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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

1 APRESENTAÇÃO

O presente memorial descritivo, como parte integrante do PROJETO DE 
CANALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LAGO DO MUNICÍPIO DE 
NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente 
todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática 
construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o Projeto Básico e 
suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos
constituintes do Projeto Arquitetônico, com suas respectivas sequências 
executivas e especificações, bem como a citação de leis, normas, decretos,
regulamentos, portarias e códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos
públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços 
públicos. 

2 OBJETO DA PROPOSTA

Este memorial apresenta o estudo para implantação do PROJETO DE 
CANALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LAGO, localizado entre as ruas 
Marechal Deodoro e Av. São Pedro, no Município de Nova Esperança do Piriá, no 
estado do Pará. Desse modo, visa detalhar adequadamente as melhorias a serem 
realizadas neste local, cuja execução deverá seguir o projeto urbanístico. 

O empreendimento requalifica o espaço em uma área de intervenção de 
aproximadamente 10.949,86m² em uma extensão de 218,56m e 537.31m de 
perímetro. O conceito da intervenção é valorizar os elementos naturais da paisagem. 
Dessa maneira, o projeto prevê a construção de estacionamentos, calçadas e 
rampas, garantindo acessibilidade a todos os espaços de visitação: praça, bancos, 
lixeiras, quiosques, banheiros públicos, área de contemplação do lago, área 
reservada para implantação de Academia ao ar Livre. 

Para compor o espaço, um novo traçado geométrico irá definir a urbanização, 
com piso em paver e gramado, criando passeios alternativos e espaços sociais de 
convivência, além de duas novas vias que irão se conectar com a Rua Marechal 
Deodoro e Av. São Pedro, já existentes. A arborização será plantada e, quando 
possível, será preservada vegetação existente. 
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3 CONSIDERAÇÕES GERAIS

A elaboração do Projeto Arquitetônico seguiu as etapas do processo projetual: 
iniciado pelo levantamento planialtimétrico, in loco, e elaboração do programa de 
necessidades com posterior desenvolvimento do Estudo Preliminar e Anteprojeto, 
através da apresentação de um layout. A elaboração Projeto Básico, bem como da 
especificação técnica de materiais, planilha orçamentária e cronograma físico-
financeiro se deram após aprovação do Estudo Preliminar.

4 PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO

Para a implantação do projeto no terreno a que se destina, foram 
considerados alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que 
irá privilegiar a edificação das melhores condições como:

Características do terreno: avaliação das dimensões, forma e topografia 
do terreno e etc.;

Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação 
térmica, à insolação, permitindo ventilação e iluminação natural;

Adequação ao clima regional: considerar as diversas características 
climáticas em função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos 
ventos, do sol e de vários outros elementos que compõem a paisagem a fim de 
antecipar futuros problemas, relativos ao conforto dos usuários;

Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno, 
possibilitando dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e 
economia na construção do edifício;

Topografia: fazer o levantamento topográfico do terreno, observando 
atentamente suas características procurando identificar as prováveis influências do 
relevo sobre a edificação, sobre os aspectos de fundações, conforto ambiental, 
assim como influência no escoamento das águas superficiais;

Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da edificação 
com relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e 
esgoto.

5 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O PROJETO DE CANALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LAGO
localiza-se entre a Rua Marechal Deodoro e Avenida São Pedro, no município de 
Nova Esperança do Piriá, no estado do Pará.
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6 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 Serviços Preliminares

6.1.1 Locação/Modelagem/Nivelamento

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente conforme o projeto,
utilizando-se de equipamentos topográficos. Todos os níveis deverão ser 
determinados antes que se iniciem os trabalhos e no transcorrer dos mesmos, 
sempre que necessário e/ou solicitado pela fiscalização.

Na eventualidade de qualquer divergência ou necessidade de
adaptação dos níveis do projeto aos níveis do entorno, deverão ser consultados a
fiscalização e o autor do projeto.

Somente após a determinação de todos os níveis e conferência da 
fiscalização deverá ser iniciada a execução.

O nivelamento da área será executado por aparelho e de maneira a garantir 
perfeita drenagem das águas das chuvas.

Durante o desenvolvimento da obra, se julgar necessário, a fiscalização 
poderá solicitar a confirmação dos níveis.

A modelagem será executada manualmente logo após a escavação, devendo 
resultar numa perfeita conformação adequada aos níveis do projeto, possibilitando 
condições favoráveis à execução das pavimentações.

6.1.2 Execução de Almoxarifado

Deverá ser implantado na obra um Almoxarifado para depósito de materiais. A 
dimensão deve ser adequada ao porte da obra e a localização deverá ser definida 
conjuntamente com a FISCALIZAÇÃO. 

6.1.3 Placa de obra

A placa da obra deverá ser fixada em local visível e mantida até a entrega.

A placa deverá conter as seguintes informações: Nome do profissional, Título
profissional, Nº de registro no CREA, Atividade(s) pela(s) qual(is) é responsável 
técnico, Nome da empresa que representa, Número da(s) ART(s) correspondente(s), 
Dados para contato.
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6.2 Pavimentação

6.2.1 Passeio

Será executado passeio de paver de concreto com espessura de 7cm sob 
solo compactado.

6.2.2 Guia (Meio-Fio) e Sarjeta

Serão executadas sarjetas, guias (meio-fio) e guias (meios-fios) com sarjetas 
conjugadas, guias com diferentes dimensões.

6.2.3 Rampas de Acesso

Para a execução das rampas de acesso serão necessários os serviços de 
escavação, lastro, forma, concreto ciclópico, calçada e aterro.

6.3 Urbanização

6.3.1 Vegetação

Serão executados plantio de grama batatais em placas, plantio de árvores 
regionais e plantio de arbustos. Será utilizada terra vegetal para o cultivo dos 
arbustos e da árvore de pequeno porte.

6.3.2 Lixeira

Serão instaladas lixeiras metálicas próximas aos bancos de concreto ao longo 
de toda a praça.

6.3.3 Bancos de concreto

Para a confecção dos bancos de concreto serão necessários, para fundação, 
os serviços de escavação, forma e concreto ciclópico. Para a estrutura serão 
necessários os serviços de forma, concreto 15 Mpa e armação de bitolas 5.0 e 
10.0mm.

6.3.4 Guarda-corpo e Piso Tátil

Serão instalados guarda-corpos em aço galvanizado nos dois lados de 
extensão do canal. O piso tátil segue a extensão de acesso a todos os espaços do 
projeto, desde a vaga para PCD à passarela que atravessa o lago.
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6.4 Quiosques

Para a infraestrutura, serão executados os serviços de escavação, lastro, 
forma, concreto 25 Mpa e armação CA-50 e CA-60, conforme o projeto estrutural. As 
estruturas enterradas serão impermeabilizadas com tinta asfáltica.

Para a superestrutura, serão executados, para a confecção dos pilares, vigas 
e percinta de amarração, os serviços de forma, concreto 25 Mpa e armação CA-50 e 
CA-60, conforme o projeto estrutural.

As paredes serão com blocos cerâmicos furados. As paredes deverão ser de 
tijolo aparente, sendo aplicada resina acrílica incolor como revestimento dos tijolos. 
A estrutura de concreto será chapiscada e receberá massa única. 

A cobertura terá estrutura em trama de madeira, telhado com telha cerâmica e 
forro em lambris de PVC.

O piso receberá lastro de concreto, contrapiso autonivelante e revestimento 
cerâmico para piso tipo grês ou semi-grês de dimensões 35x35cm. 

As esquadrias serão em alumínio tipo veneziana para as portas, de aço para 
as portas de enrolar. Para atendimento do público serão fornecidas e instaladas 
bancadas de granito cinza polido.

Serão executadas as instalações elétricas em eletrodutos de PVC, cabos de
cobre, caixas de passagem em aço e em PVC, interruptores, tomadas, disjuntor,
quadro de distribuição, luminárias e lâmpadas.

As instalações sanitárias serão feitas com tubos PVC de 50 e 100 mm e suas
devidas conexões, caixa de gordura e caixa de inspeção em concreto pré-moldado,
caixa sifonada de PVC.

Para as instalações hidráulicas, será executado ponto de consumo terminal 
de água e registro de gaveta. Será instalada ainda bancada de granito cinza polido 
190 x 55cm, com cuba de embutir de aço para pia de cozinha.

6.5 Banheiros

Para a infraestrutura, serão executados os serviços de escavação, lastro, 
forma, concreto 25 Mpa e armação CA-50 e CA-60, conforme o projeto estrutural. As 
estruturas enterradas serão impermeabilizadas com tinta asfáltica.

Para a superestrutura, serão executados, para a confecção dos pilares, vigas 
e percinta de amarração, os serviços de forma, concreto 25 Mpa e armação CA-50 e 
CA-60, conforme o projeto estrutural. Será utilizada laje pré-moldada para abrigar a  
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As paredes serão com blocos cerâmicos furados. As paredes deverão ser 
revestidas com chapisco, emboço, massa corrida e revestimento cerâmico 
esmaltado. O teto será chapiscado e receberá lambris de PVC.

As esquadrias serão em alumínio tipo veneziana para portas e aço com vidro 
para janelas tipo balacins. 

Serão executadas as instalações elétricas em eletrodutos de PVC, cabos de
cobre, caixas de passagem em aço e em PVC, interruptores, tomadas, disjuntor,
quadro de distribuição, luminárias e lâmpadas.

As instalações sanitárias serão feitas com tubos PVC de 50 e 100 mm e suas
devidas conexões, caixa de gordura e caixa de inspeção em concreto pré-moldado,
caixa sifonada de PVC.

Para as instalações hidráulicas serão executadas ponto de consumo terminal 
de água e registro de gaveta. Será instalada ainda os vasos e pias sanitárias e no 
banheiro PCD também serão instaladas barras de apoio conforme preconiza a NBR 
9050 de 2015.

6.6 Limpeza Final

Após conclusão de todos os serviços será feito a limpeza fins entrega da 
obra, onde a construtora e fiscalização, marcarão o dia do recebimento da obra para 
funcionamento ao público.

7 VALOR DA OBRA

Para definição do valor da obra, foi elaborada Planilha Orçamentária 
adotando-se como bases de dados a planilha padrão SEDOPe a planilha SINAPI. 
Para que não houvesse divergência nos encargos sociais, referente a contribuição 
do INSS, foram adotadas ambas planilhas com desoneração.

8 PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução de obras e serviços de construção do objeto deste 
projeto básico é de 420 (quatrocentos e vinte) dias.

___________________________________
Alan Araújo

Engenheiro Civil
CREA: 17.748 D-PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
CNPJ: 84.263.862/0001-05

1

MEMORIAL DESCRITIVO 

CANALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 
DO LAGO NO MUNICÍPIO DE NOVA 

ESPERANÇA DO PIRIÁ

NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA

JUNHO/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
CNPJ: 84.263.862/0001-05

2

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................... 3

O projeto em questão será implantado entre a Rua Marechal Deodoro e Avenida São Pedro, 
no município. ......................................................................................................................................... 3

2. BREVE HISTÓRICO ....................................................................................................................... 3

3. LOCALIZAÇÃO ............................................................................................................................... 4

Nova Esperança do Piriá localiza-se na Mesorregião Nordeste paraense, Microregião do 
Guamá, limitando-se com os Municípios de Cachoeira do Piriá, Viseu, Santa Luzia do Pará, 
Garrafão do Norte, Capitão Poço, Ipixuna do Pará e Paragominas. A sede do Município está 
à 284 km da capital do estado - Belém, ligada por via rodoviária, rodovia PA-124. Possui as 
seguintes coordenadas geográficas: 02º 16’ 04“ S de latitude e 46º 58’ 03” de longitude W, 
estando a uma altitude de 73 m......................................................................................................... 4

4. CLIMA................................................................................................................................................ 5

O clima em Nova Esperança do Piriá é tropical. Na maioria dos meses do ano, existe uma 
pluviosidade significativa. Só existe uma curta época seca e não é muito eficaz. .................... 5

Segundo a Köppen e Geiger a classificação do clima é Am. 26.3 °C é a temperatura média. 
Tem uma pluviosidade média anual de 2127 mm. Novembro é o mês mais seco com 44 mm. 
O mês de Março é o mês com maior precipitação, apresentando uma média de 388 mm. .... 5

5. POPULAÇÃO ................................................................................................................................... 5

O Município possui uma área de 2889,7 km² com uma população estimada (2016) de 20.727 
habitantes, conforme projeção do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o 
que lhe confere uma densidade demográfica de 7,18 habitantes por km². A área urbana 
conta com 20.158 pessoas residentes, segundo Censo Demográfico 2010.............................. 5

6. OBJETO DA PROPOSTA.............................................................................................................. 6

7. PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO........................................................................................... 6

8. ARQUITETURA E ESTRUTURA .............................................................................................. 6

Quiosques.......................................................................................................................................... 7

Banheiros........................................................................................................................................... 7

Normas e Determinações ........................................................................................................... 12

Suprimento de Energia ............................................................................................................... 13

Circuitos ......................................................................................................................................... 13

Circuitos tronco de iluminação ................................................................................................ 13

TECNOLOGIA DAS LUMINÁRIAS............................................................................................. 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
CNPJ: 84.263.862/0001-05

3

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

1. APRESENTAÇÃO

O presente memorial descritivo, como parte integrante do PROJETO DE 
CANALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LAGO DO MUNICÍPIO DE NOVA 
ESPERANÇA DO PIRIÁ, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os 
materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva 
utilizada. Tal documento relata e define integralmente o Projeto Básico de Arquitetura 
e Complementares com suas devidas particularidades.

O projeto em questão será implantado entre a Rua Marechal Deodoro e Avenida São 

Pedro, no município.

2. BREVE HISTÓRICO

           Por volta de 1970, a área ocupada pelo Município de Nova Esperança do Piriá 
era utilizada somente por caçadores. O acesso era difícil para quem se deslocava da 
sede do Município de Viseu, e para aqueles que porventura se dirigiam de Ourém, 
Capitão Poço e adjacências. 

           A partir daquele ano, as primeiras famílias começaram a se instalar na área, 
introduzindo a agricultura de subsistência (arroz, feijão e mandioca). Esses pioneiros 
baianos, liderados por Josué Mendes de Almeida, foram os responsáveis pela 
abertura do primeiro ramal de estrada que veio facilitar o acesso àquela área, 
estimulando a vinda de outras famílias, que resultou na formação de um aglomerado 
populacional que deu origem à Vila de Piriá.

          A Vila Piriá iniciou em 18 de março de 1972. O primeiro estabelecimento 
comercial foi instalado por Ademar Pontes, na Rua 13 de Maio. A primeira casa 
construída foi a de Adriano Mendes, e Josinaldo Pires da Silva foi a primeira criança 
a nascer no lugar, no dia 30 de janeiro de 1973.

          A atividade agrícola de subsistência foi crescendo gradativamente à medida que 
outras famílias foram se deslocando para a Vila Piriá. A exploração madeireira 
contribuiu também na formação e crescimento do núcleo urbano que deu origem 
àquela localidade, que mais tarde vinha a ser a sede do município.

         Em 27 de setembro de 1987, foi realizado um plebiscito e a comunidade 
respondeu favoravelmente à emancipação. Esta consulta foi realizada na gestão do 
prefeito de Viseu, sr. Hélio Vital Bogéa.

         O documento Ofício encaminhado à Assembleia Legislativa pela Comissão Pró-
Emancipação, fazia referência à sugestões de nomes: Antônio Gueiro, Serra Azul do 
Piriá e Nova Esperança Piriá, que acabou satisfazendo a maioria da população, 
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porque traduzia a expectativa de que a autonomia política-administrativa surgia como 
uma nova esperança de dias promissores para o município e para sua população.

O distrito foi elevado à categoria de município com a denominação de Nova 
Esperança do Piriá, pela lei estadual nº 5.707, de 27 de dezembro de 1991, sendo 
desmembrado de Viseu, constituído do distrito sede e instalado em 1 de janeiro de 
1993.

          Em divisão territorial datada de 1 de junho de 1995, o município é constituído 
de distrito sede.

          Assim permanecendo em divisão territorial datado de 2005.

3. LOCALIZAÇÃO

Nova Esperança do Piriá localiza-se na Mesorregião Nordeste paraense, Microregião 

do Guamá, limitando-se com os Municípios de Cachoeira do Piriá, Viseu, Santa Luzia 

do Pará, Garrafão do Norte, Capitão Poço, Ipixuna do Pará e Paragominas. A sede 

do Município está à 284 km da capital do estado - Belém, ligada por via rodoviária, 

rodovia PA-124. Possui as seguintes coordenadas geográficas: 02º 16’ 04“ S de 

latitude e 46º 58’ 03” de longitude W, estando a uma altitude de 73 m. 

     

Figura 1: Mapa de Localização de Nova esperança do Piriá em relação a Belém     
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Figura 2: Mapa de localização do talvegue estudado e do ponto mais a jusante dentro da área de 
interesse da obra 

4. CLIMA

O clima em Nova Esperança do Piriá é tropical. Na maioria dos meses do ano, existe 

uma pluviosidade significativa. Só existe uma curta época seca e não é muito eficaz.

Segundo a Köppen e Geiger a classificação do clima é Am. 26.3 °C é a temperatura 

média. Tem uma pluviosidade média anual de 2127 mm. Novembro é o mês mais 

seco com 44 mm. O mês de Março é o mês com maior precipitação, apresentando 

uma média de 388 mm. 

5. POPULAÇÃO

O Município possui uma área de 2889,7 km² com uma população estimada (2016) de 

20.727 habitantes, conforme projeção do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), o que lhe confere uma densidade demográfica de 7,18 habitantes por km². 

A área urbana conta com 20.158 pessoas residentes, segundo Censo Demográfico 

2010. 
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6. OBJETO DA PROPOSTA

O empreendimento requalificará o espaço em uma área de intervenção de 
aproximadamente 10.949,86m² em uma extensão de 218,56m e 537.31m de 
perímetro. O conceito da intervenção é valorizar os elementos naturais da paisagem. 
Dessa maneira, o projeto prevê a construção de estacionamentos, calçadas e rampas, 
garantindo acessibilidade a todos os espaços de visitação: praça, bancos, lixeiras, 
quiosques, banheiros públicos, área de contemplação do lago, área reservada para 
implantação de Academia ao ar Livre. 

Para compor o espaço, um novo traçado geométrico irá definir a urbanização,  
criando passeios alternativos e espaços sociais de convivência, além de duas novas 
vias que irão se conectar com a Rua Marechal Deodoro e Av. São Pedro, já existentes. 
A arborização será plantada e, quando possível, será preservada vegetação existente. 

7. PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO

Para a implantação do projeto no terreno a que se destina, foram considerados
alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar a
edificação das melhores condições como:

Características do terreno: avaliação das dimensões, forma e topografia do 
terreno e etc.;

Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação térmica, 
à insolação, permitindo ventilação e iluminação natural;

Adequação ao clima regional: considerar as diversas características 
climáticas em função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos 
ventos, do sol e de vários outros elementos que compõem a paisagem a fim de 
antecipar futuros problemas, relativos ao conforto dos usuários;

Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno,
possibilitando dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e 
economia na construção do edifício;

Topografia: fazer o levantamento topográfico do terreno, observando 
atentamente suas características procurando identificar as prováveis influências do 
relevo sobre a edificação, sobre os aspectos de fundações, conforto ambiental, assim 
como influência no escoamento das águas superficiais;

Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da edificação 
com relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto.

8. ARQUITETURA E ESTRUTURA

Em sua pavimentação, será executado um calçamento em concreto com 
espessura de 7cm sob solo compactado.
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Serão executadas sarjetas, guias (meio-fio) com sarjetas conjugadas, guias 
com diferentes dimensões.

Para a execução das rampas de acesso serão necessários os serviços de 
escavação, lastro, forma, concreto ciclópico, calçada e aterro.

Serão executados plantio de grama em placas, plantio de árvores regionais e 
plantio de arbustos. Será utilizada terra vegetal para o cultivo dos arbustos e árvores
de pequeno porte.

Serão instaladas lixeiras próximas aos bancos de concreto ao longo de toda a 
praça.

Serão instalados guarda-corpos em aço galvanizado nos dois lados de 
extensão do canal. O piso tátil segue a extensão de acesso a todos os espaços do 
projeto, desde a vaga para PCD até à passarela que atravessa o lago.

Quiosques

Para a superestrutura, serão executados, para a confecção dos pilares, vigas 
e percinta de amarração.

As paredes serão com tijolos cerâmicos furados. As paredes deverão ser de
tijolo aparente, sendo aplicada resina acrílica incolor como revestimento dos tijolos. A 
estrutura de concreto será receberá massa única. 

A cobertura terá estrutura em trama de madeira, telhado com telha cerâmica e 
forro em lambris de PVC.

O piso receberá lastro de concreto, contrapiso autonivelante e revestimento
cerâmico para piso tipo grês ou semi-grês de dimensões 35x35cm.

As esquadrias serão em alumínio tipo veneziana para as portas, de aço para 
as portas de enrolar. Para atendimento do público serão fornecidas e instaladas 
bancadas de granito cinza polido.

Serão executadas as instalações elétricas em eletrodutos de PVC, cabos de
cobre, caixas de passagem em aço e em PVC, interruptores, tomadas, disjuntor,
quadro de distribuição, luminárias e lâmpadas.

Banheiros

Para a superestrutura, serão executados, para a confecção dos pilares, vigas 
e percinta de amarração. Será utilizada laje pré-moldada para abrigar a caixa d’água.

As paredes serão com tijolos cerâmicos furados. As paredes deverão ser 
revestidas cerâmica esmaltada. O teto receberá lambris de PVC.

As esquadrias serão em alumínio tipo veneziana para portas e aço com vidro 
para janelas tipo balacins. 
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9. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

               A obra será executada de acordo com o estabelecido neste memorial, e 

nas quantidades especificadas em planilha. 

As instalações foram projetadas de modo a garantir o bom funcionamento dos 

sistemas, tendo suas vazões, velocidades e pressões atendendo às 

recomendações das Normas aplicáveis, sendo elas:

• NBR-5626 (ABNT) – Instalações Prediais de Água Fria;

• NBR-8160 (ABNT) – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – Projeto e 

Execução; 

• NBR-5688 (ABNT) – Sistemas de Águas Pluviais, esgoto sanitário e 

ventilação;

• NBR 7367 - Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para 

sistemas de esgoto sanitário;

• NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução;

• NBR 9648 - Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário;

• NBR 9649 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário;

• NBR 9814 - Execução de rede coletora de esgoto sanitário.

• Instruções Técnicas Corpo do Bombeiro Pará

9.1. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA

         O Sistema de água fria dos quiosques é composto por toda a tubulação, 

conexões, registros, reservatórios e sistema de pressurização necessários para 

o perfeito funcionamento da rede hidráulica. Constitui-se de um reservatório 

elevado de concreto armado, com capacidade de armazenamento para 1.000 

litros, esse volume está previsto para o consumo dos quiosques.

              O abastecimento e distribuição de água fria funcionará pelo conjunto de 

tubulações e conexões em PVC, registros e válvulas em ferro fundido e demais 

acessórios, conforme especificação do projeto hidráulico.

               O diâmetro utilizado na rede de extravasão e limpeza, deverão ser 

maiores que os diâmetros de entrada da caixa. Dessa forma, no caso de 

transbordamento, garante-se que um volume de saída de água é maior que o de 

entrada. Para o presente projeto, será utilizado diâmetro igual a 40mm.
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                A rede de distribuição, tem a função de conduzir a água do reservatório 

até todos os pontos de consumo.

                A rede geral de distribuição de água fria a partir do reservatório superior 

se dará através de derivações de tubulações que abastecerão os pontos 

hidráulicos, com entradas independentes para cada sistema a ser alimentado, 

comandados por um registro de gaveta em cada prumada – AF (Água Fria).

                 As válvulas de descarga serão da marca DECA ou similar e serão 

instalados em todos os vasos sanitários (conforme indicado em projeto). Os 

mesmos terão como finalidade controlar o fluxo de água utilizado na descarga 

dos vasos sanitários. 

                Os registros de pressão ou gaveta deverão ser da marca DOCOL ou 

similar e serão instalados nos locais previstos no projeto. Os mesmos, terão a 

finalidade de fechar o fluxo de água para a manutenção da instalação. Quando 

os registros forem aparentes, deverão possuir canopla cromada para 

acabamento estético.

DIMENSIONAMENTO

                  O cálculo do consumo de água fria foi realizado com base na NBR-

5626 (ABNT) – Instalações Prediais de Água Fria. A capacidade mínima de 

reserva deverá ser prevista para atender o consumo de todos os boxes, 

administração e sanitário do mercado e irrigação do jardim.

               Para o tipo de edificação em questão (Mercados), deve-se considerar o 

consumo aproximado de 5,0 (cinco) litros por metro quadrado por dia. A reserva 

de água será dimensionada para suportar o fornecimento a edificação pelo 

período de 1,5 dias sem abastecimento. Dessa forma, temos que:

Área (A) = 2.230,00 m²

Consumo = A x 5 x 1,5

Consumo = 2.230,00 x 5 x 1,5

Consumo = 16.725,00 litros + RTI = 12.000 litros

               Para atender à essa demanda será instalado um reservatório elevado 

do tipo taça, com capacidade de armazenamento para 30.000 litros.

               Para o dimensionamento da tubulação de água fria, foi utilizado como 

ferramenta produtiva o software Hydros da empresa AltoQi. A metodologia 
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utilizada foi a Universal.

               No dimensionamento do sistema de água fria, considerou-se as 

seguintes premissas:

• Capacidade mínima de reserva prevista para um dia e meio (1,5) de 

consumo;

• Dimensionamento da distribuição (prumadas e redes horizontais) conforme 

NBR 5626;

• Vazão do sistema de recalque deverá ser o maior entre 15% e três (03)

períodos de duas (02) horas, para o consumo diário;

• Distribuição deverá ocorrer por gravidade;

• Velocidade máxima admissível: 2,5 m/s;

• Perdas de carga na distribuição, obtidas em função da fórmula do método 

dos pesos.

             Para o cálculo das vazões e dimensionamento da tubulação (diâmetros), 

foram considerados os pesos relativos da Tabela – A.1 da NBR 5626 da ABNT, 

conforme abaixo:

           As vazões foram determinadas em função da fórmula: 

Onde: 

Q = Vazão estimada na seção considerada (l/s); 

pela tubulação considerada. 

           Todas as tubulações foram dimensionadas seguindo o critério dos pesos 

demonstrado acima. O projeto hidrossanitário e a memória de calculo, em anexo, 

possuem a indicação do traçado e os diâmetros que devem ser adotados em 

cada trecho para a correta execução dos serviços.

9.2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

           O Sistema de esgoto foi projetado considerando todo o esgotamento a 

partir de caixas de inspeção, encaminhados pelos ramais e condutores 

horizontais via piso, até as caixas de passagem, localizadas na área externa do 

prédio. A partir da última caixa de passagem, todo esgotamento sanitário será 

direcionado para Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do mercado, composta 
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de 

FOSSA / FILTRO.

             Os tubos utilizados para a condução do esgoto interno da edificação, 

serão de PVC branco soldável, e série “N” Normal os quais tem a finalidade de 

conduzir o esgoto até o ramal de ligação junto às caixas de passagem. Os locais, 

diâmetros, comprimentos e inclinações deverão seguir como previsto no projeto.

              As conexões de esgoto serão de PVC branco soldável, e série “N” 

Normal os quais tem a finalidade de fazer a ligação entre tubos para conduzir o 

esgoto sanitário até o a ligação com a rede pública.

Todas as tubulações devem ser instaladas com declividade mínima de 

1%. Os locais e diâmetros deverão seguir como previsto no projeto. Todos os 

tubos deverão ser fixados com braçadeiras, cintas ou tirantes metálicos em 

paredes, lajes ou vigas com parafusos. A distância entre os apoios deverá 

respeitar as recomendações dos fabricantes.

              Deverão ser instalados caixas sifonadas que atuarão como selos 

hídricos nos pontos indicados no projeto. A quantidade e características das 

caixas utilizadas, está demonstrado na lista de materiais e no projeto 

hidrossanitário. As caixas sifonadas utilizadas, também servirão como ralo para 

garantir o escoamento de água quando é realizado a lavagem dos pisos. Além 

da caixa sifonada, todos os pontos de coleta de esgoto de lavatórios, pias de 

cozinha e tanques possuirão sifão. Dessa forma, garante-se que o mau cheiro 

proveniente da decomposição da matéria orgânica presente no esgoto, não 

retorne pelos pontos de consumo.

              DIMENSIONAMENTO

            Para se realizar o dimensionamento dos ramais de esgoto, considera-se 

a quantidade de UHC e diâmetros mínimos determinados pela NBR8160. Com 

isso, deve-se considerar os dados da tabela a seguir:

            O projeto seguiu os diâmetros da tabela a cima, respeitando o número de 

UHC de cada equipamento sanitário. Nos vasos sanitários, foi utilizado diâmetro 

de 100 mm. Para alguns lavatórios, foi utilizado diâmetro igual a 50 mm devido 

ao fato da dificuldade em encontrar conexões entre tubos de 100 e 40 mm 

(ligação dos ramais secundários aos primários).
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            Os traçados, inclinações e diâmetros dos ramais coletores de esgoto 

estão demonstrados no projeto hidrossanitário em anexo.

            O dimensionamento das caixas de inspeção também é em função do 

somatório das Unidades Hunter de Contribuição (UHC), bem como nas 

declividades mínimas, conforme a tabela abaixo:

Tabela de Número máximo de unidades Hunter de contribuição

Diâmetro nominal do tubo DN (mm) Número máximo de unidades Hunter de 

contribuição

Declividades mínimas

0,50% 1% 2% 4%

100 - 180 216 250

150 - 700 840 1000

200 1400 1600 1920 2300

250 2500 2900 3500 4200

300 3900 4600 5600 6700

400 7000 8300 10000120

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todos os serviços devem ser feitos por pessoal especializado e habilitado, de modo 

a atender as Normas Técnicas da ABNT, relativas à execução dos serviços. 

Toda e qualquer alteração do projeto durante a obra deverá ser feita mediante

consulta prévia da fiscalização.

Todos os serviços das instalações elétricas devem obedecer aos passos descritos 

neste 

Normas e Determinações

As seguintes normas nortearam este projeto e devem ser seguidas durante a 

execução da obra: 

NBR 5410 - Instalação Elétricas de Baixa Tensão

NR 10 – Segurança em instalações e Serviços em 

eletricidade. 

NT 023 – Fornecimento de Energia Para Iluminação Pública.

NBR 13570 – Instalações elétricas em locais de afluência de 
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público.

Caso sejam detectadas inconformidades com as Normas vigentes, estas devem 

ser sanadas para a correta execução dos serviços.

Suprimento de Energia

A tensão da Rede de Baixa tensão existente (pertencente a concessionária local) 

é 220/127V, 220V F+F+F e 127 F+N, os circuitos tronco para alimentação da 

iluminação será bifásico, e a derivação do circuito tronco para os postes será 

sempre 220V F+F que é a tensão de alimentação das luminárias, sendo todos os 

seus componentes dos circuitos dimensionados também para esta tensão de 

operação. 

Os circuitos de iluminação serão alimentados através de uma derivação na rede de 

energia de baixa tensão existente, devem ser utilizados conectores adequados ao 

tipo de rede (conector perfurante) e seção dos cabos.

Circuitos

Será feita uma derivação aérea na Rede de Baixa tensão existente no local para 

atender o circuito de iluminação pública previsto no projeto. Essa derivação será 

feita utilizando cabomultiplexado quadriplex de alumínio auto-sustentáveis, com 

isolação XLPE, 750/1kV 25mm²- fases CA, isolação XLPE e neutro nú. 

Para os circuitos criados, deverão ser interligados ao seu respectivo quadro de 

comando e proteção da iluminação pública, instalada no mesmo poste onde será 

feita tal derivação.

Circuitos tronco de iluminação

Os circuitos tronco de iluminação será bifásico, compostos por cabo multiplexado 

quadriplex de alumínio auto-sustentáveis, com isolação 10 e 16mm² - fases CA, 

isolação XLPE e neutro nú, próprios para instalação aérea ao tempo. As conexões 

entre cabos deverão ser feitas somente com conectores apropriados. 

A seção dos cabos foi definida com base no dimensionamento dos circuitos levando 

em conta sua carga e a queda de tensão admissível. Para esse cálculo, a queda 

de tensão no ponto inicial do circuito, que é o ponto de derivação da rede de 

distribuição de baixa tensão da concessionária foi considerada igual a zero, 

conforme orientação da própria concessionária.

O puxamento dos cabos pode ser manual. Devem ser puxados de forma lenta e 
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uniforme até que a enfiação se processe totalmente, para aproveitar a inércia do 

cabo e evitar esforços bruscos. Não devem ser ultrapassados os limites de tensão 

máxima de puxamento recomendados pelo fabricante

TECNOLOGIA DAS LUMINÁRIAS

Observando os critério de eficiência luminosa, vida útil e índice de reprodução de

cor, optou-se pela utilização de luminárias que utilizam tecnologia LED para 

produzir o fluxo luminoso. Esse tipo de luminária possui eficiência luminosa alta se 

comparada com tipos maisusados na iluminação pública atualmente. Já a vida útil

e o índice de reprodução de cor de umaluminária que utiliza tecnologia LED são

superiores aos demais tipos utilizados para a iluminação pública.

___________________________________
Alan Araújo
Engenheiro Civil

CREA: 17.748 D-PA
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