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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL DR. LAMEIRA BITTENCOURT NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES 

BARARA – PA. 

 

LOCAL: 

 

Município de Magalhães Barata 

 Av. 15 de Novembro, s/n.  
 Área Total:  1.406,25 m². 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Magalhães Barata é um município brasileiro do Estado do Pará, pertencente à Zona 

Fisiográfica do Salgado e abrange uma área de 323,984 km², na  região nordeste. Localiza-

se no norte brasileiro       com        coordenadas        geográficas:        latitude 00º47'38"  Sul 

e longitude 47º35'55" Oeste, estando a uma altitude de 50 metros. Possui cerca de 8.115 

habitantes. 

O presente memorial  descritivo, como parte integrante do projeto para “REFORMA 

E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. LAMEIRA 

BITTENCOURT NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA - PA”, 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. 

Consta neste presente memorial descritivo a apresentação dos elementos 

constituintes do Projeto Arquitetônico. Constam também do Memorial a citação de leis, 

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

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

A elaboração do projeto arquitetônico seguiu as etapas do processo projetual, onde 

inicialmente foi realizado o levantamento planialtimétrico, in loco, e elaboração do programa 

de necessidades, desenvolvendo assim, um estudo preliminar e posteriormente a elaboração 

do anteprojeto com apresentação de um layout. A confecção do projeto executivo com 

elaboração de detalhamentos e cortes, especificação técnica, planilha orçamentária e 

cronograma físico-financeiro, se deram após aprovação do estudo preliminar. 
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2. PARÂMENTROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 

 

Para a elaboração do projeto e definição do Partido Arquitetônico foram 

condicionantes alguns parâmetros, a seguir relacionados:  

 Programa arquitetônico – Elaborado com base no número de usuários e nas 

necessidades operacionais cotidianas básicas;  

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

sob o ponto de vista do usuário, trazendo funcionalidade para a atividade que será 

exercida;  

 Layout – O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em 

consideração os equipamentos e mobiliários adequados ao bom funcionamento dos 

ambientes;  

 Esquadrias – Foram dimensionadas levando em consideração os requisitos mínimos 

de iluminação e ventilação natural determinante para cada ambiente. 

 Tipologia das coberturas – Foi adotada solução de cobertura com a utilização de 

estrutura metálica e telhas termoacústica para cobrir a escola. Para a quadra será 

utilizada estrutura metálica para suporte da cobertura e telhas de alumínio.  

 Funcionalidade dos materiais de acabamentos – os materiais foram especificados 

levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade e 

característica do uso, conforto antropodinâmico, exposição a agentes e intempéries;  

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

tradição, a facilidade de instalação/uso e a existência dos mesmos em ampla 

variedade no comércio e em várias regiões do país. Foram observadas as 

características físicas, durabilidade, racionalidade construtiva e facilidade de 

manutenção. 

 

3. ACESSIBILIDADE 

Com base no artigo 80 do Decreto Federal Nº 5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a 

acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, total 

ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços 

de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”. 
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O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a 

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

dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na 

norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis. 

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

 

 Rampa de acesso, que deve adequar-se a topografia do terreno; 

 Piso tátil direcional e de alerta perceptível por pessoas com deficiência visual; 

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

 

Obs.: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários, bem 

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

ambiente. 

 

4. OBJETO DA PROPOSTA 

O projeto trata-se da “REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE 

ENSINO FUNDAMENTAL DR. LAMEIRA BITTENCOURT NO MUNICÍPIO DE 

MAGALHÃES BARATA - PA”, localizado no estado do Pará, na Vila do Cafezal, na Av. 15 

de novembro, s/n, na Zona Rural do Município de Magalhães Barata. Que tem por objetivo 

atender a demanda de alunos na localidade, com intuito de trazer ao prédio espaço e 

conforto para uma educação saudável. A escola, atualmente, precisa de espaços 

ergométricos e que visem a acessibilidade, como banheiros PNE, nivelamento dos pisos e 

colocação do piso tátil, além de reformas na cobertura, salas de aula, espaço administrativo, 

cozinha e quadra de esportes, revisões elétricas, hidráulicas e sanitárias.  

 

5. DESCRIÇÃO DA OBRA 

A Escola E.E.E.F. DR. LAMEIRA BITTENCOURT, atualmente possui uma área útil 

de 1.406,25 m², sendo dividida entre compartimentos, tais como 04 salas de aula, secretaria, 

diretoria, 02 depósitos, 02 despensas, banheiros feminino e masculino, cozinha e 

hall/refeitório. A fim de melhorar os ambientes internos e prover adequações de acordo com 

a acessibilidade, a reforma propõe readequar os banheiros masculinos, femininos e PNE, os 

ambientes administrativos, ampliação de 02 novas salas de aula, cozinha, refeitório, vestiários 

feminino e masculino, além de nivelar o piso da passarela. 
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O piso da quadra de esportes será demolido e construído um novo piso de alta 

resistência, com pintura acrílica para piso, cobertura metálica e fechamento de tela em aço 

galvanizado.  

 

5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

A placa da obra deverá possuir dimensões de 6 m², seguindo o modelo do Governo 

Federal, e deverá ser instalada em um único local visível, definido pelo fiscal da obra, e lá 

permanecerá por todo o período de execução da obra, do início até a conclusão e 

encerramento do convênio. 

Deverá ser providenciado pela CONTRATADA a estrutura necessária para abrigar 

materiais, documentos, projetos e alojamento dos funcionários com sanitários e local para 

aquecimento de marmitas. Haverá ainda na obra, disponível para uso todo equipamento de 

segurança dos trabalhadores, visitantes e inspetores. 

O executante procederá a locação da obra de acordo com plantas e memoriais e 

quaisquer outras indicações constantes do projeto. Havendo discrepância entre as reais 

condições existentes no local e/ou os elementos de projeto, a ocorrência será objeto de 

comunicação, por escrito, à fiscalização da prefeitura, a qual competirá deliberar a respeito. 

 

5.2. PAVIMENTAÇÃO 

O piso atual em cerâmica será demolido e construído um novo piso com contrapiso 

de cimento e areia 1:4 e 0,06m de espessura, seguido de um piso de alta resistência de 

espessura 8mm com resina e camada regularizadora com limpeza com máquina e 

enceramento nas salas de aulas, circulação, refeitório e quadra de esportes. 

Nas área molhadas como banheiros e vestiários será feito um contrapiso de cimento 

e areia no traço 1:4, camada regularizadora e cerâmica anti-derrapante, já a cozinha, 

almoxarifado, secretaria, diretoria e despensa será de lajota cerâmica. 

Nas passarelas ao redor da construção será executada uma calçada ou piso de 

concreto, com concreto moldado in loco, feito em obra, com acabamento convencional, não 

armado e piso tátil direcional na cor amarelo de 25x25cm pré-moldado. 

Os rodapés serão de alta resistência, incluindo polimento e rodapé cerâmico com 

altura de 8cm. 
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5.3. ESTRUTURA E REVESTIMENTO 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de 

boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste material e nos 

respectivos projetos. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos 

princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

A infraestrutura e estrutura, serão de sapatas, vigas e pilares em concreto armado, 

com escavação manual, fôrmas em chapa de madeira branca compensada resinada de e = 

15mm, lastro de concreto magro com seixo de 10 cm de espessura, armação de aço CA – 60 

e CA – 50, concreto usinado bombeado de 25 MPA, incluindo lançamento e adensamento, e 

impermeabilização com massa asfáltica para concreto com 2 demãos nas vigas baldrames. 

As alvenarias são de tijolo de barro a cutelo. Os tijolos a serem utilizados na 

edificação serão na espessura constante em projeto, com tijolos de boa qualidade, colocados 

em nível e perfeitamente contrafiados, com juntas totalmente preenchidas com no máximo 15 

mm. 

Os revestimentos da alvenaria interna e externa são de chapisco aplicado em 

alvenarias e estruturas de concreto internas, com argamassa traço 1:3, será aplicado emboço, 

em argamassa traço 1:6: aditivo plastificante, espessura de 20mm, com execução de taliscas 

aplicado manualmente em faces internas segundo especificado em projeto, reboco com 

argamassa de 1:6 e aditivo plastificante, emassamento de parede para recebimento de pintura 

acrílica, nas área molhadas internas será utilizado revestimento interno retangular de 

33,5x60cm até altura de forro, nas salas de aula, sala de informática/biblioteca será de 

revestimento cerâmico 10x10cm até a altura de 1,20m, sendo 10 fileiras na cor azul e 2 fileiras 

na cor vermelha, já nas fachadas o uso de revestimento cerâmico externo de 10x10 cm até 

altura de 1,20, sendo 8 fileiras na cor azul, 2 fileiras na cor branca e 2 fileiras na cor vermelha, 

todos os revestimentos devem partir da junta de dessolidarização com o piso. 

O forro será em PVC liso para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação e 

acabamento para forro com moldura de gesso. 

A pintura deverá ser nas alvenarias rebocadas externamente ate o nível da cobertura, 

será com aplicação manual de pintura com tinta Látex acrílica na cor areia – padrão SEDUC 

em paredes em duas demãos. 

 

5.4. ESQUADRIAS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS 

As portas serão em madeira compensada de Lei com caixilho, aduela e alizar, 

medindo 0,90m x 2,10m nas entradas das Salas de Aula e Ambientes Administrativos, 0,80 x 
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2,10 m no ambiente da Cozinha, Almoxarifado, despensa, depósito. As portas em alumínio de 

abrir com lambri, guarnição e fixação de alumínios nas entradas dos banheiros comuns de 

0,80 x 2,10m  e PNE’s de 0,90 x 2,10m e nas entradas de vasos e chuveiros de 0,60 x 1,80m, 

o portão de entrada de 1,90 x 2,10m e 2,05 x 2,10m serão em grade com chapa de ferro 3/16” 

com ferragens e pintura anti-ferruginosa. As janelas serão de alumínio de correr com vidros e 

ferragens, medindo 2,00m x 1,10 e 1,84m x 1,00m, para salas de aula, sala de 

informática/biblioteca, secretaria e diretoria. Além disso, haverá janela basculante de alumínio 

de 2,00 x 0,80m, 1,00m x 0,80 e 0,40m x 0,40m, 3,00m x 0,80m e 1,00m x 0,40m para os 

banheiros, vestiário, cozinha, depósito, almoxarifado e despensa. 

As portas, janela e balancinhos da secretaria, despensa, depósito, almoxarifado, 

diretoria receberão grades de ferro, assim como o jardim de inverno. 

Todas as esquadrias terão peitoril em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento 

de até 3,00m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo e soleira em granito, largura 15cm 

e espessura de 2,0 cm. 

Os aparelhos e acessórios serão nacionais, bem cozidos, sem deformações ou 

fendas, sonoras e praticamente impermeáveis. O esmalte deverá ser homogêneo, sem 

manchas, depressões, granulações e fendilhamentos. Registros e metais serão em latão 

cromado e polido. Todas as peças serão instaladas de acordo com orientação do fabricante. 

 

5.5. COBERTURA 

Serão utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças e terças e caibros 

metálicos, com tipo de aço a ser adotado na execução – ASTM A325 ; ligações secundárias 

será adotado – ASTM A307 ; Eletrodos para solda elétrica – AWSE70XX; Barras redondas 

para correntes – ASTM A36; Chumbadores para fixação das chapas de base – ASTM A36; 

Perfis de chapas dobradas – ASTM A36; Todos executados conforme Projeto de Cobertura. 

A estrutura da cobertura metálica será com perfis em “U” e “L”, vergalhões de Ø = 10mm; 

Contraventamento com vergalhão de aço CA-25 10mm.  

O telhamento da cobertura da quadra de esportes será de telha metálica em aço 

galvanizado e = 0,5mm. Já na escola será de telha termoacústica.  

Todos os perfis metálicos deverão ser pintados com pintura de fundo anticorrosivo a 

base de óxido de ferro (zarcão) uma demão e esmalte fosco duas demãos. 

 

5.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

5.6.1. ÁGUA FRIA 
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O projeto de instalações de água fria foi elaborado de modo a garantir o fornecimento 

de água de forma contínua, em quantidades suficientes, mantendo sua qualidade, com 

pressões e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças de utilização. 

Ponto de água fria: A execução do ponto de água fria levará em conta a inclusão de 

tubos e conexões necessários desde o ramal de alimentação até o ponto do aparelho ou louça 

a ser alimentado. 

O abastecimento de água da Escola Estadual será de forma indireta. A alimentação 

da feira será feita por poço artesiano. O ramal de entrada (Ø25mm) fará a interligação entre a 

rede de abastecimento e 03 reservatórios de 1.000 litros, localizado em cima de uma laje que 

será construída nos vestiários. As saídas dos reservatórios serão providas de registro bruto 

de gaveta e tubulação PVC Ø25mm, e alimentarão os equipamentos por gravidade sendo 

necessário fazer teste de pressão. 

Todas as tubulações deverão ter caimento, de forma a evitar sifonamento, e 

impedindo o acúmulo de bolhas de ar na tubulação. 

Todos os ramais serão de PVC e protegidos por registros de gaveta. As conexões 

deverão ser em PVC. As conexões roscáveis para registros e pontos de aparelhos deverão 

ser com roscas metálicas. 

Todos os tubos quando aparentes deverão ser fixados com braçadeiras, cintas ou 

tirantes metálicos em paredes, lajes ou vigas. A distância entre apoios deverá respeitar as 

recomendações do fabricante. 

 

5.6.2. ESGOTO 

Os efluentes gerados na edificação serão conduzidos por meio de conexões de PVC 

rígido, cor branca. Eles serão lançados previamente nas caixas de inspeção, com exceção do 

efluente da pia da cozinha e pontos de equipamentos específicos da cozinha, será lançado 

na caixa de gordura e posteriormente segue para a caixa de inspeção. O sistema de 

tratamento de esgoto será composto por tanque séptico, filtro anaeróbico e sumidouro. 

As tubulações de esgoto devem seguir inclinação especificada em projeto. As 

tubulações de esgoto devem seguir inclinação especificada em projeto. 

As caixas de inspeção deverão ser em alvenaria em bloco de concreto e seguir 

dimensões especificadas em projeto. 

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

suas extremidades superiores e estes devem estar a 30 cm acima do forro/laje. 
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A execução do ponto de esgoto levará em conta a inclusão de tubos, conexões, 

caixas e ralos necessários desde o ponto do aparelho ou louça a ser esgotado até a caixa 

coletora do referido esgoto. 

A fossa séptica / filtro Sumidouro deverão ser executados em concreto pré-moldado, 

de acordo com as dimensões indicadas em projeto. Deverá ser dada especial atenção ao 

rejuntamento, para que os mesmos não apresentem infiltrações. Os modelos porventura 

disponíveis no mercado poderão ser analisados pela fiscalização. 

Os trabalhos de escavação para assentamento de tubulações e das caixas, fossa 

séptica, filtro anaeróbio e sumidouro serão executados manualmente ou mecanicamente, com 

profundidade e largura da vala adequada ao diâmetro do tubo ou do sistema fossa e filtro. Se 

necessário, de acordo com a profundidade ou tipo de solo encontrado, deverão ser feitos 

escoramentos adequados. Caso se atinja o lençol freático, ou receberem águas de chuva ou 

enxurradas, as águas deverão ser esgotadas para evitar-se desmoronamentos. 

A camada de enchimento, desde o fundo da vala, até o nível de acabamento do piso, 

deverá constituir-se de material isento de pedras ou corpos estranhos, e adensados em 

camadas não superiores a 30 cm. A CONTRATADA só poderá reaterrar as valas, depois que 

o serviço de assentamento tiver sido aprovado pela fiscalização. 

 

5.6.3. ÁGUAS PLUVIAIS 

As águas pluviais do prédio serão capitadas através de calhas, e conduzidas por 

condutores verticais até as caixas de drenagem, e serão encaminhadas para a sarjeta da via 

pública, onde é coletada através de drenagem superficial. Na lateral direita esquerda do lote 

serão instaladas colunas de captação de Águas Pluviais, pois o prédio está no limite do terreno 

com o vizinho. 

As calhas serão em metálica, de boa qualidade, já inclusos bocais, emendas, etc. 

Serão instalados condutores verticais com diâmetro nominal de 100mm e 150 mm, 

para conduzir a água coletada na calha para as caixas de drenagem. 

Serão instalados condutores horizontais (seção circular) com diâmetro interno de 

100mm e 150mm. A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser feita por 

joelho de 90°, com caixa de inspeção e de areia, estando o condutor horizontal enterrado. 

Foram previstas caixas de inspeção e de areia que poderão ser em alvenaria ou em 

bloco de concreto, caixas de passagem de 0,80m x 0,80m x 0,80m. 

As definições dos equipamentos hidráulicos e sanitários aplicados no projeto não 

devem ser extrapoladas sem prévia consulta ou autorização da Fiscalização da obra. 
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5.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

5.7.1. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA 

TRIFÁSICA DE 75KVA/3,8KV – 220/127 

 

 Potência do transformador: 75 KVA 
 Tensão Primária: 13,8 KV 
 Ligação em Delta – Estrela aterrado 
 Neutro acessível 
 Tensão no secundário do transformador: 220/127 V 
 Medição indireta em Baixa Tensão 
 Frequência: 60 Hz 

 

5.7.1.1. PROTEÇÕES 

5.7.1.1.1. Pára-raios 

Os pára-raios deverão possuir as seguintes características: 

 Capacidade de interrupção: 10KA 
 Capacidade de tensão: 15KV 
 Tensão nominal: 12KV 

 
 

5.7.1.1.2. Chaves Fusíveis 

As chaves fusíveis deverão possuir as seguintes características: 

 Corrente nominal de 100ª 
 Capacidade de interrupção de 10KA 
 Nível básico de isolamento de 95 VK 
 Elo fusível de 3H 

 
 

5.7.1.1.3. Proteção geral de BT: 

Para a proteção geral de BT será usado um Disjuntor Tripolar Termomagnético de 

200A. 

 

5.7.1.1.4. CONDUTORES 

Os condutores a serem usados serão os seguintes: 

 3#2AWG – CA para o ramal de AT – Equatorial Energia Pará 
 Cabo de cobre isolado singelo XLPE 16 mm² 15kv – ABNT cor cinza, do 

ramal de MT até os Para-raios e transformador e transformador; as chaves 
serão instaladas no poste de derivação e no poste do transformador 

 3#70(35) mm² - XLPE 1KV/90°C, da saída do transformador até os 
medidores e destes a proteção geral TB 
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5.7.1.1.5. TUBULAÇÃO 

O ramal do eletroduto de entrada e saída será de ferro galvanizado de ɸ2 1/2" FG 

com curva de ferro galvanizada de ɸ2 1/2" de 90° e cabeçote na mesma bitola. A caixa de 

proteção do medidor e dos TC’S serão aterradas através de fio de cobre NU de 20mm² que 

será protegido por eletroduto de PVC de 1/2". 

 

5.7.1.1.6. DISTRIBUIÇÃO DE LUZ 

Da saída da bucha secundária do transformador sairá 01 cabo por fase 70mm² ISOL. 

0,6/1KV – EPR/XLPE – 90°C com neutro em 35mm² ISOL. 0,6/1KV – EPR/XLPE – 90°C que 

passará pela caixa de medição e proteção até o disjuntor de 200ª. Da caixa de medição e 

proteção, sairá a alimentação subterrânea para os quadros de distribuição de baixa tensão. 

 

5.7.1.1.7. ATERRAMENTO 

O valor da resistência de aterramento deve ser da ordem de 10 ohms, em qualquer 

época do ano, devendo, deverão ser utilizadas, hastes de cobre e aço cobreada de 

comprimento mínimo 2,40m, diâmetro ø 5/8”. Em um dos pontos de conexão dos eletrodos de 

aterramento à malha de terra deve ser construída uma caixa de alvenaria para 

inspeção/medição de acordo com o desenho em projeto. 

A distância mínima entre os eletrodos da malha de terra deve ser de 2,40m. Deve ter 

no mínimo 06 hastes. As hastes devem ser interligadas por meio de condutores de cobre ou 

de aço cobreado de bitola mínima de 25 mm² conforme Norma – Tabela de dimensionamento 

dos circulos de baixa tensão – 220/127 volts. 

Os condutores de aterramento devem ser protegidos em sua descida ao longo de 

paredes ou postes, por eletroduto de PVC rígido. Todas as ligações de condutores ao sistema 

de aterramento deverão ser feitas com conectores não oxidáveis ou solda exotérmica. As 

interligações dos pára-raios ao condutor de descida do aterramento deverão ser feitas em 

condutor de cobre nu, flexível, seção de 16 mm².  

As carcaças do transformador, disjuntor, chaves e quaisquer outras partes metálicas 

que não conduzem correntes devem ser aterradas através de um único condutor de cobre nu, 

de bitola mínima de 25 mm². A ligação dos pára-raios com o sistema de aterramento deve ser 

feita através de condutor de cobre nu aço cobreado, com bitola mínima de 16 mm². Este 

condutor deve ser tão curto quanto possível, evitando-se curvas e ângulos pronunciados.  
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5.7.1.1.8. FATOR DE POTÊNCIA 

Foi considerado o fator de potência de 0,92.  

 

5.7.1.1.9. POSTEAMENTO 

O poste será de concreto armado conforme especificado no projeto: Tipo B – 11/300 

daN. 

 

5.7.1.1.10. ESTRUTURA PRIMÁRIA 

Serão utilizadas cruzetas de concreto com dimensão 1900x90x90mm com isoladores 

de suspensão poliméricos especificados em projeto, Tipo de Estrutura N3-NS CF-TT PR. 

 

5.7.2. CABOS E FIOS 

Para a reforma geral da parte elétrica será necessário condutores de cobre unipolar 

, isolação em PVC/70º C, camada de proteção em PVC, com classe de tensão 750v, 

encordoamento classe 5, flexível de # 1,5mm², #2,5mm², #4,0mm² e com classe de tensão 

1KV de #16mm², #25mm², #35mm². 

 

5.8. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

O Extintor de incêndio portátil é o aparelho manual constituído de recipiente e 

acessórios contendo agente extintor destinado a combater princípios de incêndio. 

A Sinalização é composta de toda marcação de piso, parede, coluna e ou teto que 

esteja destinada a indicar a presença de extintor. 

O sistema de proteção contra incêndio por extintores portáteis foi projetado 

considerando- se: 

 

 A classe de risco a ser protegida e suas respectivas áreas; 
 A natureza do fogo a ser extinto; 
 O tipo de agente extintor a ser utilizado; 
 A capacidade extintora dos extintores; 
 As distâncias a serem percorridas. 

 
Qualquer modificação destes parâmetros originais acarretará uma reavaliação do 

sistema de proteção projetado. 

As edificações deverão ser protegidas por extintores de incêndio distribuídos, 

numerados e identificados conforme projeto. 
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As identificações dos extintores deverão cumprir com as normas da ABNT. Os 

extintores deverão ser instalados conforme descrição abaixo: 

 

 A uma altura entre 0,20 e 1,60m, considerando a borda inferior e a parte superior 

respectivamente; 

 Em local desobstruído de fácil acesso e visível, conforme projeto; 
 Fora de qualquer caixa de escada; 
 Fixado em suportes resistentes, com prazo de validade da manutenção de carga e 

hidrostática atualizados; 

 Preferencialmente localizados junto aos acessos principais, sinalizados por placas 

fotoluminescentes, fixadas com fita dupla face, visíveis de qualquer parte do prédio, 

 Permaneçam protegidos contra intempéries e danos físicos em potencial. Os 

suportes dos extintores, quando fixados em paredes ou colunas, deverão resistir a 

três vezes a massa total do extintor. 

 

6.  VALOR DA OBRA 

O valor total da obra será de R$ 3.015.692,02 (Três milhões, quinze mil seiscentos e 

noventa e dois reais e dois centavos). 

 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução de obras e serviços de construção do objeto deste projeto 

básico é de 180 dias. 

 

 
 

Magalhães Barata, 16 de maio de 2022 
 
 
 
 
 

 
VICTÓRIA ALVES MENDES 

                                                                                                                    Engenheira Civil 
CREA PA 151727906-2 
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