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MEMORIAL DESCRITIVO DO ORÇAMENTO
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SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

1.1

Canteiros E Instalações Provisórias
O canteiro utilizado para o bom andamento da obra deve conter alem da área da obra propriamente dita
2,

2

1525,50m uma área de apoio, por isso a previsão de limpeza de um terreno de 2000,00m . Nessa área serão
implantados todos os itens de apoio aos trabalhadores da obra como: sanitários, refeitório, escritório e
almoxarifados de materiais e ferramentas, também serão mantidos delimitados a área de descarga dos
materiais que podem ser armazenados no tempo com areia, a área para maquinários pesados como
caminhões, escavadeiras e demais equipamentos de grande porte utilizados em qualquer etapa da obra.
A ligação provisória de energia elétrica será fornecida pela COPEL, será de baixa tensão e será feita
após montagem pela construtora de padrão provisório, esse padrão deve conter pelo menos uma chave e
100A.
A ligação provisória de água será fornecida pela SANEPAR, com a colocação de um hidrômetro na
entrada do terreno e ligação com PVC 25 mm até o ponto em que se encontrar locado os equipamentos.
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A ligação provisória de esgoto será através de confecção de fossa séptica de 3,00 metros de
profundidade, já que essa região não é atendida pela rede coletora de esgoto pública.
Colocação de placas de obra pelo menos uma placa do responsável pela execução da obra com o
CREA do responsável técnico, as dimensões são de competência da construtora e a outra placa da CAIXA
conforme modelo padrão
IMPORTANTE
Exige-se:
• Placa da CAIXA, conforme modelo padronizado, medidas (2x1, 25)m, a ser fixada em local frontal à
obra e em posição de destaque. Esta placa nunca poderá ser menor que a maior placa afixada (exceto
placas promocionais de venda).

1.2

Máquinas E Ferramentas
Serão fornecidos todos os equipamentos e ferramentas adequadas de modo a garantir o bom

desempenho da obra.

1.3

Limpeza Permanente Da Obra
A obra será mantida permanentemente limpa, garantindo segurança e ambiente adequado para os

trabalhadores. Preservação do meio ambiente no seu entorno.

1.4

Dispositivos De Proteção E Segurança
A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e

higiene dos operários.

1.5

Controle De Qualidade
A Construtora implantará um Programa de Controle de Qualidade Total, incluindo procedimentos de

execução e inspeção, tanto de serviços como de materiais, em conformidade com o PBQP-H.
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2

TRABALHOS EM TERRA
A obra será locada em referência aos eixos da planta de locação constante no projeto estrutural. A

locação será global, pelos eixos dos elementos construtivos sobre quadros de madeira sobre todo o perímetro
da obra. Os quadros serão executados com tábuas 2,5x20cm perfeitamente nivelados e fixados com
pontaletes 5x6cm. A marcação dos pontos de estacas e pilares serão feitas com cortes na madeira,
identificando os eixos, sendo estes pintados e marcados com pregos.
A terraplanagem será feita mecanicamente, a preparação do terreno será feita com a raspagem de 5
cm em média da camada vegetal. Não haverá aterro só cortes, pois a arena será implantada abaixo do nível
do terreno original. Foi previsto bota fora desse solo retirado por caminhões basculantes.
Para a implantação da arena será feita escavação da área e mantido talude inclinado para apoio das
arquibancadas. O cálculo da movimentação de terra foi feito através do levantamento dos cortes na topografia
do terreno para implantação do local da arena por escavação.
Não será necessário nenhum tipo de contenção do terreno, pois o corte será mínimo e o talude será
executado inclinado, inclinação prevista 45°.
Não será necessário muro de arrimo.
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3.1

INFRAESTRUTURA
Fundações
As estacas serão perfuradas mecanicamente por empresa especializada e seu enchimento utilizando-

se de concreto de resistência 25 MPA, batido na obra, devido à dificuldade da chegada do concreto usinado
na obra.

3.2

Blocos
Os blocos serão executados em concreto armado, a resistência é a mesma das estacas e a ferragem

acompanhará o especificado no projeto estrutural. As formas dos blocos serão em madeira, previsão de dois
usos para cada forma.
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Após a concretagem dos blocos serão realizadas as respectivas impermeabilizações. Os blocos serão
impermeabilizados lateralmente e na face superior com pintura asfáltica aplicada com auxílio de uma trincha,
72 horas após a execução da concretagem.
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4.1

SUPRA ESTRUTURA
Pilares E Vigas

O sistema construtivo é o concreto armado, sistema convencional pilares, vigas, o FCK do concreto para a
supra estrutura terá resistência de 280 kgf/cm2.
A ferragem da armadura esta descrita no projeto estrutural serão CA50 e CA60, a bitola varia de 5 mm a 20
mm a amarração é feito com ferro recozido
A caixaria em tabuas de 30 cm de largura e chapa de madeira plastificada (1,22X2, 20)m de 10 mm de
espessura, com travamento com sarrafo e pregos. A previsão é de 2 reaproveitamentos.

4.2

Lajes
A espessura prevista para as lajes é de 10 cm, lajes treliçadas premoldadas, com lastro de 7 cm de

concreto sobre o enchimento que será de lajota. Sobre a lajota, no lastro de concreto será feita uma armadura,
seguindo especificações do projeto estrutural.
O escoramento da laje será através de escoras de eucalipto, apóia em tarugos de vigas de madeira de
10 cm de espessura e acunhada na lajota da laje montada. Será colocada uma escora por metro em ambas as
direções.
A laje será mantida escorada por pelo menos 28 dias.
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5.1

PAREDES E PAINEIS

Alvenaria
Para execução da alvenaria serão utilizadas lajotas cerâmicas comuns de seis furos 9X19X19 cm, de

primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas. As peças serão assentadas
6

com regularidade, formando fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas, alinhadas e dispostas em
amarração.
As três primeiras fiadas de lajotas em todas as paredes serão assentadas com argamassa de cimento
e areia traço 1:3 com adição de aditivo em proporção de 01h15min à água de amassamento.
Para fixação das esquadrias de madeira e batentes das portas, serão utilizados tarugos de madeira
de lei, que contenham pregos para melhor fixação, em número mínimo de quatro de cada lado, ou utilizar
portas prontas, onde a fixação dos batentes é realizada com espuma de poliuretano.
Os batentes ficarão perfeitamente prumados e nivelados para evitar problemas na colocação das
folhas das portas. Será feito proteção dos batentes com selador e se necessário papel o plástico até a fase de
acabamento da obra.
Enquanto estiver sendo levantada a alvenaria, serão executadas concomitantemente, as vergas e
contravergas de concreto, sendo estas localizadas em todos os vãos de portas e janelas.
É importante a colocação das vergas, pois evitam a formação de trincas sob e sobre os vãos depois
da obra executada. As vergas devem possuir no mínimo, 10x10cm ou 10x15cm nas paredes deitadas,
armadas com 4 ferros de bitola ¼” (6,3mm) estribadas a cada 15 cm com ferro de bitola 4,2mm.
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ESQUADRIAS
Nesta etapa, serão colocadas as portas de madeira, fechaduras, dobradiças e demais acessórios;

colocados os contramarcos e as esquadrias de ferro, assentadas as soleiras e pingadeiras.

6.1

Portas
As portas de madeira serão de primeira qualidade, encabeçadas com 35 mm de espessura. Todas as

portas deverão ter suas faces e topos perfeitamente aparelhados e lixados.
Após a colocação das portas as mesmas serão seladas para evitar manchas e as ferragens devem ficar
com proteção de plástico das mesmas até o final da obra, para evitar respingos de pintura.
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6.2

Janelas
Janelas de ferro chumbadas na alvenaria deverão de primeira qualidade devidamente tratadas e pinta

com tinta epóxi.

6.3

Batentes E Guarnições
Os batentes e guarnições serão em madeirai Itaúba, sendo a largura mínima da guarnição 6 cm, depois

de colocados deverão ser selados para evitar manchas.

6.4

Ferragens

FECHADURAS

ESQUADRIA

TIPO E MODELO

Porta externa dos sanitários
Portas em geral

Cromado, tipo alavanca, com chave externa.
Cromado, tipo alavanca, com chave externa

6.6

Vidros

VIDROS

ESQUADRIA

ESPESSURA, MODELO E ASSENTAMENTO

Janela sanitários e lavabos

4 mm, canelados.

Demais janelas

4 mm, liso.
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COBERTURAS E PROTEÇÕES

8

7.1

Telhado
Tão logo sejam encerrados os serviços de estrutura e de alvenaria, as coberturas serão montadas. A

execução obedecerá às inclinações e detalhes construtivos constantes no Projeto Arquitetônico.
A bilheteria será mantida somente na laje.
A estrutura do telhado do Barracão multiuso será metálica e seguira projeto específico.
As coberturas serão feitas com telhas onduladas zincadas com espessura de 5 cm, parafusadas na
estrutura.
No encontro da viga de respaldo (topo da parede) e a alvenaria deve ser executada uma fiada de
tijolo maciço acunhado para evitar infiltração.

7.2

Calhas E Rufos
As águas da chuva serão recolhidas por calhas de chapa de aço galvanizado 24 de 20X10 cm e

encaminhadas para a galeria de águas pluviais por tubos de queda de PVC, segundo projeto hidro sanitário,
em toda a platibanda será colocado rufo de topo em chapa de aço galvanizado 24. No encontro das
platibandas com a cobertura será colocado o rufo de chapa que liga a platibanda ao telhado protegendo da
infiltração, a chapa é a mesma do rufo de topo.
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8.1

REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA
Revestimento De Paredes Internas E Externas
Para o revestimento das paredes será construídos andaimes com pontaletes 5x6 e tábuas 2,5 x 30

cm, devido à altura do pé direito da construção. O chapisco aplicado deve ser preparado com argamassa de
cimento e areia sem peneirar, traço 1:3. Após a pega do chapisco e depois de embutidas às canalizações,
serão colocados os batentes e aplicado o emboço de acabamento. Todo emboço será nivelado, sarrafeado e
reguado, traço 1:1:4. Para o emboço utilizar argamassa de cal e areia peneirada com 50 kg de cimento por
metro cúbico. Nas paredes que receberão azulejos o procedimento será o mesmo, porém a argamassa é
mais forte, com 130 kg de cimento por metro cúbico.
A espessura destes revestimentos devem seguir as seguintes medidas:
1. Chapisco + emboço das paredes externas – 2 cm;
2. Chapisco + emboço das paredes internas que receberão pintura – 2 cm;
3. Chapisco + emboço das paredes internas que receberão revestimentos – 2,00cm.
9

Será feita rigorosa verificação de prumos e níveis de maneira a se obter um arremate perfeito e
uniforme, especialmente na concordância dos azulejos com os forros e pisos.

Para o assentamento do revestimento cerâmico nas paredes internas dos sanitários, deve ser
utilizada argamassa colante própria para paredes internas, com consumo aproximado de 3,5 kg /m². O
revestimento deverá ser 20X20 cm branco, assentados junta a prumo. Todos os revestimentos devem ser do
tipo extra e não apresentar variação de tamanho e de cor.
As juntas devem ter espessura constante, não superior a 4,0 mm e executadas com rejunte préfabricado na cinza claro.

8.2

Pintura
As paredes internas e forros receberão textura de PVA com branco gelo.
As esquadrias de madeira receberão 2 demãos de selador e verniz fosco de primeira qualidade.
Nas paredes externas receberão textura de PVA com branco gelo.
Nas esquadrias metálicas deve ser aplicado esmalte sintético na cor a ser escolhida a posterior.
É conveniente lembrar que a pintura será feita por pintores especializados, que fazem os

acabamentos com zelo, protegendo as esquadrias e o piso de respingos não danificando o que já está
terminado.

8.3

Forro
Para o revestimento dos forros convencionais para as áreas de laje será construídos andaimes com

pontaletes 5x6, tábuas 2,5x30 e chapas de madeirit. O chapisco será preparado com argamassa de cimento e
areia sem peneirar, traço 1:3. Após a pega do chapisco aplica-se o emboço de acabamento (nivelado,
sarrafeado e reguado) com argamassa de cal e areia peneirada com 50 kg de cimento por metro cúbico
acrescentando-se Aditivo à água de amassamento, na proporção indicada pelo fabricante.
A espessura máxima do chapisco + emboço será de 2,0 cm.
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8.4

Quadro Resumo De Descrição Tipo De Acabamento Por Ambiente

REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA

AMBIENTE

PISO

PAREDE

Contrapiso alisado, 3 cm, no
traço 1:3, sobre lastro de
concreto de 7 cm.

Chapisco no traço 1:3
Emboço no traço 1:1:4, esp. 2 cm
Reboco c/massa pronta, 2 mm.
Pintura textura acrílica branca

Cerâmica 30 x 30 de 1ª linha,
extra, sobre contrapiso 3 cm,
no traço 1:3, com rodapé 7 cm
do mesmo material.

Chapisco no traço 1:3
Emboço no traço 1:1:4, esp. 2 cm
Cerâmica 20X20 cm branca

Chapisco no traço 1:3
Emboço no traço 1:2:5, esp. 1
cm.
Pintura látex sobre emboço, em 2
demãos.

Demais ambientes do Cerâmica 30 x 30 de 1ª linha,
bilheteria
extra, sobre contrapiso 3 cm,
no traço 1:3, com rodapé 7 cm
do mesmo material.

Chapisco no traço 1:3
Emboço no traço 1:2:5, esp. 1 cm
Reboco c/massa pronta, 2 mm.
Pintura textura acrílica branca

Chapisco no traço 1:3
Emboço no traço 1:2:5, esp. 1
cm.
Pintura látex sobre emboço, em 2
demãos.

Barracão multiuso

Sanitário
bilheteria

Arquibancadas

TETO

Contrapiso 8 cm em concreto
sarrafeado e desempenado,
fck 20 MPA, 10 cm,
entremeado de ferragem
(tela), sobre lastro de brita.

2

Descrição da execução arquibancada – arquibancada em concreto armado fck 200kgf cm e enchimento
em alvenaria com lajota 6 furos chapiscada e rebocada. A ferragem segue projeto estrutural arquibancada.
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Esta etapa será executada ao longo de toda a obra. Contemplam tubulação, fiação, caixas, disjuntores,

quadros e acabamentos de elétrica; ligações definitivas luz, espera para lógica entre outros.

10.1 Entrada De Energia
Entrada de energia trifásica, 220 volts em poste, ligação entre rede pública e poste aéreo. Chave do
medidor de 100 amperes seguindo especificações do projeto elétrico. A alimentação dos quadros elétricos
será feito por 4 fios de 25 mm + aterramento de cobre nu em eletroduto rígido soldável ou roscável de bitola
variável de 50 mm a 32 mm enterrado em vala de pelo menos 60 cm de profundidade. As curvas e derivações
devem ser feitas por conexões de rígidas adequadas para os tubos de eletrodutos.
Para estas interligações deverão ser utilizados cabos de cobre com isolação do tipo anti-chama.

10.2 Centros De Distribuição (Cd) E Disjuntores
Serão instalados dois quadros de distribuição.
•

O primeiro no Barracão multiuso, caixa para 12 disjuntores. Potencia instalada 18000 kVA;

12

•

O segundo no portal de entrada, embutido na alvenaria para 5 disjuntores,110 volts para as lâmpadas
e demais aparelhagem, 110 para iluminação e demais tomadas . Potencia instalada 2000 kVA;
O CDS deverão conter barramentos de cobre para as três fases, neutro e terra. Os barramentos

poderão ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre as características de corrente
nominal geral do quadro.
Poderão ser metálicos ou de PVC.
Deverão possuir espelho para a fixação da identificação dos circuitos e proteção do usuário (evitando
o acesso aos barramentos).
Os disjuntores usados deverão ser do tipo termomagnético (disparo para sobrecarga e curto-circuito),
com curva característica tipo “C” (5 a 10 x In), tensão nominal máxima de 440 v, corrente máxima de
interrupção de pelo menos 10ka, corrente nominal de acordo com os quadros de carga, verificar o nível de
curto.

10.3 Eletrodutos, Fios, Cabos
Os eletrodutos quando aparentes na medição de entrada serão de ferro galvanizado, quando

enterrados serão de PVC rígido antichama, rosquáveis e fixos às caixas com buchas e arruelas galvanizadas.
Os eletrodutos inferiores a 20 mm podem ser flexíveis, quando aéreos e nas alvenarias evitado assim o
uso de conexões. acima dessa bitolo será especificado eletroduto rígido soldável ou roscável de primeira Lina.
Quando enterrados devem ser enterrados em valas com pelo menos 60 cm de profundidade em áreas de
trafego de veículos.
Os fios condutores e cabos condutores de energia devem obedecer a bitolas e cores especificados na
ABNT- NBR 5410:2004.

Serão utilizados condutores de cobre com isolamento termoplástico para 750 v do tipo anti-chama; e
com isolamento para 600/1000 v do tipo anti-chama quando sujeito a instalações na presença de umidade
(enterrados), em leitos e sujeitos a esforços mecânicos na hora da enfiação. A bitola mínima a ser utilizada
2

será de 2,5mm para circuitos de força e o fio terra.
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No caso de cabos com bitola 6 mm² ou superior, poderão ser utilizados cabos com isolação na cor
preta marcados com fita isolante colorida em todos os pontos visíveis (quadros de distribuição, caixas de
saída e de passagem). Os cabos não deverão ser seccionados exceto onde absolutamente necessário. Em
cada circuito, os cabos deverão ser contínuos desde o disjuntor de proteção até a última carga, sendo que,
nas cargas intermediárias, serão permitidas derivações. As emendas deverão ser soldadas com estanho e
isoladas com fita tipo auto fusão. As emendas só poderão ocorrer em caixas de passagem.
O fabricante deverá possuir certificação de qualidade do INMETRO

10.4 Tomadas
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas tomadas de 110 volts de 3 pino,
P+N+T.

10.5 Interruptores
Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250 v e estarem de acordo com as
normas brasileiras. Serão dos tipos simples.

10.6 Iluminação
As potências grifadas ao lado correspondem ao valor total da luminária (lâmpada+ reator). O sistema de
comando da iluminação externa será ligado através chave no quadro de disjuntores 02. Todos os circuitos de
iluminação externa deverão ter dispositivo IDR para proteção contra fugas de corrente (Idr =30mA). Todos os
equipamentos a serem utilizados na partida das lâmpadas de descarga (reatores) deverão ser de alto fator de
potência (acima de 0,92) e baixa distorção harmônica (DHT <10%). Os reatores das lâmpadas fluorescentes
deverão ser partida rápida. As luminárias ao tempo deverão ser blindadas para evitar a entrada de umidade e
insetos.

10.7 Caixas
Serão em chapa USG nro. 18 para os tamanhos 150x150mm e maiores, para os
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tamanhos menores (100x100mm) será usada chapa nro. 20. Opcionalmente as caixas embutidas poderão ser
de PVC anti chama. As caixas para os pontos de luz no teto serão oitavadas 100x100. Nas paredes, as caixas
para interruptores e tomadas serão de 100x50mm e as caixas para as esperas de força serão de 100x100mm
quadradas, para pontos de luz de parede, tipo aplique, serão usadas caixas oitavadas 75x75mm. Caixas
aparentes sujeitas a umidade e respingos d ́água deverão ser de PVC, ABS ou metálicas.
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INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, DE ESGOTO E DE ÁGUAS PLUVIAIS
NBR 5626/82
Requisito mínimo para o bom funcionamento das instalações prediais de água fria, de forma que:
•

Garantam o fornecimento suficiente de água;

•

Tenha pressão mínima necessária;

•

Mantenha qualidade da água.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – NÚMERO DE PONTOS

AMBIENTE
Sanitários
Portal de entrada
Copa
Portal de entrada
box
Barracão multiuso

Água Fria

Esgoto
2

2

1

1

10

10

11.1 Reservatórios
NBR 5626/82 – os reservatórios devem ser projetados e construídos de maneira que:

•

Paredes internas lisas, que não interfiram na qualidade da água e resistam à ação da mesma;

•

Seja estanque, impossibilitando poluição e contaminação da água;

•

Possua abertura de inspeção;
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•

Sejam dotados de extravasor, e limpeza.

•

Para reservatórios com área de fundo superior a 2m², este deverá ser inclinada permitindo o perfeito
esvaziamento.

•

Pressão máxima permitida na peça – 40 mca

•

Pressão mínima na peça – oscila entre 0,5mca e 2,00 mca.

No projeto hidrosanitário

11.2 Tubulações De Água Fria
Tubos e conexões de PVC rígido conforme EB 892 da ABNT, pressão 7,50 kgf;cm² ou 75,00 mca
para instalações de água fria. Recomendação de projeto – Tubos e conexões PVC rígido.

11.3 Tubulações De Esgoto E Águas Pluviais Prediais
Tubos e conexões de PVC rígido para instalações prediais de esgotos sanitários primário e
secundário, conforme EB 608/77 da ABNT. Recomendação de projeto – Tubos e conexões PVC rígido.

11.4 Água Pluvial
NBR 611/81 DA ABNT – estabelece as seguintes prescrições básicas:
Uso exclusivo para recolhimento e condução de água pluvial;
Permitir a limpeza e desobstrução de qualquer ponto no interior da tubulação;
Inclinação mínima de 0,5% nas superfícies horizontais das lajes, a fim de garantir o escoamento das
águas pluviais até o ponto previsto de drenagem;
As calhas e condutores horizontais deverão ter declividade uniforme, com valor mínimo de 0,5%;
Condutores horizontais com caixa de inspeção a cada 20,00m no mínimo, quando tiver mudança de
direção, quando tiver conexão com outro condutor e quando tiver mudança de declividade.
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As canaletas do pátio deverão em sua totalidade apresentar grelha de concreto em pecas de no Máximo
0.50m de comprimento, pela largura da canaleta, para evitar vandalismo e facilitar a limpeza das canalizas.

11.4.1 Caixa De Inspeção De Água Pluvial
NBR 8160/83 DA ABNT – caixa dotada de grelha ou tampa cega destinada a receber água de lavagem de
pisos e águas da chuva.
Dimensão mínima, permitir a inscrição de um circula de 0,15m em sua base;
Altura mínima de 0,10m;
Tubulação mínima segundo a tab. 4.3 sendo o diâmetro mínimo 50 mm.
11.4.2

Instalações De Águas Pluviais Drenagem De Pátio E Arruamento Em Tubos De Concreto
Assentamento de tubos de concreto

A drenagem em manilhas de concreto e indicada para drenar áreas com maiores volumes
de água como em estacionamentos descobertos, drenagem de grandes áreas cobertas e, principalmente,
ruas e avenidas.
As manilhas de concreto fazem parte e um Sistema de drenagem que e composto
de vários elementos de drenagem.
Por exemplo, um sistema de drenagem urbana e composto, geralmente, por:
1. Greide – a inclinação do greide direciona a água para os bordos da pista;
2. Sarjeta – canal longitudinal a pista de rolamento, junto ao meio-fio;
3. Boca-de-lobo – são os pontos de coleta da drenagem superficial;
4. Manilhas de concreto – e a drenagem profunda;
5. Poços de visita – são caixas ao longo dos trechos de manilha para manutenção da rede, dentre outros;
Escavação: Após a locação da topografia deve ser escavada levando em consideração a inclinação da rede
(geralmente entre 1% e 3%). Para isso utilizamos o auxilio do “Visor”, que e um gabarito de madeira que corre
dentro da vala com referencia na linha que e esticada ao lado da vala por toda a sua longitudinal. A linha esta
com a inclinação do trecho, assim ao encostar o visor na linha e no fundo do buraco quer dizer que a vala
também esta na inclinação de projeto. O nível a laser faz o nivelamento sem a necessidade do Visor.
Berço: apos a vala escavada executa-se o berço que e uma base de brita e areia sobre a qual serão
assentados os tubos. O berço serve para suportar os tubos, formando uma base para evitar abatimento da
rede, principalmente em caso de vazamentos na tubulação.
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Obs.: no trecho de DN 800 E 1000 o berço será executado em lastro de concreto magro. Com
espessura média de 15 cm.
Assentamento dos Tubos: os diâmetros de tubos de concreto vão de DN 300 mm até DN 1000 mm e
podem ser do tipo Ponta-Bolsa Junta Rígida e Ponta-Bolsa Junta elástica.
Os tubos são assentados com o auxílio de uma retroescavadeira (para DNs de 400, 500 e 600) ou
com o auxílio de uma escavadeira hidráulica no caso de tubos com DN 800 mm para mais. O segredo de uma
rede de tubos bem assentada é o alinhamento dos tubos. Para isso passe uma linha na lateral da vala e vá
assentando os tubos seguindo o alinhamento.
Ao descarregar os tubos faça a distribuição dos mesmos ao longo da vala para diminuir a distância de
aplicação e aumentar a produtividade.
Rejuntamento dos tubos: nos encontros das juntas dos tubos (macho fêmea) eles devem ser rejuntados com
argamassa, traço 1:3.
Reaterro: após assentada a tubulação é feito o reaterro com o solo retirado (material de 1 categoria)
compactado com “sapo” (compactador manual a percussão) em camadas de 30 cm e umidade ótima.

11.5 Caixa De Inspeção De Esgoto
NBR 8160/83 DA ABNT – caixa destinada a permitir a inspeção, limpeza e desobstrução das
tubulações. E seguir as seguintes especificações:
Circular, quadrada ou retangular com no mínimo 0,60m de lado;
Profundidade máxima de 1,00 metro;
Tampa de fácil remoção e perfeita vedação
Fundo construído de modo a assegurar rápido escoamento e evitar formação de depósito (ver detalhe
genérico, projeto hidro sanitário);
Distância máxima entre duas caixas 25 metros
Distância máxima entre a ligação predial e a caixa não deve ser superior a 15,00 metros;
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11.6 Caixa Sifonada
NBR 8160/83 DA ABNT – Caixa dotada de fecho hídrico destinada a receber efluentes da instalação
secundária de esgotos.

11.7 Fossas Sépticas
NBR 7229/82 DA ABNT – Essa norma fixa as condições para a construção e instalação de fossa séptica
e disposição dos efluentes finais. O emprego de fossa séptica é recomendável quando não houver rede
pública coletora de esgoto (ver detalhe genérico da fossa séptica, projeto hidro sanitário e drenagem).
Obs.: A cada período de um ano de uso da fossa séptica deve ser removido o lodo digerido, que pode ser
enterrado. A remoção normalmente é realizada por meio de bombas, através da tubulação de limpeza.
Quando a fossa séptica em funcionamento apresentar maus odores deve ser colocada uma substância
alcalina, a cal por exemplo.
Quando for constatada a redução da capacidade de absorção dos sumidouros, novas unidades deverão
ser construídas, para a recuperação da capacidade perdida.
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INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

As instalações de combate a incêndio devido à classificação da edificação será apenas por extintores
portáteis colocados de maneira estratégica para fácil acesso no caso de incêndio.
Outro artifício para evitar o pânico no caso de incêndios são as placas de sinalização e emergência
fotoluminescentes colocadas em pontos estratégicos da edificação.
As iluminações de emergência também serão utilizadas para ordenar a saída das pessoas sem pânico.

12.1 Iluminação de Emergência
Para a iluminação de emergência foram projetadas esperas aonde serão ligadas unidades autônomas
de iluminação de emergência (com bateria interna selada) com autonomia mínima de uma hora. O
equipamento deverá entrar em funcionamento logo após a falta de energia elétrica da concessionária,
desligando quando a energia sobre a mesma for restabelecida. A recarga das baterias será feita internamente
ao equipamento. Haverá um circuito exclusivo para a alimentação destes equipamentos que partirá dos CDs
19

da subestação e controle. Foram projetadas também as indicações de saída para as rotas de fuga. Estas são
placas fotoluminescentes que brilham na privação de luz.
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COMPLEMENTAÇÃO

12.1 Limpeza Final

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, apresentando
funcionamento perfeito de todas as suas instalações e aparelhos. A limpeza final será executada por
pessoas especializada.

13

DESCRIÇÃO SUSSINTA DE CADA EDIFICAÇÃO DA 2ª ETAPA

EDIFICAÇÃO

Barracão
multiuso

Bilheteria

Arquibancadas

ESTRUTURA

COBERTURA

FECHAMENTO

Estrutura mista, fundações e
blocos em concreto armado,
pilares metálicos na área de
exposição, pé direito 6,00m,
pilares de concreto armado nos
boxes, pé direito 3,50m.

Cobertura de estrutura metálica,
telhado em telhas zincadas, calhas e
rufos de chapa metálica.
Segue projeto específico

Fechamento parcial entra as
duas estruturas em telha zincada
ondulada, alvenaria de tijolos
cerâmicos, chapisco, emboço e
reboco no fechamento da parede
dos fundos da área dos boxes.
Nas laterais o fechamento é em
mureta de alvenaria, com 1,20M
de altura.

Estrutura em concreto armado,
forro laje de concreto com
enchimento em lajota cerâmica.

Estrutura em madeira vigas 7X5 cm,
sarrafo 3X1,5 cm e caibro de 5X5
cm, fixados por prego.

Alvenaria de tijolos cerâmicos,
chapisco, emboço e reboco no
fechamento das paredes.

Contrapiso 8 cm em concreto
sarrafeado e desempenado, fck
20 MPA, 8 cm, entremeado de
ferragem (tela), sobre lastro de
brita.
Infraestrutura ,fundação, blocos e
arranque em concreto armados
todos executados na 1ª etapa,
portanto existentes.

Cobertura do
Palco

Supra estrutura de pilares
metálicos que serão fixados nos
arranques deixados na 1ª fase da
obra, são eles que receberão a
cobertura metálica.

As arquibancadas serão descobertas

Cobertura de estrutura metálica,
telhado em telhas zincadas, calhas e
rufos de chapa metálica.
Segue projeto específico

Alvenaria de tijolos cerâmicos,
chapisco, emboço e reboco nos
muros laterais.

Todos os fechamentos
necessários para apoio do palco
já foram executados na 1ª etapa
da obra, portanto existentes.

Segue projeto específico.
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Acesso

14

Acesso pavimentada em pedrisco, espessura 5 cm, compactada mecânicamente 95% procto normal.
Delimitado nas laterais por guias e sarjetas de concreto.
A drenagem é composta de boca de lobo, poço de visita, caixa de passagem e tubulação de concreto (TC).

OBSERVAÇÃO SOBRE A PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DO PALCO
A plataforma de elevação propicia o acesso ao palco a pessoas com necessidades especiais, sendo

necessária sua instalação ainda na 2ª etapa da obra, pois só assim o palco poderá ser utilizado.

Durante o orçamento constatou-se que a plataforma elevatória de acionamento hidráulico tem um
custo final instalado de R$ 36.550,00 (trinta e seis mil quinhentos e cinqüenta reais) e será totalmente
fornecida pela Prefeitura do Município de Engenheiro Beltrão, sua aquisição e instalação.

A prefeitura se compromete através de uma declaração assinada pelo prefeito a executar essa
plataforma antes da ultima solicitação de liberação de recursos junta a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, essa
declaração segue junto com toda a documentação solicitada para aprovação desse recurso.

Sendo isso uma condição para a liberação da verba da 2ª Etapa e também da liberação final da obra
pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
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