 

do terreno onde será executada a obra seja inferior a esta, as fundações deverão ser recalculadas pelo 

proponente e a respectiva ART deverá ser emitida. Para o recalculo das fundações, disponibilizamos as 

cargas  das fundações em prancha própria. 

A profundidade das estaca devera ser calculada  utilizando  o  método  Aoki-Veloso  para 

estacas. 
 

Recomendamos que seja realizada a sondagem do terreno pelo método SPT para 

determinação da resistência do solo e análise do perfil geotécnico. 
 

 

Vigas 

 

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm. 

 

Pilares 

 

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensões aproximadas 15x30cm e 

40x40cm utilizado na estrutura de apoio da cobertura. 

 

Lajes 

 

É utilizada laje pré-moldada de altura média aproximada de 15 cm nos vestiários e deposito. 
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14. SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO 

 

Vigas 

 

Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as seguintes 

precauções: na execução das formas estas deverão estar limpas para a concretagem, e colocadas no 

local escavado de forma que haja facilidade na sua remoção. Não será admitida a utilização da lateral 

da escavação como delimitadora da concretagem das sapatas. Antes da concretagem, as formas 

deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da 

norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma para se evitar a fissuração da peça 

estrutural. 

 

Pilares 

 

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se 

madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, 

perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a 

saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura 

deverá ser executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuração da peça estrutural. 
 

Lajes 

 

O escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de madeira de primeira 

qualidade ou com escoras metálicas, sendo as últimas mais adequadas. As formas deverão ser 

molhadas até a saturação, antes da concretagem. Após a concretagem a cura deverá ser executada para 

se evitar a retração do concreto e fissuração da superfície. A desforma deverá seguir os procedimentos 

indicados em norma. 

 

NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS: 

 

prova; 

  

- ABNT NBR 5738, Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos 

-  ABNT  NBR  5739,  Concreto  –  Ensaios  de  compressão  de  corpos-de-prova  

 

cilíndricos; 

 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

- ABNT NBR 8522, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à compressão; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto – Procedimento; 
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15. PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÂO 

 

 

ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 

 

Caracterização e Dimensões do Material: 

 

Tijolos cerâmicos de oito furos 19x19x9cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, 

sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; 

- Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm; 
 

 

Sequência de execução: 

 

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, se assentado os blocos em 

amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos 

devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e revestidas conforme especificações do 

projeto de arquitetura. 
 

Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

 

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com tijolos 

cerâmicos maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma semana após a 

execução da alvenaria. 

 
 

 

Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:  

Todas as paredes internas e externas 
  

- Referências: 

11_ARQ_GEPOS_PB_QUADRA – Planta, cortes e detalhes 

12_ARQ_GEPOS_CORTES_QUADRA  -Cortes 

13_ARQ_GEPOS_FACHADAS_QUADRA – Fachadas 

14_ARQ_GEPOS_ESQUADRIAS_QUADRA– Esquadrias 

15_ARQ_GEPOS_VEST_PCD– Banheiro PCD 
 

 



 

 

Avenida Waldomiro Lustoza, 250. Japiim II 

Manaus-AM - CEP 69075-830 

 

NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS: 

 

ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria; 

ABNT  NBR  8041,  Tijolo  maciço  para  alvenaria  –   Forma  e  dimensões  – 

Padronização; 

ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos 

cerâmicos –  Procedimento; 

ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para 

alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos; 

 

 

VERGAS E CONTRA-VERGAS EM CONCRETO 

 

 

Características e Dimensões do Material 

 

As vergas serão de concreto, com dimensões aproximadas 0,10m x 0,10m (altura e 

espessura), e comprimento variável, embutidas na alvenaria. 
 

 

Sequência de execução: 

 

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de 0,30m 

mais longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela possua 1,20m de 

largura, a verga e contra-verga terão comprimento de 1,80m. 

 

Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

Em todas as interfaces entre esquadrias e parede do projeto. 

 

- Referências: 

11_ARQ_GEPOS_PB_QUADRA – Planta, cortes e detalhes 

12_ARQ_GEPOS_CORTES_QUADRA  -Cortes 

13_ARQ_GEPOS_FACHADAS_QUADRA – Fachadas 

14_ARQ_GEPOS_ESQUADRIAS_QUADRA– Esquadrias 
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16. ESTRUTURA DE COBERTURAS 

 

 

ESTRUTURA METÁLICA 

 

 

Características e Dimensões do Material 

 

São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e posteriormente das

 telhas metálicas trapezoidal.  

O tipo de aço a ser adotado nos projetos de estruturas metálicas deverá ser tipo: 

Estrutura metálica em tesouras ou treliças vão livre de 15 m,  

Trama de aço composta por terças; 

 

Condições Gerais referência para a execução: 

 

O fabricante da estrutura metálica não poderá substituir os perfis indicados nos Documentos de 

PROJETO EXECUTIVOS. Sempre que ocorrer tal necessidade, os perfis deverão ser substituídos por 

outros, constituídos do mesmo material, e com estabilidade e resistência equivalentes às dos perfis 

iniciais. 

Em qualquer caso, a substituição de perfis deverá ser previamente submetida à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser substituídos por perfis de 

chapa dobrados. 

Caberá ao fabricante da estrutura metálica a verificação da suficiência da secção útil de peças 

tracionadas ou fletidas providas de conexão parafusadas ou de furos para qualquer outra finalidade. 

Todas as conexões deverão ser calculadas e detalhadas a partir das informações contidas nos 

Documentos de PROJETO EXECUTIVO. 

 

 

Transporte e Armazenamento 
 

Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, distorções e deformações 

das peças causadas por manuseio impróprio durante o embarque e armazenamento da estrutura 

metálica. 

 

Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão ser providas de contraventamentos provisórios 

para o transporte e armazenamento. 

 

As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da montagem, de acordo 

com a solicitação do responsável pela fiscalização da obra. 
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Montagem: 
 

A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as indicações contidas no 

plano de montagem (ver documentos de detalhamento para execução e especificações técnicas do 

projeto executivo). 

 

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de modo a se 

evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão ser reparadas ou 

substituídas, de acordo com as solicitações da FISCALIZAÇÃO. 

 

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e angulares, 

alinhamentos, prumos e nivelamento. 

 

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades suficientes 

sempre que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da estrutura o exigir. 

 

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e deverão ser 

suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, esforços de montagem, 

esforços decorrentes dos pesos e operação dos equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos 

ao vento. 
 

 

Garantia: 
 

O FABRICANTE deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos fornecidos 

quanto a defeitos de fabricação e montagem pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da data 

de entrega  definitiva dos SERVIÇOS.  

 

Pintura: 
 

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade, 

ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de laminação, furos, etc... 

 

A preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com as 

melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais: 

 

Depois da preparação adequada da superfície deverá  ser  aplicado  2 demãos de primer 

epóxi de 40 micras cada demão e posteriormente 2 demãos de esmalte alquídico também com 40 

micras de espessura em cada demão. 

 

Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação dos fabricantes. 

 

Para a cor do esmalte é indicado, conforme MANUAL DE CROMATIZAÇÃO. 
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Inspeção e testes: 
 

Todos os serviços executados estão sujeitos à inspeção e aceitação por parte da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

Normas Técnicas Relacionadas: 

 

_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto 

de edifícios; 

_ABNT NBR 6120– Cargas para cálculo de estruturas de edificações; 

_ABNT NBR 14762 – Dimensionamento de perfis formados a frio; 

_ABNT NBR-8800 – Detalhamento para Execução e montagem de estruturas metálicas; 

 

Aplicação no Projeto 

 

Estrutura da cobertura da quadra poliesportiva coberta. 

 

17. COBERTURAS 

 

Telhas Metálicas – trapezoidal pintado de cinza médio conforme Manual de Cromatização 

 

Caracterização e Dimensões do Material 

- Telhamento com telha metálica termoacústica E = 30 Mm, Com Até 2 Águas dimensões 

conforme projeto (de cobertura). 

- Cumeeira Galvalume, perfil trapezoidal e ou ondulado. 

- Modelo de Referencia: 

Isoeste – Telha Metálica Standard TP40 ou de melhor qualidade 

- Platibanda: 

- Platibanda com telha de alumínio trapezoidal (e= 0,5mm). 
 

Sequência de execução 

 

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e 

simultaneamente em águas opostas.  Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação mínima 

determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com arame de 

cobre. 

Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos Cobertura da Quadra Poliesportiva e 

vestiários. 

- Referências: 

11_ARQ_GEPOS_PB_QUADRA – Planta, cortes e detalhes 

12_ARQ_GEPOS_CORTES_QUADRA  -Cortes 

13_ARQ_GEPOS_FACHADAS_QUADRA – Fachadas 

 

Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aço revestido de seção trapezoidal – Requisitos. 
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18. ESQUADRIAS 

 

Esquadrias de chapa em aço dupla e alumínio 

 

Características e Dimensões do Material 
 

As esquadrias (janelas) serão em chapa de aço dupla na cor natural, fixadas na alvenaria, em 

vãos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima 6 mm. Para 

especificação, observar a tabela de esquadrias conforme projeto e planilha orçamentaria. 

Porta em alumínio de abrir tipo veneziana. 

 

- Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante. 

- Vidros liso comum incolor e miniboreal incolor com 6 mm de espessura. 
 

 

Sequência de execução 

 

A instalação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se 

as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. 

Observar também os seguintes pontos: 

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida com 

argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de 

alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução do 

chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação com 

mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos. 
 

 

Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 

As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura, embutidas na  

alvenaria,  apresentando  comprimento  0,30m  mais  longo  em  relação  às laterais das janelas / portas. 

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados puxadores 

especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta. 
 

Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

 

- Referências: 

14_ARQ_GEPOS_ESQUADRIAS_QUADRA– Esquadrias 

 

Normas Técnicas relacionadas: 

 

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1: Terminologia; 

_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos 

e classificação; 
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19. IMPERMEABILIZAÇÕES 

 

Tinta Betuminosa 

 

Caracterização e Dimensões do Material: 

Tinta asfáltica para concreto, alvenarias, ou composição básica de asfalto a base de 

solvente. Anticorrosiva e impermeabilizante. 

 

Sequência de execução: 

A superfície devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que comprometam a 

eficiência do produto. 

A forma correta e a aplicação com duas demãos, sendo cada uma em sentidos diferentes, 

necessitando um tempo de 12 horas em a 1a e a 2a demão. 

A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a superfície da fundação, conexões e 

interfaces com os demais elementos construtivos. 
 

Normas Técnicas relacionadas 

 

_ ABNT NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto 

_ ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização – Procedimento 

_ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplásticas de polietileno de alta densidade 

(PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilização 

_ ABNT NBR 9685 - Emulsão asfáltica para impermeabilização 
 

20. ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS 

 

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil aplicação. 

Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento 

da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão completamente curadas. Em 

tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o início do revestimento deve ser maior. 

 

Pintura de Superfícies Metálicas 

Características e Dimensões do Material 

As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético conforme especificado 

em projeto e quadro abaixo. 

Material: Tinta esmalte sintético SUVINIL 

Qualidade: de primeira linha 

Cor: amarelo cinza médio (estrutura de cobertura). Acabamento: 

acetinado 

Fabricante: SUVINIL ou equivalente 
 

  

 

 

Figura 1: cor cinza médio para pintura sobre estrutura de aço. 
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Sequência de execução 

 

Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente 

 

Pintura de acabamento 

Número de demãos: tantas demãos, quantas forem necessárias para um acabamento perfeito, 

no mínimo duas. Deverá ser rigorosamente observado o intervalo entre duas demãos subsequentes 

indicados pelo fabricante do produto. 

Deverão ser observadas as especificações constantes no projeto estrutural metálico de 

referência. 
 

Aplicação no Projeto, e Manual de Cromatização. 

 

- Estrutura metálica treliçada da quadra poliesportiva coberta; 
 

Normas Técnicas relacionadas: 

 

_ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais 

– Classificação; 

_ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não 

industriais - Preparação de superfície. 
 

 

Paredes Internas e externas – Pintura Acrílica 

 

Características e Dimensões do Material 

 

As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas sobre reboco 

desempenado fino e acabamento fosco. 

- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrílico contra Microfissuras, ou 

equivalente, nas cores indicadas no Manual de Cromatização. 

 

Aplicação no Projeto e Referências com o Manual de Cromatização: 

 

- Fachada Parede – Cor areia 

- Pilares de concreto da quadra - Cor amarelo 

- Estrutura de Metálica Cobertura – Cor Cinza Médio. 

- Estrutura de Esquadrias – Cor Azul. 

Obs: Conforme Manual de Cromatização.  

 

Normas Técnicas relacionadas: 

 

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não 

industriais – Classificação; 

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

edificações não industriais - Preparação de superfície. 
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Paredes interna – Cerâmica 20cmx20cm 

 

 

Características e Dimensões do Material 

 

Revestimento em cerâmica 20X20 cm para áreas internas, nas cores brancas, conforme 

aplicações descritas no item. Aplicação no Projeto e Referências em planilha orçamentaria. 

- Será utilizado rejuntamento epóxi branco acetinado com especificação indicada pelo 

modelo referência. 

- Modelo de Referência: 

Marca: Eliane: 

1 - Modelo: BR 10010; linha: 20x20 antipichação; cor branco, acetinado; 

 

 
 

 

Sequência de execução 

 

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado 

qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos 

durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais saliências de 

argamassa das justas e o umedecimento da área a ser revestida. 

As peças serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas externas, 

obedecendo rigorosamente à orientação do fabricante quanto à espessura das juntas, realizando o 

rejuntamento com rejunte epóxi, recomendado pelo fabricante. 
 

 

Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

 

- Paredes internas dos vestiários Masculino e Feminino. 

 

- Referências: 

11_ARQ_GEPOS_PB_QUADRA – Planta, cortes e detalhes 

12_ARQ_GEPOS_CORTES_QUADRA  -Cortes 

13_ARQ_GEPOS_FACHADAS_QUADRA – Fachadas 

 

 

 

Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e 

com utilização de argamassa colante – Procedimento; 
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Paredes internas – áreas molhadas 

 

Nas paredes dos Vestiários serão aplicadas cerâmicas 20x20cm, e acima dela, pintura com 

tinta acrílica, acabamento acetinado, sobre massa acrílica PVA, conforme esquema de cores definido no 

projeto e Manual de Cromatização. 

 

Caracterização e Dimensões do Material: 

 

 

Pintura: 

- As paredes (acima da cerâmica de 20x20cm até o teto) receberão revestimento de pintura 

acrílica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino, cor: BRANCO GELO, 

conforme Manual de Cromatização. 

- Modelo de referência: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (epóxi a base de água), com 

acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente. 

 

Sequência de execução: 

 

As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas internas, 

obedecendo rigorosamente à orientação do fabricante quanto à espessura das juntas. A última demão de 

tinta deverá ser feita após as instalações das portas e divisórias quando da finalização dos ambientes. 

 

Aplicação no Projeto e Referências com o Manual de Cromatização: 

 

- Vestiário – Cerâmica branca 20x20 até 2,00m – pintura acrílica cor Branco Gelo acima 

de 2,00m. 

 

- Referências: 

11_ARQ_GEPOS_PB_QUADRA – Planta, cortes e detalhes 

12_ARQ_GEPOS_CORTES_QUADRA  -Cortes 

13_ARQ_GEPOS_FACHADAS_QUADRA – Fachadas 

 

Piso em Cerâmica 40x40 cm 

 

 

Caracterização e Dimensões do Material: 

 

- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5; 

- Peças de aproximadamente: 0,35m (comprimento) x 0,35m (largura) 

- Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus Gray, Cor: branco.(350mm x 

350mm) 
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Sequência de execução: 

 

O piso será revestido em cerâmica 35cmx35cm branco gelo PEI-05, assentada com 

argamassa industrial adequada para o  assentamento  de  cerâmica  e  espaçadores plásticos em cruz de 

dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi branco com dimensão 

indicada pelo modelo referência. 

 

 

Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 

 

As pecas cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o 

assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos verticais 

revestidos com cerâmica. 

 

Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 

 

- Vestiários – cor cinza; 

- Referências: 

 

11_ARQ_GEPOS_PB_QUADRA – Planta, cortes e detalhes. 

12_ARQ_GEPOS_CORTES_QUADRA  - Cortes  

 

Normas Técnicas relacionadas: 

 

_ ABNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico – Procedimento; 
 

_ ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia; 

_ ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento – Classificação; 

_ ABNT NBR 13818, Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de 

ensaios; 

 

Piso em Cimento desempenado (calçada) 

 

 

Caracterização e Dimensões do Material: 

 

- Pavimentação em CONCRETO FCK = 15MPA, com argamassa de cimento e areia; 

com 3cm de espessura de contrapiso servindo de base seguido de piso de CONCRETO FCK = 15MPA 

para acabamento; 

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

(altura). 
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Sequência de execução: 

 

- Serão executados pisos de concreto com 6 cm de espessura com cimento e areia, traço 1:3, 

acabamento camurçado. Os pisos terão juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas 

a cada 2,00m. Deve ser previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem  em  um 

acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,3% em direção às 

canaletas ou pontos de escoamento de água. A superfície final deve ser desempenada. 

 

Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 

 

- calçadas de acesso e de contorno da quadra; 

 

- Referências: 

11_ARQ_GEPOS_PB_QUADRA – Planta, cortes e detalhes 

 

Normas Técnicas relacionadas: 

 

_ ABNT NBR 12255:1990 – Execução e utilização de passeios públicos. 
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Piso industrial polido (quadra) 

 

 

Caracterização e Dimensões do Material: 

 

Piso industrial polido, em concreto armado, fck 25MPa e demarcação da quadra com 

pintura à base de resina acrílica e tinta epóxi antiderrapante nas cores azul, laranja, vermelha, 

verde com linha de demarcação brancas. 

 

Estrutura do piso: 

- Espessura da placa: 9cm - com tolerância executiva de +1cm/-0,5cm; 

- Armadura superior, tela soldada nervurada Q-92 em painel: 

A armadura deve ser constituída por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e que atendam 

a NBR 7481. 

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

engraxada; 

 
- Sub Base: 

A sub base de 9cm com tolerância executiva de +2cm/- 1cm deverá ser preparada com brita 

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

 

Sequência de execução: 

 

- Preparo da sub-base: 

A compactação deverá ser efetuada com sapo mecânico ou com placas vibratórias; nas regiões 

confinadas, próximas aos pilares e bases deve-se proceder à compactação com placas 

vibratórias, de modo a obter-se pelo menos 100% de compactação na energia do proctor 

modificado. 

 
- Isolamento da placa e sub-base: 

O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plástico (espessura mínima 

de 0,15mm), como as denominadas lonas pretas; nas regiões das emendas, deve-se 

promover uma superposição de pelo menos 15cm. 

As formas devem ser rígidas o suficiente para suportar as pressões e ter linearidade superior a 

3mm em 5m; 

 

- Colocação das armaduras: 

A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposição de malhas da tela soldada, nos 

sentidos transversais e longitudinais. 
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- Plano de concretagem: 

A execução do piso deverá ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e 

posteriormente as placas são cortadas, fazendo com que haja continuidade nas juntas 

longitudinais. 

 

- Acabamento superficial: 

A regularização da superfície do concreto deve ser efetuada com ferramenta denominada rodo 

de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum tempo após a concretagem, 

quando o material está um pouco mais rígido. 

 

- Desempeno mecânico do concreto: 

Deverá ser executado, quando a superfície estiver suficientemente rígida e livre da água 

superficial de exsudação. A operação mecânica deve ser executada quando o concreto 

suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de profundidade. O 

desempeno deve iniciar-se ortogonal à direção da régua vibratória, obedecendo sempre a 

mesma direção. Após o desempeno, deverá ser executado o 

alisamento superficial do concreto. 

 

- Cura: 
A cura do piso pode ser do tipo químico ou úmido. Nos locais onde houver pintura, a cura química

 deverá ser removida conforme  especificação do fabricante; 

 

- Serragem das juntas: 

As juntas do tipo serradas deverão ser cortadas logo (em profundidade mínima de 3 cm) após 

o concreto tenha resistência suficiente para não se desagregar devendo obedecer à ordem 

cronológica do lançamento; 
 

 

- Selagem das juntas: 

A selagem das juntas deverá ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos 

70% de sua retração final; 

Quando não indicado em projeto, deve-se considerar declividade mínima de 0,5% no sentido 

do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra devendo neste caso, 

todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do sub leito. 

 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície deve ser preparada para receber a 

pintura demarcatória. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, partículas soltas, manchas gordurosas, 

sabão e mofo. Após limpeza e secagem total, fazer o molde demarcando a faixa a ser pintada, com 

aplicação da fita crepe em 2 camadas, tomando cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e 

perfeitamente alinhadas. 
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Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 

 

- Piso da quadra poliesportiva coberta. 

 

- Referências: 

11_ARQ_GEPOS_PB_QUADRA – Planta, cortes e detalhes 

 

Normas Técnicas relacionadas: 

 

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

_NBR 7481 - Tela de aço soldada, para armadura de concreto. 

_NBR 7212 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento. 

_NBR 11578 - Cimento Portland Composto. 

_NBR 5735 - Cimento Portland de Alta Resistência Inicial. 

_NBR 5733 - Cimento Portland de Alto Forno. 

_NBR 11801 - Argamassa de Alta Resistência Mecânica para Pisos. 

_NBR 5739 - Ensaio de Compressão de Corpos de Prova Cilíndricos. 

_NBR 7223 - Determinação da Consistência pelo Abatimento de Tronco de Cone - Método 

de Ensaio. 

_ASTM C309-03 - Standard Specifi cation for Liquid Membrane Forming Copounds for 

Curing Concrete. 

_ASTM E - 1155/96 - Standard Test Method for Determining FF Floor Flatness and FL Floo 

Levelness Numbers. 

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

Surfaces. 
 

 

Louças 

 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas e dos 

lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca e com as seguintes 

sugestões, conforme modelos de referência abaixo. 
 

 

Caracterização do Material: 

 

Os modelos de referência estão indicados na planilha orçamentaria. 

 

Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
 

 

-Vestiários Masculino e Feminino. 

 
- Referências: 

11_ARQ_GEPOS_PB_QUADRA – Planta, cortes e detalhes 
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Metais / Plásticos 

 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de descarga 

e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de marcas difundidas 

em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo. 

Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os 

complementos (ex.: sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) foram incluídos 

na planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças aqui especificadas. 
 

 

Caracterização do Material: 

 

Os modelos de referência estão indicados na tabela. 

 

Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
 

 

- Vestiários Masculino e Feminino. 
 

 

Bancadas em granito 

Características e Dimensões do Material: Granito cinza 

andorinha,acabamento Polido 
 

- Dimensões variáveis, conforme projeto. 

- As bancadas deverão ser instaladas a 90cm do piso. 

- Espessura do granito: 20mm. 

 

Sequência de execução: 

 

A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas (realizada 

pela marmoraria). Para a instalação das bancadas de granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o 

chumbamento dentro da parede. 

- Nas bancadas, haverá ½ parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das bancadas. 

 

Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

 

- Vestiários; 

 

- Referências: 

11_ARQ_GEPOS_PB_QUADRA – Planta, cortes e detalhes 
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Elementos Metálicos 

 

Alambrados da quadra coberta 

 

Caracterização e Dimensões do Material 

 

Alambrado metálico composto de quadros estruturais em tubo de aço galvanizado a fogo, 

tipo industrial, requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada e fechamento de Tela de 

arame galvanizado em malha quadrangular com espaçamento de 2”. 
 

- Dimensões: Quadros estruturais em tubo de aço galvanizado - Ø=1 1/2” e=2mm; 

- Requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada  - 3/4” e=3/16”; 

- Batedor em barra chata galvanizada  - 3/4” e=3/16” 

- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (Ø=1/2”) 

- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16”); 

-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com 

espaçamento de 2”. 
 

Sequência de execução: 

 

Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda elétrica em 

cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais onde houver ponto de 

solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer 

outro contaminante. A tela deverá ser esticada, transpassada e amarrada no requadro do portão. 

 

Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

 

- Alambrado da quadra; 

 
- Referências: 

12_ARQ_GEPOS_CORTES_QUADRA  -Cortes 

13_ARQ_GEPOS_FACHADAS_QUADRA – Fachadas 
 

 

21. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

 

Para o cálculo da demanda de consumo de água do Projeto da Quadra Coberta com Vestiários 

foi considerado o abastecimento através do sistema de abastecimento da escola para o reservatório 

previsto para a Quadra. 

 

Sistema de Abastecimento 

 

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi considerado um 

sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue diretamente aos pontos de 

consumo, ficando armazenada em reservatório, que têm por finalidade principal garantir o suprimento 
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de água da edificação em caso de interrupção do abastecimento por falha do poço artesiano ou pela 

concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede predial. A reserva 

que foi estipulada é equivalente a dois consumos diários da edificação. 

A água do poço artesiano, após passar pela reservatório de abastecimento da edificação da 

escola, abastecerá diretamente o reservatório instalado em local  especificado  em  projeto,  com 

capacidade estipulada em projeto. A água, a partir do reservatório, segue pela coluna de distribuição 

predial para a edificação, como consta nos desenhos do projeto. 

 

Normas Técnicas relacionadas 

 

ABNT NBR 5626, Instalação predial de água fria; 

ABNT  NBR  5648,  Tubo  e  conexões  de  PVC-U  com  junta  soldável  para 

sistemas prediais de água fria – Requisitos; 

ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido; 

ABNT NBR 5683, Tubos de PVC – Verificação da resistência à pressão 

hidrostática interna; 

ABNT NBR 9821, Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes de 

distribuição de água – Tipos – Padronização; 

ABNT NBR 14121, Ramal predial – Registros tipo macho em ligas de cobre –

Requisitos; 
ABNT NBR 14877, Ducha Higiênica – Requisitos e métodos de ensaio; 

ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários – 

Requisitos e métodos de ensaio; 
 

ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 1: 

Requisitos e métodos de ensaios; 
 

ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 2: 

Procedimentos para instalação; 
 

ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais – Chuveiros ou duchas – 

Requisitos e métodos de ensaio; 
 

ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de ensaio; 

 

ABNT NBR 15704-1, Registro – Requisitos e métodos de ensaio – Parte 

1:Registros de pressão; 
 

ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais – Registro de gaveta – 

Requisitos e métodos de ensaio; 
 

DMAE - Código de Instalações Hidráulicas; 

EB-368/72 - Torneiras; 

NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares. 
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22. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 

 

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que consiste 

na separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector, conforme ABNT NBR 

8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário. 

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas da quadra e fora das 

projeções da circulação. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em 

PVC rígido. 

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede existente de coleta de 

esgoto sanitário. 

O sistema de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, tubulações, acessórios e 

desconectores e é dividido em dois subsistemas: 

 

Subsistema de Coleta e Transporte 

 

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário 

devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade constante. 

Recomendam-se as seguintes declividades mínimas: 
 

1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 mm; 

1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100 mm. 
 

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e 

isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano à tubulação durante a 

colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, 

aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a integridade da 

tubulação a ser instalada. Após instalação e verificação do caimento os tubos deverão receber 

camada de areia com recobrimento mínimo de 20 cm. Em áreas sujeitas a trafego de veículos 

aplicar camada de 10 cm de concreto para proteção da tubulação.  Após recobrimento dos tubos 

poderá ser a vala recoberta com solo normal. 

 

Subsistema de Ventilação 

 

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em suas 

extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do telhado. As extremidades 

abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais tipo  chaminé,  que  

impeçam  a  entrada  de  águas  pluviais  diretamente  aos  tubos  de ventilação. 

 

Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários 

 

Nos municípios em que não houver rede pública de coleta de esgotos na região do 

estabelecimento de ensino, quando as condições do solo e a legislação ambiental vigente permitirem, 

serão instaladas soluções individuais de destinação dos esgotos. Essa solução consiste de E.T.E a 

serem construídos conforme o Projeto Padrão disponibilizado.  
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O dimensionamento dessa utilidade devera ser baseada em sua população de projeto 

conforme necessidade de cada unidade de ensino quanto a quantidade de pessoas, e as 

diretrizes das ABNT NBR. 

 

Normas Técnicas Relacionadas 
 

 

ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de 

esgoto sanitário; 
 

ABNT NBR 7968, Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de rede de 

distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores – Padronização; 
 

ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução; 
 

ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de esgoto 

sanitário – Especificação; 
 

ABNT NBR 9648, Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário – Procedimento; 

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

NBR 9814, Execução de rede coletora de esgoto sanitário – Procedimento; 

ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de esgoto 

sanitário – Tipos e dimensões – Padronização; 
 

Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança e 

Medicina do Trabalho: 
 

NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 
 

Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de 

Esgotamento Sanitário. 
 

 

23. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
 

 

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de ensino é de 

risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país. São exigidos os seguintes 

sistemas: 

 

Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e advertem os 

usuários da edificação. 

Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão atender a cada 

tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores constam da planta baixa e dos 

detalhes do projeto. 

Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos, com autonomia 

mínima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes indicados no projeto. 

SPDA – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema adotado, concepções, 

plantas e detalhes constam no projeto. 
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Normas Técnicas Relacionadas 

 

NR 23 – Proteção Contra Incêndios; 

NR 26 – Sinalização de Segurança; 

ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; 

ABNT NBR 7195, Cores para segurança; 

ABNT NBR 9077, Saídas de Emergência em Edifícios; 
 

ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência; 
 

ABNT NBR 12693, Sistema de proteção por extintores de incêndio; 
 

ABNT NBR 13434-1, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 1: 

Princípios de projeto; 
 

ABNT NBR 13434-2, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 2: Símbolos 

e suas formas, dimensões e cores; 
 

ABNT NBR 15808, Extintores de incêndio portáteis; 
 

Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local; 

 

24. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

 

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, pontos 

de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi 

considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 110 V.  
 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, 

conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a 

facilidade de manutenção e durabilidade. 
 

 

Todo o sistema elétrico devera ser orientado em observância ao memorial de Especificações 

Técnicas Engenharia Elétrica. 
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TABELA DE DIMENSÕES E ÁREAS 

 

Nº DA PRANCHA/ARQUIVO  

11_ARQ_GEPOS_PB_QUADRA  

12_ARQ_GEPOS_CORTES_QUADRA  

13_ARQ_GEPOS_FACHADAS_QUADRA  

14_ARQ_GEPOS_ESQUADRIAS_QUADRA  

 

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS 

BANHEIROS E VESTIÁRIO FEMININO  

 

EQUIPAMENTO DIMENSÕES DADOS TÉCNICOS 

LAVATÓRIO 305mm x 39mm x 

150mm 

LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR EQUIVALENTE, 

OU SUPERIOR 

LIXEIRA DAS CABINES 170mm x 170mm x 

225mm 

LIXEIRA DE BANHEIRO CHÃO 3L INOX PRATA 

IMPORTADO, OU EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 

PAPEL HIGIÊNICO 270mm x 250mm x 

140mm 

DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO ROLO PLÁSTICO 

FUMÊ COLUMBUS OU EQUIVALENTE, OU 

SUPERIOR 

PAPEL TOALHA 320mm x 320mm x 

120mm 

DISPENSER PAPEL TOALHA PLÁSTICO FUMÊ 

COLUMBUS OU EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 

LIXEIRA 210mm x 200mm x 

305mm 

LIXEIRA DE BANHEIRO CHÃO 7,8L INOX PRATA 

DECORLINE BRINOX, OU EQUIVALENTE, OU 

SUPERIOR 

SABONETE LÍQUIDO 270mm x 130mm x 

110mm 

DISPENSER SABONETE LÍQUIDO PLÁSTICO 

BRANCO 800ml COLUMBUS, OU EQUIVALENTE, 

OU SUPERIOR 

 

BANHEIROS E VESTIÁRIO MASCULINO 

 

EQUIPAMENTO DIMENSÕES DADOS TÉCNICOS 

MICTÓRIO 290mm x 380mm x 

455mm 

MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO, NA COR 

BRANCA, EQUIVALENTE, OU SUPERIOR. 

LAVATÓRIO 305mm x 39mm x 

150mm 

LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR 

EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 

LIXEIRA DAS CABINES 170mm x 170mm x 

225mm 

LIXEIRA DE BANHEIRO CHÃO 3L INOX PRATA 

IMPORTADO, OU EQUIVALENTE, OU 

SUPERIOR 

PAPEL HIGIÊNICO 270mm x 250mm x 

140mm 

DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO ROLO 

PLÁSTICO FUMÊ COLUMBUS OU 

EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 

PAPEL TOALHA 320mm x 320mm x 

120mm 

DISPENSER PAPEL TOALHA PLÁSTICO FUMÊ 

COLUMBUS OU EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 

LIXEIRA 210mm x 200mm x 

305mm 

LIXEIRA DE BANHEIRO CHÃO 7,8L INOX 

PRATA DECORLINE BRINOX, OU 

EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 

SABONETE LÍQUIDO 270mm x 130mm x 

110mm 

DISPENSER SABONETE LÍQUIDO PLÁSTICO 

BRANCO 800ml COLUMBUS, OU 

EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 
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BANHEIROS PNE  

EQUIPAMENTO DIMENSÕES DADOS TÉCNICOS 

ACABAMENTO PARA 

VÁVULA DE 

DESCARGA COM 

DUPLO 

ACIONAMENTO 

110 mm x 34 mm x 

90mm 

ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE 

DESCARGA HYDRA DUO DE COR 

CROMADA E COM DUPLO ACIONAMENTO 

(MEIA DESCARGA DE 3 LITROS E 

DESCARGA COMPLETA DE 6 LITROS) OU 

EQUIVALENTE, OU SUPERIOR (DEVE SER 

INSTALADA EM ALTURA MÁXIMA DE 

1,25m EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PISO 

PARA QUE SE MANTENHA NO ALCANCE 

MÁXIMO CONFORTÁVEL, SEGUNDO A 

NBR 9050/2015) 

BACIA SANITÁRIA 

PARA PNE 

 

360mm x 535mm x 

440mm 

BACIA CONVENCIONAL SEM ABERTURA 

FRONTAL VOGUE PLUS NA COR BRANCA 

– OU EQUIVALENTE, OU SUPERIOR. 

LAVATÓRIO PNE 410mm x 330mm x 

150mm 

LAVATÓRIO DE CANTO IZY OU 

EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 

BARRAS DE APOIO CONFORME 

PROJETO DE 

ARQUITETURA 

(PRANCHA 03) E 

COM  

MATERIAL EM AÇO INOX COM 

DIÂMETRO DE 318 mm. 

LIXEIRA DAS 

CABINES 

170mm x 170mm x 

225mm 

LIXEIRA DE BANHEIRO CHÃO 3L INOX 

PRATA IMPORTADO, OU EQUIVALENTE, 

OU SUPERIOR 

PAPEL HIGIÊNICO 270 mm x 250 mm 

x 140mm 

DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO ROLO 

PLÁSTICO FUMÊ COLUMBUS OU 

EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 

PAPEL TOALHA 320 mm x 320 mm 

x 120 mm 

DISPENSER PAPEL TOALHA PLÁSTICO 

FUMÊ COLUMBUS OU EQUIVALENTE, OU 

SUPERIOR 

LIXEIRA 210 mm x 200mm 

x 305mm 

LIXEIRA DE BANHEIRO CHÃO 7,8L INOX 

PRATA DECORLINE BRINOX, OU 

EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 

SABONETE LÍQUIDO 270 mm x 130mm 

x 110mm 

DISPENSER SABONETE LÍQUIDO 

PLÁSTICO BRANCO 800ml COLUMBUS, OU 

EQUIVALENTE, OU SUPERIOR 
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TABELA DE ESQUADRIAS  

 

 

LISTAGEM DE DOCUMENTOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA 

EXECUÇÃO  

 

 

DOCUMENTOS 

 

TÍTULO 

Memorial Descritivo de Arquitetura 

 Memorial Descritivo de Civil 

 Especificações Técnicas Engenharia Elétrica. 

Planilha Orçamentária 

 

 

PRODUTOS GRÁFICOS - ARQUITETURA – 05 pranchas 

 
 

 

 

Manaus, 03 de agosto de 2021. 
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