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1 BLOCO DOS BANHEIROS - AMPLIAÇÃO SEDE CREA-MS 

1.1 CANTEIRO DE OBRA  

O fechamento temporário da construção, será feito através de chapas de madeiras 

compensadas com espessura de 10 mm, podendo existir reaproveitamento dos materiais. 

A placa da obra deverá ser em chapa de aço galvanizado pintada, onde para a 

mesma, deverão constar todas as logomarcas e textos indicados pelo CONTRATANTE, 

além dos dados e informações legalmente exigíveis. 

 

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Para o transito, segurança e delimitação do canteiro, serão utilizados tapumes de 

chapa de madeira compensada, com espessura de 6 mm, pintura à cal e podendo ser 

reaproveitados. É importante salientar também, que a limpeza do terreno deverá ser 

realizada manualmente, com a raspagem superficial do mesmo.   

A demolição da alvenaria de tijolos, das vergas, cintas, pilaretes, concreto simples, 

pisos e contra pisos deverá ser efetivada, utilizando-se ponteiro com espessura de até 4 

cm. Além disso, deverão ser demolidos os revestimentos de argamassa a base de cal e 

areia, e para a retirada de aparelhos de iluminação com lâmpadas, deverá ser realizado 

com cuidado para o reaproveitamento das mesmas.  

Deverão similarmente, ser retiradas as esquadrias metálicas, fiações elétricas, 

tomadas ou interruptores elétricos, além de vidros comuns, para os quais não haverá o 

reaproveitamento.   

No que se refere a sinalização do canteiro de obras, será considerado o isolamento 

da área, com telas plásticas, com malhas de até 5 mm. 

 

1.3  MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 

A escavação das valas deverá ser realizada de forma manual com utilização de 

ferramentas como pás, enxadas ou até picaretas. Para o reaterro, o procedimento se repete 

com relação ao método adotado na escavação, sendo assim de forma manual. Onde para 

o este último, as valas deverão ser compensadas até o restabelecimento dos níveis 

anteriores das superfícies originais ou conforme descriminado nos projetos, devendo ser 

executado com intuito de oferecer condições de segurança às tubulações, ou outros 

elementos subterrâneos. O solo de reaterro deve ser apiloado e mantido com bom 

acabamento da superfície, não permitindo seu posterior abatimento. 
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1.4 TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS 

O transporte de materiais e equipamentos, para cargas e descargas na obra, quando 

necessário, terá de ser realizado através de caminhões do tipo basculantes e caminhões 

com carrocerias. 

 

1.5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

Para as fundações serão utilizadas estacas do tipo escavadas, sendo estas 

escavadas ou perfuradas por rotação, com emprego de lama estabilizante (para suporte 

das escavações) e concretagem submersa, com diâmetro nominal fixado em 27 cm. Para 

a execução das estacas escavadas são utilizadas também as camisas metálicas, que são 

tubos metálicos utilizados para a estabilização lateral do furo. Se for prevista alguma 

modificação que possa alterar as solicitações previstas, será necessária a opinião de um 

técnico competente.  

Em relação aos blocos, o proprietário deverá conservar em seu poder a 

documentação técnica, na qual figurarão as solicitações previstas para o bloco de 

coroamento de estacas. Não se realizarão perfurações nos blocos de coroamento. Não se 

modificarão as cargas previstas no projeto, nem será permitido nenhum trabalho nos blocos 

de coroamento ou zona próxima que afete as condições de solidez e estabilidade parcial 

ou geral do edifício, sem o estudo e autorização prévia de um técnico competente.  

Os pilares de concreto pré-fabricado armado ou protendido conforme projetado, 

onde para sua resistência do pilar está relacionada ao concreto utilizado na produção dos 

mesmos. Os pilares de concreto pré-fabricado devem atender as especificações contidas 

na NBR 14931 – Execução das estruturas de concreto – Procedimento. 

A principal característica do concreto endurecido, que deve ser controlada, é a 

resistência à compressão do concreto de acordo com as especificações da NBR 12655 – 

Concreto de cimento Portland – Preparo, controle e recebimento – Procedimento.  

Para os critérios de medição, será realizado um controle na fábrica equivalente a 

40% do preço unitário do m3 da peça. Após a montagem dos pilares, será feita a medição 

equivalente aos 60% restante do preço unitário do m3 da peça.  

Os critérios adotados para a verificação, serão feitos de duas formas:  

- Verificação quantitativa: mediante a verificação da quantidade de pilares montados 

com seus respectivos volumes unitários. 
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- Verificação qualitativa: verificação visual dos elementos montados e possíveis 

existências de fissuras, cantos quebrados e outros defeitos. 

Com relação às fissuras, deve-se seguir a abertura máxima definida na NBR 6118 

para CAA II, igual 0,3mm. 

Para os serviços preliminares obrigatórios, destacam-se: 

- Término da execução de todos os blocos de fundação. 

- Verificação da locação da obra de acordo com o projeto executivo de montagem. 

- Verificação das cotas de apoio dos pilares em todos os blocos de fundação (nível 

superior do fundo do cálice). 

As vigas também deverão ser de concreto pré-fabricado armado ou protendido, 

sendo sua resistência, está ligada diretamente ao concreto utilizado na produção das 

mesmas. Sendo que as vigas de concreto pré-fabricado devem atender as especificações 

contidas na NBR 14931 – Execução das estruturas de concreto – Procedimento. 

A principal característica do concreto endurecido que deve ser controlada é a 

resistência à compressão do concreto de acordo com as especificações da NBR 12655 – 

Concreto de cimento Portland – Preparo, controle e recebimento – Procedimento.  

Todos os apoios das vigas nos consolos devem ter neoprene. As dimensões em 

planta são compatíveis com a geometria do consolo. A espessura do neoprene deve ser 5 

mm. O neoprene é do tipo simples, ou seja, não-fretado. 

A principal característica que deve ser atendida está relacionada à dureza do 

neoprene, sendo necessária no mínimo dureza shore 60. 

Serão utilizadas lajes do tipo Pré-fabricadas em concreto armado ou protendido, 

com as mesmas especificações estipuladas tanto para vigas como para pilares, onde estes 

também, terão sua resistência ligada diretamente ao concreto utilizado na produção das 

mesmas.  

A estruturas de cobertura, deverá ser realizada conforme estipulado em projeto, 

com estrutura metálica, parafusos autobrocantes para fixação, sendo utilizadas telhas 

termo acústicas (estrutura formada por telhas e EPS), materiais e serviços para execução 

de capeamento. As tramas de aço deverão ser compostas por terças para telhados, de até 

2 águas para telha termo acústica, com a inclusão de transportes verticais, rufos metálicos, 

calhas metálicas, entre outros. 

As escadas também serão de estrutura metálica, onde para estes, serão utilizados 

perfis do tipo I ou U, com enrijecedores ou não, fixados conforme projetado. O peso nominal 

da escada será medido segundo documentação gráfica de Projeto, com condições prévias 
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que devem ser cumpridas antes da execução das unidades de obra. Conforme o ambiente, 

não serão realizados trabalhos de soldagem quando a temperatura seja inferir a 0ºC. 

Deverá ser apresentado para a sua aprovação, ao diretor de fiscalização de obra, o 

programa de montagem da estrutura, baseado nas indicações do Projeto, assim como a 

documentação que acredite que os soldadores que intervenham na sua execução estejam 

certificados por um organismo acreditado. 

 

1.6 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 

Serão utilizadas grelhas de ferro fundido para canaletas com largura de 20 cm, e 

comprimentos estipulados no projeto. As grelhas com comprimento maior que 80 cm 

poderão ser compostas por partes de comprimento menor a fim de que seu peso não 

dificulte o manuseio. 

 

1.7 DRENAGENS, CONTENÇÕES, POÇOS E CAIXAS 

O lançamento da rede pluvial deverá ser conforme projeto.  As valas serão abertas 

manualmente, numa profundidade de no máximo 80 cm e larguras de 30 a 40 cm, com 

variação nas extremidades para corrigir a declividade. 

A declividade da rede será mantida constante, para tanto, em algumas posições da 

rede, serão compensadas as cotas de profundidade de lançamento da tubulação, pois a 

falta ou excesso de declividade poderão interferir na vida útil da mesma. 

O reaterro das valas será efetuado com o mesmo material retirado quando da 

abertura das valas.  Deverá ser de forma manual até cobrir a tubulação com recobrimento 

mínimo de 50 cm, só após poderá ser executada a compactação. 

Deverão ser colocadas canaletas em alvenaria com tijolos de ½ vez, cujas 

dimensões acabadas são de 20 cm de largura e 15 cm de altura, com impermeabilização 

na argamassa. 

As grelhas a serem utilizadas deverão ser de ferro fundido simples, com requadro. 

O assentamento deverá ser realizado com traço de 1:4 (cimento: areia.). 

 

1.8 PAREDES E PAINÉIS 

Para vedações internas, poderá ser utilizada placas de gesso acartonado, bem como 

sua estrutura. Onde, estas placas terão elementos metálicos em contato com sua estrutura, 

elementos metálicos estes que em contato com as placas, estarão protegidos contra a 
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corrosão. As tubulações que passem entre painéis de isolamento estarão devidamente 

isoladas para evitar condensações. 

Para suas características técnicas pode-se dizer que, o fornecimento e montagem 

de parede de placas de gesso acartonado (73/48/400/MS/ST12,5), de 73 mm de espessura 

total, com ambas as faces formadas por uma camada simples de placas de gesso 

acartonado standard ST de 12,5 mm de espessura, de superfície lisa e borda rebaixada, 

aparafusadas a uma estrutura formada por perfis montante M48 de aço galvanizado (Z 

275), de 48x35 mm, separados 400 mm entre si e perfis guia G48, de aço galvanizado (Z 

275), de 48x28 mm. Inclusive parte proporcional de implantação dos perfis, vãos e 

aberturas; colocação em todo o seu perímetro de fita acústica de polietileno expandido de 

48 mm de largura e 3 mm de espessura, na superfície de apoio ou contato dos perfis com 

os paramentos; ancoragens dos perfis; corte e fixação das placas através de parafusos; 

tratamento das zonas de passagem e aberturas; execução de ângulos; tratamento de juntas 

através de massa e fita de juntas; assentamento das caixas para alojamento de 

mecanismos elétricos e de passagem de instalações, prévia marcação da sua localização 

nas placas e perfuração das mesmas e limpeza final. Totalmente finalizado e pronto para 

aplicar primer, pintar ou revestir. 

Já com relação a sua aplicação, a montagem, deve ser de acordo com a ABNT NBR 

15758-1. Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projeto e procedimentos 

executivos para montagem. Parte 1: Requisitos para sistemas usados como paredes. Os 

critérios para medição de projetos, sendo sua superfície medida segundo documentação 

gráfica de Projeto, sem duplicar esquinas nem encontros, descontando as aberturas de 

superfície maior de 8 m² e a metade das aberturas para as de superfície entre 5 e 8 m². 

Existem algumas prévias condições que deverão ser cumpridas antes da execução 

da obra, como verificar-se-á que se encontram terminadas a estrutura, a cobertura e a 

fachada, estando colocada nesta a esquadria e respectivos vidros. A superfície horizontal 

de assentamento das placas deve estar nivelada e o piso, se possível, colocado e 

terminado, salvo quando o piso possa ficar danificado durante os trabalhos de montagem; 

neste caso, deverá estar terminada a base de assentamento. Os tetos da obra estarão 

acabados, sendo necessário que a superfície inferior da laje fique revestida se não se vão 

colocar forros. As instalações, quer de abastecimento de água e aquecimento como de 

eletricidade, devem encontrar-se com as tomadas de planta em espera, para a sua 

distribuição posterior pelo interior das paredes. As tubulações de ventilação e os tubos de 

queda estarão colocados. 
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Para o processo de execução, a marcação e traçado na laje inferior e na superior 

das paredes deverá ser realizada com: 

 Colocação de banda de estanqueidade e elementos horizontais inferiores, 

sobre piso finalizado ou base de assentamento.  

 Colocação de banda de estanqueidade e elementos horizontais superiores, 

sob lajes.  Fecho da segunda face com placas, através de fixações 

mecânicas. 

 Implantação das caixas de mecanismos elétricos e de passagem de 

instalações, e perfuração posterior das placas.  

 Tratamento das juntas entre placas. Colocação das caixas de mecanismos 

elétricos e de passagem de instalações. 

Para as condições de finalização, o conjunto deverá estar ao final da obra monolítico, 

estável perante esforços horizontais, plano, de aspecto uniforme, aprumado e sem defeitos. 

A alvenaria em suma, será feita com tijolos cerâmicos furados, cujas dimensões 

serão de 9x19x19 cm, 1 vez, assentados com junta de 1 cm. O assentamento será realizado 

em argamassa com traço de 1:4 (cimento e areia media não peneirada) preparada 

manualmente. 

Deverão ser observados os cuidados de praxe quanto a alinhamento e prumo das 

paredes. Especial atenção deve ser dada à amarração e solidarização das alvenarias novas 

com elementos existentes a fim de evitar o surgimento posterior de fissuras e trincas. 

Sendo necessário, poderão ser usadas telas para tratamento das regiões de 

conexão entre elementos diferentes a fim de precaver contra patologias derivadas de 

movimentações diferenciais. 

 

1.9 IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS 

A impermeabilização de estruturas enterradas como vigas baldrames, deverá ser 

feita com tinta asfáltica, com no mínimo duas demãos. Deverão ser observadas 

rigorosamente as especificações dos fabricantes do impermeabilizante aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO. Para as impermeabilizações em estruturas como lajes ou calhas 

descobertas, pode-se utilizar emulsão asfáltica, com elastômeros, sendo para este, serviço 

de três demãos. 
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1.10  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Em ramal ou sub-ramal de água a instalação será feita em tubulações de diâmetro 

igual a 20 ou 25 mm. Tubos e conexões soldáveis PVC marrom, conforme projeto. Fita 

veda rosca teflon e suportes para tubulações conforme necessidade.  

A execução dos serviços de instalações hidráulicas de tubulações prediais de água 

potável, de reuso, água pluvial e esgoto sanitário será medida pelo comprimento em metro 

(m) de tubulação efetivamente montada, obtida por medição na obra, aceita e aprovada 

pela Fiscalização. 

Quando não explícitos em planilha, não serão objeto de medição em separado as 

conexões, fixações, acessórios, juntas, perdas e sobreposições, suportes, abertura e 

fechamento de rasgos, chumbamento das peças, etc 

Poderá ser reembolsada, como pagamento parcial do serviço, a aquisição de 

materiais conforme valores de Nota Fiscal de fornecimento, limitados aos quantitativos 

previstos no projeto, sem acréscimo de BDI. 

Realizar previamente teste de estanqueidade no trecho a ser medido. 

Observar recomendações de fabricantes para execução de ligações, emendas e 

conexões em tubulações e observar orientações para posicionamento e quantidades de 

suportes para tubulações em forro ou sótão. 

Os tubos de PVC da série “R” de água pluvial deverão ter diâmetro de 100 mm, 

sendo fornecidos e instalados em ramal de encaminhamento e fornecidos e instalados em 

condutores verticais. 

Deverá ser fornecido e instalado no ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, 

tubos de PVC da série normal, de esgoto predial, com diâmetros de 40, 50 e 100 mm. 

A execução dos serviços de instalações sanitárias de tubulações prediais de esgoto 

e agua pluvial, será medida pelo comprimento em metro (m) de tubulação efetivamente 

montada, obtida por medição na obra, aceita e aprovada pela fiscalização. 

Quando não explícitas em planilha, não serão objeto de medição em separado as 

conexões, fixações, acessórios, juntas, perdas e sobreposições, suportes, abertura e 

fechamento de rasgos, chumbamento das peças, etc. 

Poderá ser reembolsada, como pagamento parcial do serviço, a aquisição de 

materiais conforme valores de nota fiscal de fornecimento, limitados aos quantitativos 

previstos na lista de materiais do projeto. 

Observar recomendações de fabricantes para execução de ligações, emendas e 

conexões em tubulações. 
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Respeitar rigorosamente as declividades previstas em projeto. 

Com relação as conexões, todo o material deverá satisfazer as exigências das 

normas da ABNT e das concessionárias locais. Os tubos e conexões utilizados nas 

instalações de água fria serão de PVC rígidos, soldáveis, e atenderão as especificações 

das normas da ABNT. 

Referencialmente, as conexões utilizadas serão: 

 Joelho 90 graus, PVC, soldável, d= 20mm, instalado em ramal de distribuição 

de água - fornecimento e instalação. 

 Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, d= 20mm, x 1/2" instalado 

em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.  

 Te, PVC, soldável, d= 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água -

fornecimento e instalação. 

 Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, d= 20mm x 1/2", 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.  

 Te, PVC, soldável, d= 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água -

fornecimento e instalação.  

 Joelho 90 graus, PVC, soldável, d= 25mm, instalado em ramal de distribuição 

de água - fornecimento e instalação. 

 Tê de redução, PVC, soldável, d= 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação.  

 Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, d= 40 mm, junta soldável, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

 Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, d= 40 mm, junta soldável, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.  

 Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, d= 50 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.  

 Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, d= 100 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

 Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, d= 40 mm, junta soldável, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.  

 Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, d= 50 mm, junta soldável, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.  

 Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, d= 100 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
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 Te, PVC, serie normal, esgoto predial, d= 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido 

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.  

 Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, d= 100 x 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário.  

As caixas de inspeção a ser utilizadas deverão ser em concreto pré-moldado e de 

alvenaria de tijolo maciço, cuja dimensão máxima serão de 60x60x60, com revestimento 

interno com barra lisa (Cimento e Areia, Traço 1:4), espessura de 2,0 cm, com tampa pré-

moldada de concreto e fundo de concreto, de 15 MPA. 

A medição do serviço “Caixa de Inspeção” será pela instalação detalhado em projeto, 

aceito e aprovado pela Fiscalização.  

As caixas de Gordura simples e dupla serão em concreto pré-moldado com DN, 

respectivamente, de 40 e 60 mm com tampa, já incluindo fornecimento e Instalação. 

Para caixa d água, serão utilizadas caixas de material em polietileno já se incluindo 

seus acessórios, com capacidade para 5000 litros. 

 

 

 

Existirá uma caixa d água em polietileno e acessórios, do tipo cisterna enterrada com 

capacidade de 10.000 litros. 

Figura 01 – Caixa D’água, Tanque de polietileno 5000 L- imagem referencial 
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Deverá existir um Boiler, reservatório térmico, com capacidade de 1000 L. 

 

Figura 03 – Boiler, reservatório térmico- capacidade 1000 L 

 

Os ralos sifonados utilizados, serão de PVC com DN, 100 x 40 mm, com juntas 

soldáveis, fornecidas e instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 

A caixa sifonada utilizada será de PVC com dimensões de 100 x 100 x 50 e 150 x 

150 x 50 mm, com junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal 

de esgoto sanitário.  

A medição do serviço “Caixa Sifonada” será pela instalação detalhada em projeto, 

aceita e aprovada pela Fiscalização. 

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate 

flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. 

Figura 02 – Caixa D Água em Polietileno, 10.000 Litros, com acessórios- Imagem Referencial 
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Materiais 

Bacia Sanitária com caixa acoplada, Cor branco, Referência Deca 

Critério de Medição 

Unidade instalada. 

Ilustrações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, 

incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira 

cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.  

Materiais 

Lavatório suspenso máster de canto com mesa, Cor branco, Referência Deca 

Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, PADRÃO POPULAR. 

Critério de Medição 

Unidade instalada. 

Ilustrações 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornecimento e instalação e ducha higiênica de parede, 1/2" ou 3/4", padrão médio 

- fornecimento e instalação.  

Figura 05 – Lavatório suspenso de canto, Deca 

Figura 04 – Bacia sanitária com caixa acoplada- imagem referencial 
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Materiais 

Ducha higiênica com registro, cor cromado, referência deca 

Critério de medição 

Unidade instalada. 

Ilustrações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bancada mármore polido 200 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável 

média, válvula americana em metal cromado, sifão tipo garrafa em metal cromado, 

engate flexível 30 cm, torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia 

de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação.  

Critério de Medição 

Metro quadrado. 

 

Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em aço inoxidável, 

papeleira de parede em metal cromado sem tampa e porta toalha rosto em metal 

cromado, tipo argola com fornecimento e instalação. 

Materiais 

Dispenser para papel higiênico rolo, modelo premisse velox, cor branco, referência 

rejovel 

Dispenser para toalheiro, modelo premisse velox, cor branco, referência rejovel 

Dispenser para sabonete líquido, modelo premisse velox, cor branco, referência 

rejovel 

Critério de medição 

Unidade instalada. 

Figura 06 – Ducha higiênica, Deca 
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Ilustrações 

 

   

 

 

 

 

 

 

Para o registro de pressão bruto, serão utilizados materiais do tipo latão, roscável, 

de 1/2", com acabamento e canopla cromados, já se considerando o fornecimento e a 

instalação em ramal de água. Para os registros de gaveta bruto, serão utilizados materiais 

de latão, roscável, de 3/4", com acabamento e canopla cromados, já se considerando o 

fornecimento e a instalação em ramal de água. Para os demais serviços, deverá existir 

vários tipos de serviços que serão realizados além dos convencionais, entre os quais 

teremos a execução de caixas de areia, de 40x40x40 e 60x60x60 cm em alvenaria, rasgos 

e chumbamentos lineares em alvenaria para ramais ou distribuições com diâmetro menores 

ou iguais a 40 mm. 

Será utilizado bomba de recalque d’agua, com potência trifásica de 1,5 hp. 

Materiais 

Mão de Obra e Equipamento 

Não se aplica. 

Equipamentos e Procedimentos de Proteção Individual e Coletiva específicos 

Não se aplica. 

Critério de Medição 

Peça entregue na obra. 

TIPOLOGIA NOME POPULAR PORTE IMAGEM 

Equipamento 

elétrico 
Bomba com Chafariz  Jato 6000L/h 

 

Figura 07 – Dispenser Papel Higiênico, Toalha e Sabonete- Imagem referencial 
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Critério de Verificação ou Aceitação 

O equipamento deverá ser testado e aprovado previamente. 

 

1.11  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES 

Serão utilizadas eletrocalhas do tipo perfuradas, com perfil U, de DN de 300x50 mm 

e 200x50 mm, tanto para as instalações de elétrica, quanto para instalações de 

telecomunicações. 

 
Figura 08 – Eletrocalhas do tipo 300x50 ou 200x50 mm, tipo perfurada com perfil U – Imagem 

Referencial 

 

Serão utilizadas curvas de 90º na vertical, tanto para instalações de elétrica, quanto 

para instalações de telecomunicação. 

 
Figura 09 – Curvas de 90º na vertical para Eletrocalhas – Imagem Referencial 

 

Serão utilizadas curvas de 90º na horizontal, tanto para instalações de elétrica, 

quanto para instalações de telecomunicação. 
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Figura 10 – Curvas de 90º na horizontal para Eletrocalhas de 300 mm – Imagem Referencial 

 

Serão utilizados Tê horizontais, para recebimento das eletrocalhas. 

 
Figura 11 – Tê horizontal para Eletrocalhas de 300 mm – Imagem Referencial 

 

Para os eletrodutos, serão utilizados aqueles do tipo flexível corrugados, com 

diâmetros nominais de 20 mm (1/2”), 25 mm (3/4”), 32 mm (1”) instalados em forro e 

paredes. Já para os cabos mais robustos de eletrodutos rígidos roscáveis, serão utilizados 

aqueles, a cujo diâmetro se equivalia a 60 mm (2”) e 110 mm (4”). 

        

                 Figura 12 – Eletrodutos flexíveis corrugados tigreflex reforçado laranja- imagem 

referencial. 
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Para as caixas serão utilizadas aquelas do tipo, retangulares, de PVC, com 

dimensões 4”x2”, podendo as mesmas, serem de alta, média ou baixas, com 2,30, 1,30 e 

0,30 m do piso, respectivamente, devendo ser fornecidas e instaladas em parede.  

 

 

                 Figura 13 – Caixas de PVC retangular tigre flex, 4”x2”- imagem referencial. 

 

Os cabos deverão ser de cobre flexível isolado, com seções 2,5, 6, 10, 16, 25, 35, 

50, 70, 95, 120, 150, 185 e 240 mm², anti- chamas com 0,6/1,0 KV para distribuição. Já as 

caixas de passagem, deverão ser instaladas onde indicado nos projetos e nos locais 

necessários à correta passagem da fiação. Os disjuntores deverão ser monopolares, 

bipolares e tripolares, do tipo DIN, com corrente nominal indicada em projeto, com 

fornecimento e instalação. 

Deverão ser instalados observando-se a perfeita fixação a evitar-se peças soltas e 

desalinhadas. Os materiais utilizados serão de linha popular. As tomadas baixas deverão 

estar localizadas a 0,30 m do piso, as tomadas médias estarão a 1,30 m do piso acabado 

e as tomadas altas a 2,30 m do piso. 

Para as luminárias, serão utilizadas aquelas de embutir LED 60x60, com 45 w, em 

quadro branco e frio, deverá ter luminárias tipo calha, de sobrepor, com reator de partida 

rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, com fornecimento e instalação. Deverá ter 

luminária do tipo globo vidro leitoso/plafonier/bocal com lâmpada fluorescente de 20w e 

40w, e luminária tipo spot/arandela para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta, 

além de refletores para as partes externas. 

Os pontos para telecomunicações deverão ser posicionados nas mesas alturas que 

os pontos de elétrica, nas posições altas, média ou baixa. Está previsto a utilização de 

cabos do tipo UTP 5E e a instalação de um sistema de caixas de som para ligação em 

computador composto por quatro caixas de som ligadas e um patch Cord com terminal para 

ligação de áudio com pelo menos 1,5 m de extensão. Serão usados cabos do tipo par de 

1,0 mm2. Para vídeo será disponibilizado ponto no forro para ligação de projetor e dois 
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cabos interligado a caixa na parede com cabos e terminais HDMI e VGA. Serão previstos 

ainda, pontos para ramais telefônicos e interfone no portão de acesso de serviço. Estes 

pontos deverão ser interligados ao sistema do prédio e à central telefônica, se houver. 

Para os ar condicionados, deverá ser fornecido e instalado, um SPLIT 24.000 BTUS, 

condensadora e evaporadora, incluindo-se suportes, tubulações, furos em paredes, 

recomposições de paredes, ligação elétrica, etc. E, com relação aos MULTI SPLITS, deverá 

ser previsto um Kit de ar condicionado contendo, uma condensadora de 60.000 BTUS, duas 

evaporados de 24.000 BTUS, além de outra evaporadora de 9.000 BTUS, incluindo seus 

suportes, tubulações, furos em paredes, recomposições de paredes. Já para o outro Kit, 

deverá ser previsto uma condensadora de 48.000 BTUS e mais 2 evaporadoras de 24.000 

BTUS, contando-se também, seus demais suportes e ligações.  

 

Figura 14 – Kit Ar Condicionado MULTI SPLIT com Cassetes, BTUs- Imagem referencial. 

 

Além destes itens, deverá ser previsto a utilização de placas fotovoltaicas, onde para 

as mesmas, será evitado colocar em série módulos com diferentes rendimentos. O 

fornecimento e instalação, de módulos solares fotovoltaicos de células de silício 

monocristalino, para integração arquitetônica em fachada de edifício, com potência máxima 

(Wp) 125 W, tensão a máxima potência (Vmp) 21 V, intensidade máxima de potência (Imp) 

5,94 A, intensidade de curto-circuito (Isc) 6,54 A, tensão em circuito aberto (Voc) 25,2 V, 
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eficiência 16%, 42 células, vidro exterior temperado de 5 mm de espessura, camada 

adesiva dupla de PVB, vidro posterior temperado de 5 mm de espessura, temperatura de 

trabalho -40°C até 80°C, coeficiente de transferência de calor 4,5 W/m²K, redução de ruído 

15 dB, transmissão térmica 25%, transparência 32%, dimensões 1600x1300x10 mm, altura 

máxima de instalação 80 m, resistência à carga do vento 287 kg/m², peso 52 kg, vidro 

transparente, com caixa de ligações, montagem com ganchos. Inclusive acessórios de 

montagem e material de ligação elétrica. Totalmente montado, ligado e testado. Superfície 

medida segundo documentação gráfica de Projeto, sem duplicar esquinas nem encontros, 

descontando todas as aberturas. Colocação e fixação do módulo. Ligação com a rede 

elétrica. Medir-se-á a superfície realmente executada segundo especificações de Projeto, 

sem duplicar esquinas nem encontros, descontando todas as aberturas. 

 

1.12  INSTALAÇÕES ESPECIAIS 

Para as instalações de incêndio, serão utilizados extintores do tipo pó químico- 6 kg, 

incluindo fornecimento e instalação. 

Materiais 

Extintores de pó Multi Uso ou pó-ABC 

Mão de Obra e Equipamento 

A mão de obra deve ser especializada. 

Equipamentos-Extintor de pó Multi Uso ou pó-ABC 

-Suporte de parede em metal galvanizado para extintores portáteis 

-Suporte Redondo p/ Extintor de Incêndio Inox para piso conforme figura 

 

Figura 15 – Extintor de incêndio e suporte em inox - imagem referencial. 
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Critério de Medição 

Extintor instalado em local e altura indicado no projeto e conforme norma. 

Critério de Verificação ou Aceitação 

Não serão aceitos extintores sem o selo do fabricante e fora da data de validade 

especificada pelo fabricante. 

Somente serão aceitos extintores com validade mínima de um ano a partir de seu 

recebimento. 

 

A placa de sinalização de segurança contra incêndio, será do tipo fotoluminescente, 

retangulares e quadradas com dimensões respectivamente, *20 x 40* e 20x20 cm. Todas 

em PVC, com espessura de 2 mm, anti-chamas. Para o bloco de iluminação de emergência, 

estará incluído o fornecimento e instalação. A instalação das placas deve ser executada 

somente após inspeção do local para averiguação de possíveis conflitos com instalações e 

mobiliários. 

Critério de Medição 

Placa instalada em local e altura indicado no projeto e conforme norma 

Critério de Verificação ou Aceitação 

Ausência de irregularidades. 

Somente serão aceitas placas instaladas no local indicado em projeto.  

Somente serão aceitas placas com especificações conforme NBR 13434 e norma do 

CBMMS. 

Materiais 

Placa de sinalização de rota de fuga. Material FOTOLUMINESCENTE, que não sofre 

oxidação por tempo de uso, fabricado em PVC (Policloreto de Polivinila), Anti-chamas, 

impresso pelo sistema de Silk-Screen. Símbolo retangular, fundo verde e letras em 

tamanhos (altura X distância) conforme requisitos exigidos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 

13434-2. Placa pronta para instalação com fita dupla face (Tesa Alemã) no verso. 

Mão de Obra e Equipamento 

Mão de obra especializada 

Equipamentos 

Não se aplica 
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Equipamentos e Procedimentos de Proteção Individual e Coletiva específicos 

Não se aplica 

Critério de Medição 

Placa instalada em local e altura indicado no projeto e conforme norma. 

Critério de Verificação ou Aceitação 

Ausência de irregularidades. 

Somente serão aceitas placas instaladas no local indicado em projeto.  

Somente serão aceitas placas com especificações conforme NBR 13434. 

Serviços preliminares obrigatórios 

Verificação e desobstrução antecipada do local a ser instalado. 

Processo Executivo 

A instalação das placas deve ser executada somente após inspeção do local para 

averiguação de possíveis conflitos com instalações e mobiliários. 

Além destes, será previsto para este projeto, centrais de alarme, centrais de telefone 

PBX e centrais de distribuição. 

Além também, de prever para este projeto, um Elevador social. 

 

1.13   ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 

O projeto deverá constar diversos itens para compor os elementos que serão 

utilizados para esquadrias, como: 

 Porta de giro, de aluminio ventilado pintado com barra de apoio, com 01 folha. 

Med. 80x210 cm 

 Porta de giro, de aluminio ventilado pintado, com 01 folha. Med. 80x210 cm 

 Porta de giro, laminada em aluminio pintado. Med. 70x210. 

 Porta de giro, laminada em aluminio pintado, com 01 folha. Med. 80x 210 cm. 

 Porta giro, vidro temperado 10 mm, com 01 folha. Med. 103x 208 cm. 

 Porta de correr, vidro temperado de 10 mm, com 4 folhas. Med. 230x210 cm.  

 Porta de seg. Com 01 f. Leitura biométrica, med. 80x210 cm.  

 Janela com caixilho, maxim-ar, de pele de vidro com 02 folhas. Med. 160x80. 
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 Janela com caixilho maxim-ar, de alumínio pintado branco/ vidro liso 4 mm, 

com 01 folha. Med. 80x80 cm. 

 Janela com caixilho maxim-ar, de aluminio pintado branco/ vidro liso 4 mm, 

com 02 folhas 80x120 cm. 

 Janela com caixilho maxim-ar, de alumínio pintado branco/ vidro liso 4 mm, 

com 01 folha. Med. 80x60 cm. 

 Pele de vidro para passadiço  (vidro laminado refletivo, 5+4 mm; cor: azul. 

Intenso; dimensões: 1,20 m x 1,50 m e acessórios) 

 Janela com caixilho maxim-ar, de pele de vidro, com 6 folhas med. 340x200 

cm. 

 

   

Figura 16 – Utilização de janelas Maxim-ar Aluminio - Imagem ilustrativa. 

 

1.14 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES 

As superfícies a serem chapiscadas deverão estar perfeitamente limpas e molhadas. 

O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias internas e externas, com o auxílio de 

desempenadeiras dentadas. Para a argamassa, esta deve ser industrializada e com 

preparo manual, e terá como diretriz o seu lançamento contra a superfície, não tendo a 

preocupação de haver uniformidade na chapiscagem. A espessura do chapisco deverá ser 

de 5 mm. O chapisco deverá ser fartamente molhado após a pega para proceder-se a cura. 

A aplicação do emboço deverá ser feita em todos os revestimentos internos e 

externos, exceto nos locais com especificação particular e demais locais indicados no 

projeto. 
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O emboço será constituído por uma massa única, para recebimento de pintura, cuja 

argamassa terá traço de 1:2:8, com preparo e aplicação manual nas faces internas e 

externas de paredes, com espessura de 20 mm, com execução de taliscas.  

Para recebimento de cerâmica, a argamassa deverá ter traço de 1:2:8, com preparo 

manual, aplicado manualmente em faces internas e externas de paredes, para ambientes 

com áreas menores que 5 m², entre 5 e 10 m² ou maiores que 10 m², poderá ser utilizado 

espessura de 20 mm, com execução de taliscas. Deverão ser utilizadas areias finas e 

médias com o objetivo de se obter boas características do acabamento e se evitar o 

consumo exagerado de massa corrida. 

O revestimento cerâmico para paredes internas deverá ser feito com placas tipo grês 

ou semi-grês, cujas dimensões serão de 20x20 cm, sendo estas aplicadas em ambientes 

de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. 

Os peitoris deverão ser em mármore, com largura de 15 e 25 cm, assentados com 

argamassa. O traço a ser utilizado deverá ser de 1:4 (Cimento e Areia Media), preparado 

manualmente.  

Nos locais indicados nos projetos e em geral em todos os caixilhos internos e 

externos em alumínio, serão instaladas placas em granito polido em todas as faces 

aparentes, com acabamento bizotado e assentes com argamassa e grampas fixadas com 

massa plástica, para servirem como peitoris. 

Não esquecer de deixar as pingadeiras necessárias aos peitoris. 

 

1.15  PISOS 

Para o piso cimentado, utilizaremos traços de 1:3 (cimento e areia), com acabamento 

liso e espessura de 3,5 cm, com preparo manual de argamassa. 

Para piso cerâmico, o revestimento será com placas do tipo grês, com dimensões de 

35x35 cm, e sua instalação será para ambientes com área menor que 5 m² e maior que 10 

m². 

Serão também aplicados pisos táteis em placas de concreto para acessibilidade nas 

calçadas com assentamento com argamassa em condições semelhantes aos pisos 

cerâmicos. 

A soleira deverá ser de mármore com largura de 15 cm. A espessura deverá ter 3 

cm, e seu assentamento deve ser sobre argamassa com traço 1:4 (Cimento E Areia). 
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Para o rodapé cerâmico, deverá ser considerado uma altura de 7 cm, com placas do 

tipo grês de dimensões de 35 cm. 

O contra piso deverá ser em argamassa com traço de 1:4 (cimento e areia). O 

preparo deve ser manual e sua aplicação deverá ser em áreas secas sobre lajes, com 

espessuras de 2 cm.  

Para o lastro de concreto, utilizaremos espessura de 5 cm, com preparo mecânico e 

inclusos lançamentos e adensamentos. 

 

1.16  PINTURAS 

Para paredes externas, deverá ser aplicado fundo selador acrílico e pintura 

texturizada acrílica, na cor branco.  

Critério de Medição 

Metro quadrado aprovado pela fiscalização. 

 

Para paredes internas, deverá ser aplicado fundo selador e tinta látex acrílicos, com 

duas demãos.  

Materiais 

Pintura Látex, cor branco, Referência Suvinil  

Critério de Medição 

Metro quadrado aprovado pela fiscalização. 

As madeiras receberão pinturas com esmalte acetinado, de duas demãos. 

A pintura sobre superfícies metálicas deverá ser com esmaltes brilhantes, com a 

passagem de duas demãos, inclusive proteção com zarcão, através de uma demão.  

O fundo preparador primer deve ser a base de epóxi, para estrutura metálica, com 

uma demão e espessura de 25 micras. 

A pintura para o piso deverá ser acrílica, em pisos cimentados, com duas demãos. 
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1.17  LIGAÇÕES PREDIAIS 

As ligações domiciliares de esgoto serão compostas de tubo de PVC de esgoto 

predial, com diâmetros iguais 100 mm. A caixa de alvenaria com tampa de concreto, deverá 

ser fornecida e instalada. 

Para as ligações prediais elétricas, serão previstos postes de concreto, com seção 

circular de comprimento estipulado em 9m e carga nominal no topo de 400 kg, inclusive 

com escavação. Deverão ser colocadas, caixas de medição de alta tensão, com 

transformador de distribuição estimado em 300kva, trifásico de 60hz classe de 15kv imerso 

em óleo mineral. 

Para as ligações prediais de água, será previsto Kit com cavalete para medição de 

água, com a entrada principal em PVC, soldável DN de 25 (¾”), contando-se fornecimento 

e instalação. 

Para as entradas de Telecomunicação, será previsto ponto de entrada de TI, para 

alimentação ao prédio. 

Em relação ao grupo gerador estacionário, para suas especificações serão 

atribuídos: 

 Características: de estrutura robusta e integralmente soldada, com fundo 

fechado, fabricada a partir de longarinas e travessas de aço carbono, possui 

reforços nos locais de apoio dos equipamentos, o que garante o alinhamento 

adequado e a estabilidade estrutural do conjunto. 

 Quadro de comando automático, dotado de microcontrolador Deep Sea, 

montado internamente ao contêiner, isolado da máquina, dotado de porta 

devidamente reforçada, com compartimentos separados para comando e 

força, conforme solicita a NR10, contendo visor de acrílico para visualização 

externa dos instrumentos. 

 Operação: automática e manual. Executa supervisão de sistema de corrente 

alternada, comandando a partida e parada do grupo gerador em caso de falha 

da fonte principal (rede). 

 Medições: potência ativa (kW); potência aparente (kVA); energia ativa (kWh); 

tensões de fase e de linha gerador (Vca); tensões de fase rede (Vca); 

frequência (Hz); corrente das fases do gerador (A); temperatura da água (°C); 

tempo de funcionamento (h); tensão de bateria (Vcc). 
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 Sinalizações: modo de operação; indicação de alarme ativo; status do grupo 

gerador; status da chave de grupo; status da chave de rede. 

 Proteções: sobre/subtensão; sobre/subfrequência; sobrecorrente;    

sobre/subvelocidade; 

 Sobre/subtensão de bateria; alta temperatura da água; baixa pressão do óleo 

lubrificante. 

 Registro de até 50 eventos. 

 Retificador de baterias: automático, microprocessado, corrente de saída 5 A, 

tensão de saída 12 Vcc. 

 Programador horário para partidas e paradas pré-determinadas. 

 Botoeira de emergência do tipo 'soco'. 

 Formado por dispositivo tripolar de proteção contra curto-circuito para o Grupo 

Gerador. 

 Chave de transferência, composta por dois contadores, tripolares, na 

capacidade de 600 A, montada no compartimento de força do quadro de 

comando. 

 Tanque de combustível de consumo, instalado na base do contêiner, com 

indicador de nível elétrico e mostrador na frontal do painel. 

 Silencioso e segmento elástico, montados internamente ao contêiner. 

Amortecedores de vibração de elastômero, com corpo metálico resistente a 

cisalhamento, montados entre o motor/gerador e a base metálica. 

 Bateria de partida, montada sobre a base com suporte, cabos e conectores. 

 Grupo Gerador Silenciado Leve (SL) para um nível de ruído médio de 85 

dB(A) @ 1,5m, com carenagem  composta por  painéis  laterais, teto  e  portas  

para  acesso ao  motor  e  quadro  elétrico, fabricados em chapas e perfis de 

aço galvanizado, aparafusadas entre si e pintura eletrostática a pó poliéster 

de alta espessura na cor branca. Entrada de ar pela lateral com saída frontal 

de fluxo vertical, dotadas de tratamento acústico. 

 -  Motor e gerador com pintura original dos fabricantes, base preta, carenagem 

e quadro de comando branco. 

 - Manual técnico em mídia eletrônica (CD). 
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 - Treinamento básico de operação e verificações de rotina, durante a entrega 

técnica. 

 

1.18  URBANIZAÇÃO 

Para arborização, será utilizado arbustos com altura entre 50 a 100 cm, em cava 

de 60x60x60 cm 

Processo Executivo 

As mudas deverão ser, preferencialmente, entregues com 48 horas antes do plantio. 

Será necessário acondiciona-las em local protegido de insolação constante e longe de 

materiais de construção, como cimento e argamassa.  

Para utilização de pergolados em balanço, serão especificados os seguintes itens: 

 

Mão de Obra e Equipamento 

Não se aplica. 

Equipamentos e Procedimentos de Proteção Individual e Coletiva específicos 

Não se aplica. 

Critério de Medição 

Peças entregues na obra. 

Critério de Verificação ou Aceitação 

Os móveis deverão estar em perfeito estado de conservação, sem arranhados ou 

riscos. 

TIPOLOGIA NOME POPULAR PORTE IMAGEM 

Estrutura de 

madeira 
Pergolado 1,50 x 4,20m 
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Manutenção e Limpeza de Áreas Verdes 

Nesse quesito, deverá ser levado em consideração a poda de árvores (se houver), 

com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, bem como devem ser removidos os 

detritos e entulhos presentes no local. 

 

1.19  CUSTOS HORÁRIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Equipamentos cotados para o custo horário produtivo diurno, ou seja, a carga horária 

em que a máquina estará em operação. 

 Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador. 

 Betoneira com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, 

motor elétrico trifásica com potência de 2 HP, sem carregador. 

Materiais cotados para o custo horário improdutivo diurno, ou seja, carga horária em 

que a máquina não estará sendo utilizada. 

 

 Martelete ou rompedor pneumático manual, de 28 kg, com silenciador. 

 Betoneira com capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, 

com motor elétrico trifásica e potência de 2 HP, sem carregador. 

 

1.20  SERVIÇOS DIVERSOS 

Os andaimes utilizados para alvenaria deverão ser em madeira, podendo ser 

utilizados andaimes metálicos tubular do tipo torre, caso necessário. A unidade para 

locação destes andaimes será a metragem utilizada por mês (m/mês). 

Após o término dos serviços, deverá ser realizada a limpeza total do 

empreendimento, entregando todos os pisos, aparelhos sanitários, vidros, esquadrias, etc., 

perfeitamente limpos. Externamente deverão ser removidos todos os detritos e entulhos 

que ainda existirem no local da obra. Para fins, deverá ser colocada em local bem localizado 

e visível, a placa metálica de inauguração.  

Para serviços diversos e imprevistos, estarão disponíveis em planilha:  

 Ajudante de pedreiro com encargos complementares. 

 Auxiliar de eletricista com encargos complementares. 

 Gesseiro com encargos complementares. 
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 Eletricista com encargos complementares. 

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. 

 Pintor com encargos. 

O letreiro deverá possuir letras de Aço Inox, com altura igual a 20 cm, incluindo 

fornecimento e colocação. 
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1 O EDIFÍCIO DO CREA MS 

1.1 Situação atual 

O atual edfício do CREA MS é composto por 3 blocos: 

1- O Bloco 1 abriga arquivos, almoxarifado, salas de serviços gerais e um salão 

multiuso, além de alguns pequenos banheiros que atendem às áreas de serviços 

do conselho. 

2- O Bloco 2 é usado pelo Departamento de Registro/Atendimento e pelo 

departamento de Fiscalização. Abriga, além das salas de funcionários, alguns 

banheiros e arquivos. Está instalada de forma transitória neste bloco todo o 

Departamento de Tecnologia da Informação do CREA MS, com suas áreas de 

desenvolvimento de sistemas e, inclusive, a sala dos servidores que atendem e 

sustentam toda a rede de dados da instituição e até os serviços via internet. 

 

3- O bloco 3 possui três pavimentos e abriga um saguão para recepções no térreo, 

áreas administrativas no segundo pavimento onde funcionam o Departamento 

Administrativo e Departamento de Assessoria Técnica, salas de reuniões das 

câmaras; no terceiro pavimento além de áreas adminsitrativas para 

Departamento Jurídico, Departamento de Relações Institucionais e Presidência, 

há a Sala da Plenária. Complementando o Bloco 3 há uma área com um grande 
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auditório no térreo (aproximadamente 300 lugares) e dois auditórios menores 

(aproximadamente 60 lugares) no segundo pavimento. 

1.2 Demanda por reforma e ampliação 

Há alguns principais problemas a serem resolvidos com a reforma e ampliação do 

empreendimento: 

1- Aumentar espaços de trabalho e outros que precisem de redimensionamento 

para comportar a previsão de ampliação do quadro do CREA-MS. Atualmente, 

com um quadro total que beira 100 funcionários, os espaços já operam no limite 

da capacidade forçando eventualmente a condições menos ergonômicas de 

trabalho para os funcionários. Apesar da tendência à informatização do 

atendimento ao público, há expectativa de que o número de funcionários ainda 

sofra um ligeiro aumento e, portanto, a reforma com ampliação deve otimizar a 

disponibilidade de espaços. A intervenção deve aproveitar para otimizar 

circulação, acessos e distribuição de setores mais adequada às funções. 

2- O edifício demanda modernização nos sistemas para oferecer melhor 

infraestrutura para a operação (sobretudo tecnológica) e para incorporar soluções 

sustentáveis que impliquem em redução do custo operacional. Além disso, é 

preciso criar facilidade de manutenção e flexibilidade para ajustes e mudanças 

de layout. Além das modernizações, alguns sistemas prediais precisam de 

redimensionamento para atingirem níveis satisfatório de operação, entre eles, 

infraestrutura de dados e climatização. Há ainda novas exigências legais relativas 

ao Crescimento 

3- Há um esforço contínuo de migração do CREA para um sistema que possa 

interagir com usuários on line, sem a necessidade de comparecimento à sede do 

CREA. Isso exige um alto nível de confiabilidade nos sistemas de informação do 

conselho tanto em termos de infraestrutura quanto de sistemas. As condições de 

infraestruturas são resolvidas com as reformas. 

4- Acessibilidade e sustentabilidade são quesitos pouco contemplados no atual 

edifício e passaram a ser obrigatórios na última década por meio de legislações 

específicas e programas governamentais dirigidos a prédios públicos. Adequar o 

edifício a estas exigências legais é fundamental para obter as liberações 

burocráticas e evitar problemas no futuro. Também se enquadram neste tipo de 

demanda as adequações para a nova legislação do corpo de bombeiros de MS 
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e ajustes para atender requisitos trabalhistas no que se refere aos espaços 

oferecidos sos funcionários. 

1.3 Diretrizes de projeto 

O projeto foi desenvolvido com base nas seguintes diretrizes: 

1- Durabilidade e flexibilidade: as soluções devem ser duráveis no sentido de 

resistirem e de adaptarem às constantes mudanças que ocorrem durante o uso 

do prédio como variações de layout, acréscimo ou redução do número de pontos 

de TI, etc. 

2- Agilidade e construção enxuta: como a ampliação será feita com o edifício em 

uso, é preciso que os trabalhos sejam ágeis e gerem um mínimo de resíduos e 

outras formas de poluição. 

3- Sustentabilidade e Acessibilidade: as soluções devem atendem adequadamente 

às exigências de acessibilidade e de sustentabilidade das normas aplicáveis e 

dos programas governamentais dedicados aos temas. 

4- Adequações de condições aos funcionários: os funcionários precisam dispor de 

espaços adequados para os períodos de descanso, refeições, etc. de modo a 

atender às normas trabalhistas e de ergonomia. 

As concepções levaram à criação de um bloco adicional e um segundo pavimento 

no bloco 1 ficando a configuração dos blocos como indicada à frente. Esta configuração de 

blocos apoia a estratégia de implantação do empreendimento. 

Os projetos desenvolvidos até o momento contemplam os blocos 1 e 4 

predominantemente. 
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1.4 Estratégia de implantação geral 

A implantação da reforma completa do edifício será feita em diversas etapas. O 

projeto atual contempla as etapas 1 e 2 predominantemente, embora encaminhe soluções 

também para as etapas 3 e 4. 

1.4.1 Etapa 1 – atendimento a urgências: adequações legais e TI 

Nessa etapa será implantado um novo bloco no conjunto arquitetônico para abrigar 

os elementos que atendam às exigências mais urgentes do ponto de vista legal e técnico. 

Assim, neste bloco ficarão concentrados sanitários acessíveis, elevador que permite 

acessibilidade a todos os níveis do prédio, vestiários e área de descanso e refeições para 

funcionários, espaço para instalação do Data Center do CREA MS com todos os recursos 

técnicos necessários. Nessa etapa serão também instalados recursos de aproveitamento 

de água de chuva e de auto geração de energia (sistema fotovoltaico). 

Esta etapa refere-se à construção do bloco 4 (novo), reformulação da entrada de 

energia e instalação de gerador à diesel para suprir momentos de falta de energia na rede 

pública, garantindo a operação mínima dos sistemas e serviços do CREA MS. 
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1.4.2 Etapa 2 – ampliação: aumento de áreas administrativas e acesso público a área 

multiuso 

Após a etapa 1, será realizada a implantação de áreas adicionais para escritórios e 

adequação de acessos públicos a espaços multiuso no bloco 1. 

1.4.3 Etapa 3 – reforma do atendimento 

Uma vez disponíveis novos espaços de escritório será possível liberar o prédio do 

atendimento para reformas sem impactar as atividades rotineiras. Assim, a terceira etapa 

foca a reforma do bloco 2, conhecido por prédio do atendimento. 

1.4.4 Etapa 4 – paisagismo e urbanismo 

A etapa 4 visa adequar toda a área externa do CREA, uma vez que as próximas 

etapas dificilmente representam risco significativo de danos por acesso de equipamentos. 

1.4.5 Etapa 5 – reforma das áreas administrativas do bloco 3 

O bloco 3 abriga hoje praticamente todas as áreas adminsitrativas do CREA MS, 

mas apresenta inúmeros problemas quanto a flexibilidade e atualização dos sistemas 

prediais elétricos e de telecomunicações. Esses sistemas precisam ser revisados, 

replanejados e reformados para garantir ao prédio mais algumas décadas de 

operacionalidade. 

1.4.6 Etapa 6 – reforma dos auditórios do bloco 3 

Os auditórios existentes no bloco 3, em uso há mais d euma década, precisam 

também de retrofit de equipamentos para atender às novas demandas e tecnologias 

existentes. Isso é necessário para que o espaço continue sendo atrativo ao uso do público 

e para que a instituição possa receber eventos importantes para a sociedade sul mato 

grossense. 
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2 CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA 

O projeto desenvolvido contempla o novo Bloco 4, a reforma do Bloco 1 e as ligações 

destes com os demais blocos do conjunto, além da reorganização do estacionamento 

interno com espaço para instalação do gerador e relocação da entrada de energia. 
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O térreo do Bloco 4, chamado Bloco dos banheiros contempla vestiários para uso 

dos funcionários, vestiários acessíveis, a área de descanso e refeições dos funcionários, 

uma pequena cantina para atendimento ao público (podendo ser terceirizada) e áreas de 

circulação que permitem o fluxo entre o estacionamento dos fundos público, o 

estacionamento dos fundos interno as áreas térreas do Bloco 1 e o acesso ao Bloco 2, 

chamado Bloco do Atendimento. 

 

 

 

No pavimento superior foram contempladas instalações sanitárias, inclusive as 

acessíveis, sala para o Data Center (ou sala do servidor), sala técnica para quadros 

elétricos e de TI, espaço para escritório no qual se pretende instalar o Departamento de TI 

do CREA MS. 
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O Bloco 4 constitui a primeira etapa de obra, inclusive com demolição de parte do 

Bloco 1 existente. 

O Bloco 1 será reformado e no pavimento térreo permanecerá abrigando um salão 

multiuso que será melhor estruturado com a criação de um foyer e acessos específico para 

o público. Dessa forma, este espaço poderá sediar pequenos eventos mesmo em horários 

em que as áreas administrativas permaneçam fechadas. Haverá também banheiros e uma 

área para funcionários e terceirizados do CREA, com pequeno almoxarifado. 

 

 

 

O pavimento superior que será criado será utilizado para expandir áreas de escritório 

a reorganizar os departamentos da instituição conforme o crescimento de cada um. 
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As comunicações do Bloco 4 com o Bloco 2 e Bloco 3 serão feitas por passarelas 

suspensas. O piso do segundo pavimento do Bloco 4 estará em mesma cota que o do Bloco 

3, portanto, a passarela os comunica em nível. 
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Já no caso da comunicação entre Bloco 4 e Bloco 2, como há desníveis, serão 

criados escada e um elevador que permita os acessos aos níveis. Atualmente, entre o Bloco 

2 e o Bloco 3 não há acessibilidade. Com a criação do Bloco 4, este problema fica resolvido, 

pois o Bloco 4 funciona como transição entre os níveis. 
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3 ESTRUTURAS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS 

3.1 Diretrizes de concepção 

As estruturas dos blocos novos (Bloco 4 e piso superior do Bloco 1) devem ser 

concebidas para as seguintes diretrizes: 

1- Agilidade de execução, o que tende a conduzir a soluções pré-fabricadas em 

concreto ou metal. 

2- Capacidade de vencer grandes vãos para minimizar a necessidade de pilares 

internos, uma vez que o térreo do Bloco 1 é existente e o segundo piso é corrido. 

3- Facilidade de resolver interferências com instalações, sobretudo na primeira laje 

do Bloco 1 por ter limitação de altura de forro para inclusão de vigas (o nível da 

laje é condicionado pelo nível do piso do Bloco 3). 

3.2 Estratégia de execução 

Há diversa soluções possíveis e que atendem às diretrizes definidas. Estruturas em 

concreto armado pré-fabricadas, estruturas metálicas e ligth steel frame são exemplos de 

possibilidades. 

A estratégia para agilizar e garantir a execução das estruturar é contratar toda el 

anum único pacote. As empresas fornecedoras dessas soluções costumam fornecer a 

fabricação e a montagem em pacote. Assim, poderão ser aceitas qualquer uma das 

soluções, desde que sejam entregues completas. 

Poderá ser realizada aquisição em separado do sistema estrutural completo, 

composto por: fundações, pilares, vigas, lajes e cobertura metálica. 

3.3 Tipologias mais prováveis 

3.3.1 Fundações 

As fundações tendem a ser de estacas escavas com cerca de 5 m de profundidade. 

Para cada pilar poderá haver um bloco de coroamento de estacas para 2, 3 ou 4 estacas. 

As cotas de arrasamento dos blocos devem considerar a existência ou o projeto de 

tubulações nas proximidades, sobretudo as de saída de esgoto e águas pluviais do prédio 

em direção às caixas de inspeção ou de areia. 
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3.3.2 Pilares e vigas 

Os pilares e vigas serão metálicos ou de concreto, sempre pré-fabricados. 

Os alinhamentos de pilares ao longo do Bloco 1 são afastados das faces externas 

do prédio para que as fundações novas sejam executadas, o máximo possível, sem 

interferir com as existentes. 

 

 

 

Para o Bloco 4, estas interferências não poderão ser completamente eliminadas, 

exigindo cuidados adicionais na execução das regiões com interfaces. 

Na região de interface entre Bloco 4 e Bloco 1 ocorrerão ainda a necessidade de 

executar blocos de pilares associados. Estes deverão ser executados ainda na Etapa 1 de 

obra, permanecendo as esperas para futuros pilares nas etapas subsequentes. 
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3.3.3 Lajes 

A tipologia de laje mais adequada à situação são as lajes alveolares pré-fabricadas 

protendidas por permitirem grandes vãos e cargas usuais, conciliando agilidade de 

execução (montagem). 

Os capeamentos das lajes, assim como contra pisos, são dos poucos serviços que 

exigirão manuseio de concreto fresco em obra. 

 

 

 

3.3.4 Cobertura metálica 

As coberturas previstas são em tesouras metálicas com telhas sanduíche (com 

isolamento térmico). 
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3.3.5 Vedações 

As vedações externas no Bloco 4 estão previstas em alvenaria convencional e as 

internas em dry wall tipo standard e resistentes a umidade para áreas molhadas. 
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4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

4.1 Critérios de projeto 

Para a concepção do sistema proposto, além dos requisitos listados do Relatório de 

Requisitos, foram considerados os seguintes critérios fundamentais: 

4.1.1 Implantação gradativa 

Como a obra será executada por etapas, a arquitetura do novo sistema elétrico do 

edifício deve permitir implantação em etapas e flexibilidade suficiente para integrar partes 

novas e existentes em função do desenvolvimento da implantação. 

4.1.2 Agrupamento de cargas 

As cargas devem ser agrupadas para permitir controles, monitoramentos e 

manobras específicas por grupo de cargas. Por exemplo, deve ser possível isolar os 

circuitos a serem mantidos pelo gerador no caso de falta de energia do fornecimento 

principal. 

4.1.3 Segurança da instalação 

A segurança das instalações deve ser implantada com base em características 

técnicas da própria arquitetura do sistema, bem como, características e condições de 

operação e manutenção. Além de elementos de proteção e segurança elétrica, devem ser 

buscadas soluções que garantam segurança para equipes de operação e manutenção, bem 

como para usuários do edifício. 

4.1.4 Flexibilidade e facilidade de expansão e adequação 

Além da flexibilidade de implantação, uma vez implantado o sistema deve permitir 

flexibilidade para mudanças, adequações e expansões a fim de atender as várias 

possibilidades de crescimento da instituição usuária. Esta flexibilidade deve contemplar 

possíveis aumentos ou redistribuição de cargas entre os grupos considerados, viabilidade 

para instrumentação futura do sistema para efeito de monitoramento, inclusão ou retirada 

de circuitos terminais ou alimentadores. 

4.2 Descrição da solução 

4.2.1 Entrada de energia 

Considerando que: 
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 Apesar da área ampliada, a carga total do edifício não deve se alterar uma 

vez que será implantada gradativamente iluminação em LED compensando 

este pequeno aumento de carga (a única carga expressiva a ser aumentada 

é de ar condicionado para a nova área de escritórios); 

 Será implantado sistema fotovoltaico capaz de suprir significativa parte da 

carga durante o horário comercial (uso mais intenso das instalações); 

 Será realizado ao longo do tempo um trabalho de isolamento da envoltória 

permitindo adoção de sistemas de climatização de menor potência; 

 A separação elétrica do bloco de auditório já na entrada principal de energia, 

possui a vantagem de permitir a terceirização do mesmo com facilidade de 

subdivisão dos custos com energia; 

 A agilidade solicitada na implantação dificulta processos de mudança da 

entrada de energia junto à concessionária; 

Optou-se por relocar a atual entrada de energia buscando garantir que a carga total 

demandada pelo edifício permaneça a mesma. 

Atualmente, conforme projeto elétrico existente, a demanda é da ordem de 156 kW, 

com proteção por chave de 500 A para as áreas administrativas e uma segunda entrada de 

energia para os auditórios com chave geral da ordem de 200 A. 

4.2.2 Fornecimentos e alimentações alternativos e complementares 

Estão propostos dois sistemas adicionais de fornecimento de energia elétrica: 

 Sistema fotovoltaico na cobertura do edifício 

 Gerador a diesel para emergências 

4.2.2.1 Sistema fotovoltaico 

O sistema fotovoltaico está previsto para instalação nas coberturas da edificação 

sobre as faces dos telhados voltadas para norte. Estima-se cerca de 250 m² de área de 

captação solar. A cobertura do auditório pode oferecer também boa condição para 

operação das placas de captação por estar com declividade para oeste e não possuir 

obstáculos para norte (sem sombreamento significativo). Assim, a área de captação pode 

facilmente ser ampliada para cerca de 400 m². 
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Estima-se que com essa área total seja possível atender a cerca de 50% da carga 

demandada atualmente pelo uso do edifício. É preciso refinar e confirmar estas previsões 

baseando-se em estudos de insolação, sombreamentos e inclinações das placas. 

O sistema fotovoltaico precisaria ser interligado à rede pública. Contudo, caso haja 

dificuldade ou morosidade em conseguir esta interligação, o sistema fotovoltaico pode 

alimentar apenas os circuitos de iluminação, podendo, inclusive, ser implantado 

gradativamente à medida que a iluminação do edifício seja substituída por LED. 

Salientamos, entretanto, que a condição ideal é a interligação à rede pública, para evitar 

investimentos em bancos de baterias. 

4.2.2.2 Gerador de emergência a diesel 

Está prevista a instalação de gerador a diesel, com autonomia para cerca de 1 dia 

de fornecimento e partida automática, a fim de manter, no mínimo, a operação das 

atividades críticas da instituição e dos auditórios. Considera-se atividade crítica aquelas 

necessárias à sustentação dos serviços finalísticos. Dessa forma, devem ser mantidos, 

além dos auditórios: 

 Sistema de TI que atende ao público interno e externa via internet 

 Computadores das áreas de TI, Atendimento, Fiscalização e Atividades 

Técnicas 

 Plenária e salas de câmaras 
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As áreas de auditórios serão mantidas pelo sistema de geração alternativo para que 

esta condição qualifique o espaço de uso público para receber importantes eventos. 

Questões de segurança impõem que sejam também mantidos: 

 Sistemas de segurança patrimonial 

 Sistemas de combate a incêndio 

 Motores de elevadores 

A Sala do Gerador está prevista inicialmente próximo à nova entrada de energia, no 

nível térreo do Bloco 1 do prédio e no limite do terreno junto à rua Antonieta de Castro Faria 

a fim de facilitar manutenções, abastecimentos e ventilação da sala. 

 

 

 

Para operação das atividades finalísticas, é fundamental que sejam mantidos 

basicamente a iluminação destas áreas e os equipamentos eletrônicos que as atendem 

(computadores, centrais de alarme, impressoras, etc.). 

A previsão de carga para estes equipamentos em todo o edifício é de 

aproximadamente: 

 34 kW para energia estabilizada para equipamentos eletrônicos 
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 60 kW para iluminação fluorescente, que podem ser reduzidos ao máximo de 

20 a 30 kW para LED 

 10 kW considerando apenas um elevador em operação 

 Data Center com carga da ordem de 20 kW 

 

Assim, estima-se que um 120 kW de potência seja suficiente para atender o edifício 

em todas as suas atividades principais, finalísticas e de apoio. Já, para o auditório, espera-

se que o gerador atenda seu pleno funcionamento com uma demanda da ordem de 80 kW 

Estes cálculos precisam ser confirmados e refinados com o amadurecimento dos 

dimensionamentos. 

Assim, a princípio, um gerador de 200 kW seria o indicado para atendimento aos 

sistema. 

Regras rígidas referentes a desligamento de computadores quando em operação 

sustentada pelo gerador podem viabilizar o uso de um gerador de, no máximo, 200 kW para 

o sistema. 

Atenção: não foi considerado a sustentação pelo gerador dos sistemas de 

climatização para atividades administrativas. Exceção deve ser a climatização do Data 

Center e Salas Técnicas para que não haja prejuízo aos equipamentos instalados. 

4.2.3 Distribuição geral 

A partir do padrão de energia, será alimentado um Quadro Geral de Baixa Tensão 

(QGBT) onde será instalada a chave geral do edifício, estimada em 800 A (mantida a 

previsão de carga atualmente existente no edifício). O bloco de auditório possui entrada de 

energia e quadro geral próprios. Assim, do QGBT devem partir alimentadores específicos 

para o auditório e para dois grupos de cargas nos blocos adminsitrativos: cargas normais e 

cargas que devem ser alimentadas pelo gerador. O QGBT deve possuir barramentos dos 

quais derivem alimentações para Quadros de Distribuição por grupos de cargas. 

Os dois circuitos de alimentação gera que derivam do QGBT para o prédio 

administrativo alimentarão Quadros de Proteção (QProt) que, por sua vez alimentarão 

Quadros de Distribuição Geral (QDGs). 

Os Quadros de Distribuição Geral por grupo de carga estão assim planejados: 

 Um Quadro de Distribuição Geral de Iluminação (QDG de Iluminação) com 

carga instalada de até 60 kW, demanda de 50% e chave geral de 100 A. 

Ressalte-se que a iluminação em LED pode reduzir esta carga à metade ou 

menos e permitir demandas próximas de 100% para iluminação. 
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 Um Quadro de Distribuição Geral de Forma (QDG de Força) com carga 

instalada de 106 kW, demanda de 30% e chave geral de 120 A. Este quadro 

contempla alguns equipamentos e tomadas de uso geral distribuídas no 

edifício. 

 Um Quadro de Distribuição Geral de Força Estabilizada (QDG de Força 

Estabilizada) com carga instalada de 34 kW, demanda de 80% e chave geral 

de 100 A. Este quadro sustenta todos os equipamentos eletrônicos do prédio 

(computadores, centrais de alarme, Salas Técnicas, Data Center, Sala de 

Segurança. Neste quadro prevê-se ainda a ligação dos sistemas de 

climatização do Data Center e Salas Técnicas. Na interligação deste quadro, 

além do gerador, deve estar previsto um nobreak capaz de sustentar a carga 

por período suficiente para partida e estabilização do gerador, que deve ser 

automática, a fim de que não haja corte de energia nos circuitos. 

 Um Quadro de Distribuição Geral de Ar Condicionado (QDG do Ar 

Condicionado) que alimentará todos os equipamentos de climatização do 

edifício, sejam eles centrais ou individuais). 

 Um Quadro de Elevadores para os motores dos elevadores. 

Cada Quadro de Distribuição Geral, além de sua chave geral, deverá conter chaves 

que alimentam quadros por grupos de cargas em cada pavimento, os Quadros de 

Distribuição dos andares. 
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4.2.4 Salas Técnicas e Prumada Elétrica 

Todos os quadros de distribuição (Quadros Gerais ou Quadros de Andares) serão 

instalados nas Salas Técnicas. O leito de cabos ou eletrocalha que liga as salas técnicas 

conterá todos os cabos alimentadores entre quadros, que deverão idealmente estar 

identificados por anilhas e etiquetas em cada pavimento. Essa disposição visa facilitar a 

passagem e proteção de circuitos alimentadores entre quadros, sua fácil identificação e 

manutenção. 

O acesso às interligações primárias de distribuição é feito apenas nas salas técnicas, 

bem como o acesso a todos os quadros de distribuição do prédio. A ligação entre as salas 

técnicas constitui a espinha dorsal do sistema elétrico do prédio, complementada pelas 

ligações com o gerador na entrada de energia. Seu acesso deve ser limitado a pessoal 

autorizado e responsável pela manutenção e operação dos sistemas do edifício. 

 

 

 

As salas técnicas foram posicionadas em novos espaços no Bloco 4 ou em espaços 

já de uso restrito no terceiro pavimento do Bloco 3, não afetando a operação normal do 

prédio. O acesso a elas foi previsto a partir de áreas de circulação geral do edifício 

existentes ou a existirem com as ampliações projetadas. Desta forma, o acesso a elas deve 

ser feito a partir dos corredores de circulação. 
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A principal sala técnico do edifício está situada no segundo pavimento do Bloco de 

Banheiros. Assim, os quadros gerais foram previstos nesta sala, o que permite que seja 

previstos com relativo conforto de instalação. Estes quadros concentram a carga do prédio 

e são ideais para instrumentações de controle e segurança. 

 

 

 

A interligação do sistema fotovoltaico ao sistema normal também deve ser feita 

nessa sala técnica para efeito de controle.. 

Nesta sala técnica do Bloco 4 deve também ser posicionada a Caixa de Equalização 

de Potenciais do SPDA. Estarão nesta sala técnica também os racks de distribuição do 
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sistema de Voz, Dados e Imagem do edifício. Do quadro do pavimento deve derivar um 

circuito especial para alimentar estes equipamentos de telecomunicações. 

No térreo, A sala técnica tem configuração de um armários técnico, pois suas portas 

de abrem integralmente para a circulação. Conterá apenas os quadros de circuitos 

terminais dos térreos. Por ela passarão os eletrodutos com cabeamento geral da 

alimentação do prédio. 

 

 

 

No pavimento da plenária, onde se encontra a sala de som atualmente será instalada 

a sala técnica do andar. 
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4.2.5 Quadros elétricos 

Como as Salas Técnicas, onde ficarão instalados os quadros elétricos, não possuem 

grandes dimensões, é fortemente recomendável que sejam utilizados quadros compactos 

e preferencialmente montados em fábrica. Recomendamos quadros metálicos de 

fornecedores consagrados como CEMAR. 
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Os quadros de distribuição por andar deverão ser dotados de dispositivos de 

proteção (DDR), barramento dimensionado com folga e espaço adicional para eventuais 

adições de novos circuitos ao longo dos anos. 

Atenção para quadros cuja chave geral necessária esteja na capacidade máxima do 

quadro. Deve-se optar por quadros com capacidade superior a fim de não impedir aumentos 

de carga no edifício ao longo dos anos. Assim, considerando os quadros CEMAR 

exemplificados, para chaves gerais dimensionadas em 100 A devem ser usados quadros 

para chaves de 150 A, por exemplo. 

Para os quadros de distribuição geral deve ser usado critério semelhante quanto ao 

dimensionamento folgado e a capacidade máxima dos quadros. 

4.2.5.1 Quadro elétrico do Data Center 

O Quadro de Distribuição Geral de Força Estabilizada deve alimentar um quadro 

especial trifásico na sala do Data Center. A instalações elétrica interna no Data Center será 

acoplada a um nobreak próprio e exclusivo para que os sistemas de TI da instituição não 

fiquem vulneráveis a oscilações do fornecimento de energia elétrica. 

4.2.6 Distribuição terminal 

A partir dos Quadros de Distribuição dos Andares, situados nas Salas Técnicas, 

serão encaminhados os circuitos terminais para atendimentos aos diversos equipamentos 

e pontos de utilização de energia. 

Esta distribuição será conduzida por eletrocalhas que partem das Salas Técnicas e 

circulam todos os blocos. Não estão previstos circuitos terminais internos conduzidos em 

eletrodutos por longos trajetos exatamente para que manutenções, expansões, 

modificações, etc. fiquem facilitadas. Esta solução atribui longevidade à infraestrutura para 

instalações, permitindo adaptações ao longo dos anos, mesmo que de grande envergadura. 

Cada bloco contará com um conjunto de eletrocalhas que circula pelo perímetro do 

bloco. A partir destas eletrocalhas, eletrodutos deverão ser usados para concluir a 

condução dos cabos até os pontos de utilização nas paredes (sejam elas de alvenaria ou 

dry wall). 

Nos ambientes, a distribuição deve ser feita por sistemas de sobrepor que permitam 

passagem de cabos de elétrica e telecomunicações simultaneamente. Um exemplo deste 

tipo de sistema é a Linha Frog da Valeman. 
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Mesmo usando os sistemas de sobrepor, não está descartada a necessidade de 

instalar cabeamentos nos mobiliários nos ambientes de grandes dimensões. O sistema de 

sobrepor deve possuir entre seus acessórios as colunas de cabeamento que permitem 

conduzir cabos dos forros para os pisos em áreas onde não há paredes e, inclusive, a 

instalação de pontos de utilização elétricos ou de telecomunicações nas próprias colunas. 
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4.3 Metodologia de Implantação 

4.3.1 Primeira etapa da obra 

A implantação da obra prevê como etapa inicial a execução do bloco de banheiros e 

interligação dos prédios. Nesta etapa deverão ser caracterizadas arquitetonicamente as 

salas técnicas do térreo e do segundo pavimento (sala técnica principal). Dessa forma, será 

possível a de todos os quadros existentes aos Quadros de Distribuição Geral propostos. 

Obviamente, a relocação da entrada de energia, instalação do QGBT e do gerador 

são condições prévias para as mudanças elétricas nos prédio. 

O Quadro de Ar Condicionado existente atualmente ao lado do quadro geral, será 

transferido para o Quadro de Distribuição Geral do Ar Condicionado, Quadro de Distribuição 

de Ar Condicionado do Térreo e do 1º Andar. Os equipamentos do terceiro pavimento (nível 

da plenária) poderão ser alimentados a partir do Quadro de Distribuição do segundo 

pavimento, a menos que a Sala Técnica do terceiro pavimento seja implantada já na 

primeira etapa de obra (condição ideal). Nesta última condição, o Quadro de Distribuição 

de Ar Condicionado do terceiro pavimento será implantando regularmente, completando a 

prumada elétrica no que diz respeito à climatização. 

Para a etapas seguintes, os novos circuitos deverão ser ligados nos seus respectivos 

quadros normalmente. 

4.3.2 Circuitos existentes 

Até que as reformas sejam completadas, os quadros elétricos existentes deverão ser 

alimentados a partir das salas elétricas para que permaneçam em funcionamento. 

A situação ideal é que os equipamentos de ar condicionado (que possuem circuitos 

específicos) sejam imediatamente transferidos para o Quadro de Distribuição de Ar 

Condicionado dos seus respectivos pavimentos. Isso aliviará a carga atual nos quadros 

existentes. Não sendo possível esta transferência imediata, os quadros existentes 

precisarão ser incorporados ao novo sistema com sua carga atual total. 

Os circuitos de iluminação existentes, à medida que forem substituídos por 

iluminação LED, já poderão ser incorporados aos novos Quadros de Distribuição de 

Iluminação dos Andares. Nesta ocasião, é fundamental que sejam instaladas as 

eletrocalhas em cada bloco. 

As reformas, à medida que ocorrem, completarão as transferências dos circuitos 

para os novos quadros, conduzidos pelas eletrocalhas com fiações novas. 
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Enquanto não ocorrem as reformas, os quadros existentes serão alimentados a partir 

do Quadro de Distribuição de Força de cada pavimento. Isso fará com que estes quadros 

operem com demandas bem mais altas que as previstas no pré-dimensionamento, uma vez 

que as cargas gerais estão misturadas com as cargas de força estabilizada e, 

eventualmente, iluminação. O reequilíbrio será obtido apenas com o avanço das reformas. 

O Quadro Geral de Baixa Tensão está previsto próximo ao transformador da entrada 

e ao gerador. 
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1 INSTALAÇÕES PARA TELECOMUNICAÇÕES (VOZ, IMAGEM E 
DADOS) 

1.1 Critérios de projeto 

Para a concepção do sistema proposto, além dos requisitos listados, foram 

considerados os seguintes critérios fundamentais: 

1.1.1 Implantação gradativa 

Como a obra será executada por etapas, a arquitetura do novo sistema de 

telecomunicações do edifício deve permitir implantação em etapas e flexibilidade suficiente 

para integrar partes novas e existentes em função do desenvolvimento da implantação. 

1.1.2 Concentração da gestão da infraestrutura 

A infraestrutura de Telecomunicações do prédio exige constantes adequações em 

função de alterações de layouts, inclusão ou exclusão de pontos, instalação ou 

desligamentos de equipamentos, etc. Por esta razão, é preciso que a administração da 

distribuição de pontos seja facilitada e concentrada a fim de facilitar esta flexibilização a 

partir de centrais estrategicamente posicionadas. 

Deve-se observar o posicionamento das centrais para evitar a necessidade de racks 

intermediários que, além de serem pontos de manutenção, tendem a aumentar as perdas 

de capacidade de transmissão de dados. 

1.1.3 Segurança da instalação 

A segurança das instalações deve ser implantada com base em características 

técnicas da própria arquitetura, bem como, características e condições de operação e 

manutenção do sistema. Além de elementos de proteção e segurança de informações, 

devem ser buscadas soluções que garantam segurança para equipes de operação e 

manutenção, bem como para usuários do edifício. 

1.1.4 Flexibilidade e facilidade de expansão e adequação 

Além da flexibilidade de implantação, uma vez implantado, o sistema deve permitir 

flexibilidade para mudanças, adequações e expansões a fim de atender as várias 

possibilidades de crescimento da instituição usuária. Esta flexibilidade deve contemplar 

possíveis aumentos ou redistribuição de pontos entre os grupos considerados, viabilidade 

para instrumentação futura dos sistemas para efeito de monitoramento, inclusão ou retirada 

de cabos e fibras. 
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1.2 Descrição da solução 

1.2.1 Entrada de telecomunicações 

Propõe-se que as entradas existentes sejam remanejadas para liberação das áreas 

de obras. Na sequência, estas mesmas entradas remanejadas poderão ser usadas como 

principiais alterando-se o trajeto interno das mesmas para os novos locais das centrais. 

A entrada de dados deve ser encaminhada diretamente ao Data Center para que seu 

desligamento fique restrito ao pessoal autorizado e responsável pelos sistemas da 

instituição. 

As entradas de telefonia, se independentes da entrada de dados, devem ser 

encaminhadas à Sala Técnica principal para conexão às centrais. 

1.2.2 Sistemas considerados 

Estão propostos os seguintes sistemas de telecomunicações para o edifício: 

 Distribuição interna de Dados 

 Distribuição interna de Voz (telefonia) 

 Distribuição interna de Áudio (sistema de sonorização) 

 Circuito Fechado de TV 

 Sistema de alarme para segurança patrimonial 

 Sistema de alarme contra incêndios 

Além dos sistemas gerais acima, que atendem a todo o edifício, merecem destaque 

à parte o Data Center e a Sala de Segurança. 

1.2.3 Distribuição interna de dados 

A distribuição interna de dados será feita sempre a partir do rack do pavimento 

derivando cabos do rack diretamente aos pontos de uso através de cabos UTP categoria 

6, no mínimo. Para tanto, os racks deverão contar com switches em quantidade adequada. 

Os cabos serão conduzidos por eletrocalhas que percorrem os forros de todos os 

pavimentos a fim de facilitar o acesso aos mesmos. 

A quantidade de pontos será prevista a partir da quantidade de postos de trabalho, 

resguardando sempre uma folga adequada para previsões de mudanças e expansões. Uma 

boa referência para a quantidade de postos é o número de funcionários de cada setor 

acrescido do número de impressoras, lembrando que é preciso considerar o crescimento 

de pelo menos 10% do número de funcionários a cada década. 
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Não devem haver racks adicionais nos pavimentos a fim de que a administração da 

rede seja feita de um único local (o rack do pavimento localizados nas salas técnicas). 

A proposta é que o andar térreo (saguão) do Bloco 3 seja atendido pelo rack do bloco 

de auditórios, uma vez que esta área é utilizada para eventos. Isso permitirá que a gestão 

dos pontos do saguão seja administrada juntamente com os pontos dos auditórios, 

centralizando a infraestrutura de eventos. 

O andar térreo do Bloco 1, por demandar poucos pontos, não precisa possuir um 

rack próprio. Assim, os pontos neste pavimento podem ser atendidos pelo rack do 1º andar, 

onde, aliás, devem concentrar-se mais da metade dos pontos de dados do edifício. 

O terceiro pavimento do Bloco 3, além de atender o próprio pavimento, deve atender 

pontos da casa de máquinas ou telhado, caso sejam necessários. 

1.2.4 Distribuição interna de Voz (telefonia) 

Os pontos de telefonia de forma análoga, derivam diretamente do rack dos racks dos 

pavimentos e são encaminhados, também por eletrocalhas, aos pontos de uso. 

O cabeamento deverá ser também em cabo UTP categoria 6, no mínimo, a fim de 

prever a possibilidade de ligação de sistemas VOIP ou a permuta, a partir do rack, entre 

pontos de dados e pontos de voz, se necessário. 

A recomendação é que os pontos de voz sempre dividam caixas de saída com pelo 

menos um ponto de dados. Assim, o ponto padrão de utilização será dotado de, no mínimo, 

um ponto de dados e um de voz. 

Nos racks, os pontos de voz poderão derivar de Voice Panel ou de Switches, 

conforme o sistema de telefonia a ser definido. 

Deverá ser incluído no sistema de telefonia um interfone a ser instalado na guarita e 

em outros acessos para que os vigilantes possam atender chamados em horários não 

comerciais sem a necessidade de contato pessoal. 

1.2.5 Distribuição interna de Áudio (sonorização) 

A partir também dos racks dos pavimentos serão instaladas caixas de som de forro 

ou parede para reativação e ampliação do sistema de sonorização do edifício. As caixas de 

som poderão ser agrupadas para que se possa manobrar o envio de áudio independente 

por áreas. 

Assim, a distribuição de pontos deve considerar o agrupamento por áreas e não 

devem haver pontos de áreas diferentes num mesmo agrupamento. 
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Para as áreas externas, o sistema de áudio deve prever alto falantes capazes de 

serem usados para emitir avisos de segurança para os estacionamentos do prédio. Este 

sistema poderá auxiliar o sistema de segurança patrimonial. 

1.2.6 Circuito Fechado de TV (CFTV) 

As câmeras do CFTV usarão tecnologia IP e, portanto, deverão ser ligadas por cabos 

UTP categoria 6, no mínimo. 

Os pontos de CFTV devem cobrir todas as circulações internas e externas, o Data 

Center, a Sala Técnica, as áreas de atendimento ao público, auditórios, salas de reunião, 

pontas de acesso entre área externa e interna, foyers de auditórios, estacionamentos, 

elevadores. 

Os equipamentos que recebem os sinais das câmaras deverão ser instalados nos 

racks das salas técnicas, mas os equipamentos de estocam as imagens deverão ser 

instalados na sala de segurança. Embora ambas tenham acesso restrito, estes acessos 

são feitos por equipes diferentes. 

Além das gravações, a sala de segurança conterá monitores que permitam a 

visualização de todas as câmaras ativas do prédio. 

Serão utilizadas câmaras Day Nigth, de grandes ângulos de abertura, 360º, de longo 

alcance, com zoom ou não, etc. conforme necessidade e configuração das partes ativas do 

sistema de segurança a ser fornecido por empresa especializada. 

1.2.7 Sistema de Alarme para segurança patrimonial 

Fará parte também do sistema de telecomunicações, o sistema de alarme para 

segurança patrimonial, cuja central será instalada na sala de segurança. A este sistema 

estarão ligados sensores de presença, sensores de portas e janelas, sensores 

infravermelhos, etc., conforme especificação de empresa especializada. 

Poderão, nas áreas externas, ser adotados cercas virtuais com aviso sonoro ou de 

iluminação em caso de transposição. 

1.2.8 Sistema de alarme contra incêndios 

O sistema de alarme de incêndio, além dos acionamentos usuais manuais próximos 

a hidrantes, deverá contar com sensores automáticos especiais (de fumaça ou calor, 

conforme o caso) para Data Center, Salas Técnicas, Sala do Gerador e Arquivo. Estes 

ambientes, além de não serem normalmente ocupados por pessoas, possuem maior 

probabilidade de início de incêndios e alto impacto tanto financeiro quanto operacional. 
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A central de alarme será instalada na sala de segurança que, inclusive, será a base 

da brigada de incêndio. 

1.2.9 Salas Técnicas e Prumada de Telecomunicações 

Toda a administração da infraestrutura de voz, imagem e dados do edifício será 

realizada a partir das Salas Técnicas. A princípio serão previstas uma Sala Técnica por 

pavimento, contendo um único rack para cada nível (considerando os três blocos 

administrativos do prédio). O bloco dos auditórios será mantido independente e, portanto, 

terá seu próprio rack de telecomunicações que, entretanto, será interligado ao sistema 

global de modo a permitir alguma gestão também a partir das salas técnicas. 

As Salas Técnicas, em alguns níveis, poderão ser apenas armários em função do 

espaço disponível para alojar quadros e equipamentos. 

 

 

 

O nível térreo onde está o saguão do grande auditório será interligado ao rack do 

auditório, pois esta área tem uso normalmente durante eventos. Assim, a gestão dos pontos 

nessa área será feita a partir do rack que atende aos auditórios. 

As Salas Técnicas (ou armários) foram posicionadas no Bloco de Banheiro que, por 

serem novas construções, permitem mais adequação às necessidades. No pavimento da 

plenária, será usada a sala de som (anexa ao salão da plenária) que possui acesso restrito. 

Esta sala pode ser remodelada de modo a ser dividida entre sala de som e sala técnica. 
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O acesso às Salas Técnicas deve ser feito a partir dos corredores de circulação e, 

quando tiverem a configuração de armários, suas portas devem permitir abertura suficiente 

para fácil acesso e manuseio a quadros e equipamentos. Sugere-se a utilização de grandes 

portas de correr que possam correr umas sobre as outras. 

As Salas Técnicas devem alojar todos os equipamentos relacionados à distribuição 

de informações, mas não os de armazenamento. O armazenamento de informações, sejam 

elas de voz, imagem ou dados, deve ser feito preferencialmente no Data Center. As centrais 

de alarme, onde está configurada a programação do sistema, devem ser posicionadas na 

Sala de Segurança. 

Entre as Salas Técnicas, mais especificamente entre os racks de telecomunicações, 

será estabelecida uma infraestrutura de eletrocalhas, fibras óticas e outros cabos 

necessários a fazes a interligação primária. Esta infraestrutura constituirá a prumada de 

telecomunicações ou Backbone. Deverá usar, se possível, eletrocalhas exclusivas, uma 

vez que somente deve ser acessada em casos especiais de intervenções ou manutenções. 

1.2.9.1 Sala Técnica principal 

A Sala Técnica principal será posicionada no segundo pavimento, próxima ao Data 

Center e à Sala de Segurança, mas independente de ambos. Além do rack de 

telecomunicações (voz, imagem e dados), comportará também os quadros gerais de 

energia e os quadros de energia do pavimento. 

Nos racks de telecomunicações serão alocados, além dos switches de dados, a 

central telefônica, os equipamentos de conexão de câmaras do CFTV (multiplexadores) e 

do sistema de áudio. 
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1.2.9.2 Sala Técnica do terceiro pavimento 

No pavimento da plenária, a sala de som deverá ser reformulada. Esta reformulação 

permitirá dividi-la para que uma das partes resultantes seja utilizada como sala técnica. 

Também neste pavimento, os Racks dividirão a sala técnica com quadros elétricos 

e conterá todos os equipamentos de conexão dos sistemas de voz, dados e imagem. 
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1.2.10  Racks de distribuição 

Os Racks de Telecomunicações terão padrão 19 U e número de gavetas adequado 

para comportar todos os equipamentos de voz, imagem e dados necessários. 

A princípio, estão previstos racks apoiados diretamente sobre o piso para facilidade 

de movimentação para inserção de novos equipamentos ou manutenção dos existentes. 
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1.2.11  Distribuição terminal 

A partir dos Racks de Distribuição dos Andares, situados nas Salas Técnicas, serão 

encaminhados os cabos secundários para atendimentos aos diversos equipamentos e 

pontos de utilização de voz, dados e imagem. 

Esta distribuição será conduzida por eletrocalhas que partem das Salas Técnicas e 

circulam todos os blocos. Não estão previstos cabos secundários internos conduzidos em 

eletrodutos por longos trajetos exatamente para que manutenções, expansões, 

modificações, etc. fiquem facilitadas. Esta solução atribui longevidade à infraestrutura para 

instalações, permitindo adaptações ao longo dos anos, mesmo que de grande envergadura. 

Cada bloco contará com um conjunto de eletrocalhas que circula pelo perímetro do 

bloco. A partir destas eletrocalhas, eletrodutos deverão ser usados para concluir a 

condução dos cabos até os pontos de utilização nas paredes (sejam elas de alvenaria ou 

dry wall). 

Nos ambientes, a distribuição deve ser feita por sistemas de sobrepor que permitam 

passagem de cabos de elétrica e telecomunicações simultaneamente. Um exemplo deste 

tipo de sistema é a Linha Frog da Valeman. 
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Mesmo usando os sistemas de sobrepor, não está descartada a necessidade de 

instalar cabeamentos (Patch Cords) nos mobiliários nos ambientes de grandes dimensões. 

O sistema de sobrepor deve possuir entre seus acessórios as colunas de 

cabeamento que permitem conduzir cabos dos forros para os pisos em áreas onde não há 

paredes e, inclusive, a instalação de pontos de utilização elétricos ou de telecomunicações. 

 

 

 

Os cabos externos poderão ser conduzidos por eletrodutos, mesmo que 

subterrâneos. Sempre que necessário ou conveniente, deverão ser usados cabos 

blindados ou fibras (Geleadas ou não) a fim de evitar transtorno com as condições 

ambientais dos trajetos dos cabos. 

1.2.12  Data Center 

O Data Center será projetado e fornecido por empresa especializada e as instalações 

do edifício devem atender às demandas e requisitos identificados por esta empresa. 

A princípio, no que se refere à voz, imagens e dados, devem ser previstos um ponto 

de voz, um ou mais pontos de CFTV, ao menos um ponto de áudio, sensores de incêndio 

e de presença, além de controle de acesso por fechadura eletrônica com restrições de 

acesso interligada aos registros do sistema de segurança patrimonial. 
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O piso do data center será elevado, as paredes serão resistentes a pelo menos 2 h 

de fogo, não haverá forro e haverá sistema de prevenção e combate a incêndios por CO2 

aplicado diretamente nos racks do Data Center. 

 

 

 

A interligação do Data Center ao rack principal de telecomunicações será feita por 

fibra ótica e outros cabos eventuais, instalada em perfilado exclusivo para que tais cabos 

sejam manipulados apenas por pessoal envolvido com o Data Center. 

O sistema de condicionamento de ar do Data Center será exclusivo e todas as 

instalações da sala serão supridas de energia em tempo integral através de nobreak e 

gerador. 
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1.2.13  Sala de Segurança 

A Sala da Segurança deverá ficar em local que permita fácil e rápido acesso a 

qualquer local do prédio a fim de agilizar o atendimento a eventuais ocorrências de 

segurança. 

A partir da Sala de Segurança serão monitorados todos os sistemas de segurança 

do prédio como o sistema de segurança patrimonial, o sistema de prevenção e combate a 

incêndio, o circuito fechado de TV e o sistema de áudio. 

Está prevista a criação de parede com monitores para visualização de todas as 

câmaras do CFTV, mesa para controle do sistema de áudio e painel para monitoramento 

dos sistemas de alarme de segurança patrimonial e contra incêndios. 

 

 

 

Esta sala será ainda usada como base para os vigilantes e para a brigada de 

incêndio. Deverão, portanto, ter armários para guarda dos equipamentos e utensílios para 

os profissionais. O acesso deve ser restrito e deverá haver ponto para câmara do CFTV no 

interior da sala a fim de armazenar imagens das ocorrências internas. 

A definição detalhada das especificações para a Sala de Segurança deve ser feita 

por empresa especializada conforme sistemas a serem implantados no edifício. 
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2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

2.1 Critérios de projeto 

O principal critério para o projeto de instalações hidráulicas é que a interferência com 

o existente fosse mínima, pois o prédio permanecerá em operação durante as obras. 

Para facilidade de manutenção e reposição de peças desgastadas ou danificadas 

pelo uso, é necessário dar preferência a sistemas convencionais. 

Uma diretriz fundamental é o uso de soluções sustentáveis em atendimentos a 

exigências dos programas de sustentabilidade para edificações públicas. 

2.2 Aproveitamento de água de chuva 

Está previsto o aproveitamento de águas de chuva coletadas em parte das 

coberturas. Será usada área suficiente para atender às demandas de uso em casos e 

mictórios. 
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2.3 Distribuição primária 

A distribuição primária de água, ou barriletes, será realizada sobre a última laje 

predominantemente e de modo a não passar tubulações sobre a área do Data Center como 

forma de prevenir quanto a eventuais vazamentos. 

A região sobre o Data Center deve ser impermeabilizada e protegida contra a 

formação de poças de água com a criação de caimentos “exagerados” para escoamento e 

muretas de proteção no perímetro. 

 

 

 

Para os ambientes do térreo que demandem atendimento por instalações 

hidráulicas, deverão ser realizadas derivações verticais nos barriletes e previstos barriletes 

secundários no forro do térreo. 
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3 SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 

3.1 Critérios de concepção 

Flexibilidade de mudanças 

Manutenção e operação 

3.2 Solução geral para áreas administrativas 

Para os espaços administrativos em geral no Bloco 4 estão previstos sistemas do 

tipo multisplit com evaporadoras tipo cassete e eventuais evaporadoras de parede para 

ambientes de pequeno porte. 

 

 

 

As condensadoras serão instaladas na cobertura do prédio em suportes fixados ás 

platibandas e as evaporadoras cassete comporão a paginação de forro dos ambientes. 

O dimensionamento levou em consideração parâmetros médios para ocupação de 

escritórios e insolação, pois a grande parte dos espaços são áreas de circulação ou de 

ocupação transitória (períodos curtos).. 

Para o Bloco 1, os dimensionamentos deverão ser mais rigorosos, uma vez que são 

os locais de maior concentração de pessoas. 

A sala técnica deve ser climatizada para diminuir o aquecimento nos sistemas de TI 

e nos quadros elétricos. 

O Data Center deverá possuir sistema específicos projetado pelo fornecedor do Data 

Center e que deve, inclusive, ser ligado aos sistemas atendidos pelo gerador de energia. 

A seguir, as indicações de evoaporadoras previstas nos ambientes. 
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