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OBJETO: CONSTRUÇÃO COMPLEXO ESPORTIVO 1º ETAPA – ESTÁDIO 
MUNICIPAL 
 
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO - 
CNPJ 13.982.590/0001-47 
 
ENDEREÇO: AVENIDA AB2 - QUADRA 25 - LOTEAMENTO MOTA II 
 
Nº CONTRATO DE REPASSE: 1046860-39 
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TERMINOLOGIA 
 
 Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, são adotadas as seguintes 
definições: ·  
 
CONTRATANTE: órgão que contrata a execução de serviços e obras de 
construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou 
conjunto de edificações 
. ·  
CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execução dos 
serviços e obras de construção, complementação, reforma ou ampliação de 
uma edificação ou conjunto de edificações.  
 
FISCALIZAÇÃO: atividade exercida de forma sistemática pela contratante e 
seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições 
contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos. 
 
AUTOR DO PROJETO: Responsável pela elaboração correção, solução de 
problemas, é a pessoa que deve ser consultada antes de qualquer decisão por 
meio de alteração vigente, trabalho em corpo técnico com fiscalização do 
município e prescreve o que a contratada deve executar.  
 
CBM: Corpo de Bombeiros Militar que dispõe conforme Decreto nº 16.302 de 
27 de agosto de 2015 o Art. 1º - Este Decreto regulamenta as disposições 
fixadas na Lei nº 12.929, de 27 de dezembro de 2013, que estabelece normas 
e medidas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações, estruturas e 
áreas de risco no Estado da Bahia. 
Parágrafo único - Submetem-se às medidas de segurança contra incêndio e 
pânico as edificações públicas e privadas, as estruturas, as áreas de riscos e 
de aglomeração de público, assim como toda a realização de eventos 
programados, conforme definições constantes neste Decreto 
 
ASPECTOS GERAIS  
 
O presente memorial tem como objetivo discriminar os materiais que deverão 
serão utilizados na construção, e determinar as normas de execução a serem 
seguidas em todos os serviços.  
 
1.1.1- A obra será executada integral e rigorosamente em obediência às 
normas e especificações contidas neste Memorial, bem como ao projeto 
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completo apresentado, quanto à distribuição e dimensões, e ainda os detalhes 
técnicos e arquitetônicos, em geral. 
Ao presente Memorial, referente ao projeto completo. 
1.1.2 - Deverão ser empregados na obra materiais de primeira qualidade e, 
quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais 
aqui apontadas, entendendo-se como material "similar" um mesmo material de 
outra marca comercial que apresente - a critério da Fiscalização - as mesmas 
características de forma, textura, cor, peso, etc. 
1.1.3 - A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços 
tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado. 
1.1.4 - O número de operários, encarregados, almoxarifes, apontadores, 
mestres e outros funcionários deverão ser compatíveis com o ritmo de 
progresso das obras, expresso através de cronograma físico. 
1.1.5 - As obras serão executadas de acordo com a boa técnica, as Normas 
Brasileiras da A.B.N.T., as posturas federais, estaduais, municipais e condições 
locais. 
1.2 - Desenho 
As cotas, níveis e detalhes dos desenhos serão obedecidos rigorosamente. 
1.3 - Modificações no projeto 
Será fornecido projeto completo à Construtora, a quem caberá a total 
responsabilidade pela estabilidade, segurança da construção, acerto e esmero 
na execução de todos os detalhes, tanto arquitetônicos como estruturais, de 
instalações e equipamentos, bem como, funcionamento, pelo que deverá, 
obrigatoriamente, examinar, profunda e cuidadosamente, todas as peças 
gráficas e escritas, apontando, por escrito, com a devida antecedência, bem 
antes da aquisição de materiais e equipamentos ou do início de trabalhos 
gerais, ou mesmo parciais, as partes não suficientemente claras, em 
discordância ou imprecisas. 
Qualquer obra, de qualquer natureza, deverá ser cercada de toda segurança e 
garantia. 
Nenhum trabalho será iniciado sem prévio e profundo estudo e análise das 
condições do solo, das construções vizinhas e da própria área; o mesmo com 
relação aos projetos a serem executados. 
Divergências entre obra e desenho, entre um desenho e outro, entre 
Especificações, memorial e desenho ou entre desenho e detalhe serão 
comunicadas aos autores dos projetos respectivos, por escrito, com a 
necessária antecedência, para efeito de interpretação ou compatibilização. 
Todos os funcionários estão obrigados a utilizar os equipamentos de segurança 
conforme a NR 18 prevê. 
Todos os serviços deveram ser previamente apresentados ao Fiscal designado 
pelo município, tendo este, o direito a seu juízo, de recusar o material se o 
mesmo for de péssimas qualidades ou desobediência com os projetos 
apresentados, e como exigir a sua substituição no curso da obra, não havendo 
assim a oposição em executar as ordens da Fiscalização ou autor do projeto.  
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A Fiscalização poderá a qualquer tempo exigir o exame ou ensaio de 
laboratório de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como poderá 
ser exigido um certificado de origem e qualidade 
A fiscalização terá plenos poderes para decidir sobre questões técnicas e 
burocráticas da obra, sem que isto implique em transferência de 
responsabilidade sobre a execução da mesma, a qual será única e 
exclusivamente de competência da empreiteira. Obriga-se a Empresa a manter 
no canteiro o livro de obras, preenchido pela mesma, onde serão anotadas pela 
Empresa e pelo engenheiro fiscal. A fiscalização terá acesso direto a este livro, 
devendo anotar tudo que julgar necessário, a qualquer tempo. Todas as 
comunicações e ordens de serviços, tanto do Empreiteiro quanto da 
Fiscalização, somente serão levadas em consideração, se contidas no “Livro 
de Obras”. 
 
CBM – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA 
 
As instruções técnicas normativas:  
 

• Lei Nº 12.929 de 27 Dez 13 – Segurança contra Incêndio e Pânico 
• Decreto Nº 16.302 de 27 Ago. 15 – Regulamenta a Lei Nº 12.929 
• PORTARIA N. º 061 CG - CBMBA/17: Regula a concessão de 

Autorização para Adequação    
• IT 01/2016 - Procedimentos Administrativos:  Anexos Disponíveis                                            
• IT 02/2016 - Processo Administrativo Infracional 
• IT 03/2016 - Terminologia de Segurança contra Incêndio 
• IT 04/2016 - Símbolos Gráficos 
• IT 05/2018 - Credenciamento de Empresas: Anexos Disponíveis 
• IT 06/2016 - Acesso de Viatura na Edificação 
• IT 07/2016 - Separação entre Edificações 
• IT 08/2016 - Resistência ao Fogo dos Elementos de Construção 
• IT 09/2016 - Compartimentação Horizontal e Vertical 
• IT 10/2016 - Controle de Materiais de Acabamento/Revestimento 
• IT 11/2016 - Saídas de Emergência 
• IT 12/2016 - Centros Esportivos e de Exibição - Requisitos de 

Segurança contra Incêndio 
• IT 14/2017 - Carga de Incêndio nas Edificações, Estruturas e Áreas de 

Risco 
• IT 16/2018 - Plano de Emergência contra Incêndio e Pânico 
• IT 17/2016 - Brigada de Incêndio 
• IT 18/2017 - Sistema de Iluminação de Emergência  
• IT 19/2017- Sistema de detecção e alarme de incêndio 
• IT 20/2017 - Sinalização de Emergência 
• IT 21/2017 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio 
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• IT 22/2016 - Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos para Combate a 
Incêndio 

• IT 23/2018 - Sistemas de Chuveiros Automáticos 
• IT 28/2017 - Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização 

de gás liquefeito de petróleo (GLP) 
• IT 30/2017 - Fogos de artifício e pirotecnia 
• IT 37/2018 - Subestação elétrica 
• IT 39/2016 - Estabelecimentos destinados à Restrição de Liberdade 
• IT 40/2017 - Segurança Contra Incêndio em Edificações que compõem o 

Patrimônio Histórico ou Cultural 
• IT 41/2018 - Inspeção visual em instalações elétricas de baixa tensão 
• IT 42/2016 - Projeto Técnico Simplificado (PTS): Anexos Disponíveis 
• IT 43/2016 - Adaptação às Normas de Segurança contra Incêndio – 

edificações existentes. 
 
 

Disponibilizada pelo CBM - BA apresentam o as medidas de segurança a 
serem adotadas.  
 
De acordo ANEXO A  
 
Tabela de cargas de incêndio específicas por ocupação/uso (Continuação) da 
IT 14 – temos a classificação da nossa edificação. 
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De acordo empreendimento as Medidas Adotadas para Segurança contra 
incêndio são as demarcadas abaixo: 
 

 
 
Abaixo de acordo tabela 5  - Exigências para Edificações, Estruturas e áreas de 
risco com área menor ou igual a 750m2 e altura inferior ou igual a 12,00m 
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Quesitos para atender a funcionalidade do empreendimento junto ao CBM.   
 
 
Controle de Materiais: IT 10  
 
 
Grupo F 
 
 

PISO  ACABAMENTO  CLASSES - II -A , III - A, IV - A, 
V-A REVESTIMENTO  

PAREDE  ACABAMENTO  CLASSES II -A , III - A  
REVESTIMENTO  

COBERTURA  ACABAMENTO  CLASSES II -A , III - A  REVESTIMENTO  
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Saídas de emergência: IT 11 
 
 

 
 
Seguimos os seguintes cálculos:  
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População – critério 5.3 – cálculo da população  
 
De acordo Tabela 1 - Dados para o dimensionamento das saídas de 
emergência 
F3 – DUAS PESSOAS POR METRO QUADRADO DE ÁREA – portas /acessos 
– 100  
 
2X500 – 2 PESSOAS P/M² = 1000 PESSOAS  
 
 (Q) para os locais que possuam assento do tipo banco (assento comprido, para várias 
pessoas, com ou sem encosto) o parâmetro para cálculo de população é de 1 pessoa por 0,50 m 

linear, mediante apresentação de leiaute;  

 
Arquibancada –  
Comprimento = 20 m  
Largura = 3.20 m  
4 assentos – 0.80 m cada.  
 
 1 pessoas / 0.50 m ->  
 
20 / 0.50 = 40 x 2 = 80 pessoas  
16 / 0.50 = 32 x 2 = 64 pessoas 
 
Total = 144 pessoas / arquibancada.  
2 arquibancadas = 288 pessoas.  
 
1288/100 – Sendo que 100 é a capacidade da unidade de passagem  
 
N = 1000/100 = 12.88 m -> 12.88*0,55 = 7.08 m  
O projeto contempla 3 portões com 4,00x2,20 sendo que 2 portões indicados 
em projeto abrem para fora.  
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Iluminação de Emergência: IT 18  
 
Como o Estádio será de uso Diurno não haverá a utilização da 
iluminação de emergência. (Consultar anexo declaração do proponente) 
 
Sinalização de Emergência: IT 20  
 
Serão dispostas placas de controle ao pânico nos muros indicado a direção do 
fluxo da rota de fuga nas saídas mais próximas, A sinalização de emergência 
tem como finalidade reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para 
os riscos existentes e garantir que sejam adotadas ações adequadas à 
situação de risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização 
dos equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro da edificação 
em caso de incêndio. 
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Características específicas 
 

a. Formas geométricas e as dimensões das sinalizações de emergência 
são as constantes do Anexo A IT 20;  

b. As simbologias das sinalizações de emergência são as constantes do 
Anexo B. 

Material  
 
Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confecção das sinalizações 
de emergência: 
 
a. placas em materiais plásticos;  
b. chapas metálicas;  
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c. outros materiais semelhantes.  
 
Extintores: IT 21 
 

 
 
Risco Baixo - Estará disposto na Casa de Máquinas 1 unidade do Extintor 2-A / 
20-B  
 

 
Brigada de incêndio: IT 17  
 
De Acordo ANEXO A  
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TABELA A.1 – COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE BRIGADISTA NÍVEL I POR 
PAVIMENTO OU COMPARTIMENTO  

 
 
Como se trata de uma edificação de baixo risco, em dias de evento, a cada 6 
funcionários contratados pelo menos 2 deverão ter o treinamento básico de 
controle ao incêndio e pânico, a cada 4 funcionários pelo menos 2 deverão ter 
o treinamento e assim sucessivamente seguindo a tabela. 
Abaixo QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA 
 
QUADRO RESUMO DAS MEDIAS DE SEGURANÇA  
CLASSIFICAÇÃO - DECRETO ESTADUAL N/ 16.302/15 CLASSIFICAÇÃO DAS 
EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO IT 14  
DESCRIÇÃO  DIVISÃO  CARGA DE INCÊNDIO  RISCO  
CENTRO ESPORTIVOS 
E DE EXIBIÇÃO  F-3  150 MJ/M²  BAIXO  
    

CONSTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO IT - 10  
PISO  ACABAMENTO  CLASSES - II -A , III -  
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REVESTIMENTO  A, IV - A, V-A  
PAREDE  ACABAMENTO  CLASSES II -A , III - A   

REVESTIMENTO   
COBERTURA  ACABAMENTO  CLASSES II -A , III - A   

REVESTIMENTO   
 

 
 

 

SAIDAS DE EMERGÊNCIA IT 11  
    
OCUPAÇÃO 
POPULAÇÃO 
CAPACIDADE DA 
UNIDADE DE 
PASSAGEM(UP 

DIVISÃO  POPULAÇÃO  PORTÕES  

GRUPO F  F-3, F-9 F-6, F-7 

Duas pessoas por m² 
de área (G) (N) (1:0,5 
m²)(Q) 

PORTÃO 01 - 02 - 
ACESSO 
ALAMBRADO     

    

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA IT 18   
    
ESTÁDIO DE USO DIURNO 
    

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA  IT 20  
    
TIPO DE SINALIZAÇÃO  
    
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO  
    

EXTINTORES IT 21   
    

CLASSE DE RISCO  

CAPACIDADE 
EXTINTORA 
MINIMA  

DISTÂNCIA MÁXIMA A 
ER PERCORRIDA (M) POSICIONAMENTO 

    
BAIXO 2-A / 20 - B  25 CASA DE MÁQUINAS  
    

BRIGADA DE INCÊNDIO IT 17  
    

DIVISÃO  GRAU DE RISCO  
POPULAÇÃO FIXA 
POR PAVIMENTO OU 
COMPARTIMENTO  

NIVEL DE 
TREINAMENTO  

    

F-3 CENTRO 
ESPORTIVO E DE 
EXIBIÇÃO  

BAIXO  

A CADA 6 
FUNCIONÁRIOS PELO 
MENOS 2 DEVERÃO 
TER O TREINAMENTO 
BÁSICO DE 
CONTROLE DE 
INCÊNDIDO E PÂNICO  

BÁSICO  
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SPDA 
 
Descarga Atmosférica – Descarga elétrica de origem atmosférica entre uma 
Nuvem e aterra ou entre nuvens, constituindo em um ou mais impulsos de 
vários quiloampères; 
Raio – Um dos impulsos elétricos de uma descarga; 
Ponto de impacto – Ponto onde uma descarga atmosférica atinge a terra, uma 
estrutura ou o sistema de proteção captor;  
Eletrodo de aterramento – Elemento ou conjunto ou conjunto de elementos 
do subsistema de aterramento que assegura o contato elétrico com o solo e 
dispersa a corrente de descarga atmosférica a terra; 
Eletrodo de aterramento em anel ou malha de aterramento – Eletrodo de 
aterramento formando um anel fechado em volta da edificação ou estrutura; 
Descida – Parte do SPDA destinada a conduzir a corrente de descarga 
atmosférica desde o sistema captor até a malha de aterramento;  
Captor – Componente pontiagudo instalado no topo da edificação, destinado a 
interceptar as descargas atmosféricas; 
 
CONDUTORES UTILIZADOS: 
Captor Franklin Latão Cromado – 3 unidade 
Luva de redução 1 ½’’ x ¾ - 3 unidade 
 
Poste Aço – 15 m (3 módulos) 3 unidades – Aparelhado com Parafuso 
5/16’’x1.1/4’’, Solda Exotermica nº 115, Molde Cabo / Haste  
Alicate, Guia Curvo reforçado – Tensionador em latão com porca em aço 5/8’’  
Bucha de nylon nº 8  
Parafuso sextavado aço inox rosca soberba m6 x 45 mm  
Arruela lisa em aço inox ¼’’  
Suporte guia curto reforçado galv. A fogo com roldana de polipropileno h=0,50 
mm chapa encosto p/parafusar  
 
  
Terminal de pressão 50mm² 
Cabo de cobre nu # 50 mm 7 fios 3 mm  
Haste de terra cobreada 5/8’ x 2/4 alta camada  
Concreto 1:2:1 – Volume = 0,2m³  
 
O projeto de SPDA está baseado na NBR 5419/2005 ainda em vigor, e 
conforme o anexo B será implantado o SPDA classificado com o nível de 
proteção IV, relativo a instalações em áreas agrícolas, conforme tabela B.6 da 
NBR 
5419/2005. 
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Fora considerado geometria da estrutura determinação dos dias de trovoada 
por ano, Determinação dos fatores de ponderação, Nível de proteção 
classificação da estrutura 
 
SERVIÇOS PRELIMINARES EXECUÇÃO DA OBRA 
 
Deverá ser colocada uma placa de identificação da obra, a mesma deverá 
conter todos os dados segundo modelo atual disponibilizado pelo governo 
federal, as placas conterão no mínimo, as seguintes informações:  
I – Datas de início e de previsão de conclusão da obra;  
II - Identificação da empresa executora;  
III – número do contrato administrativo ou processo licitatório correspondente;  
IV – Valor inicial do contrato e acréscimos que venham a ocorrer;  
V – Endereço e telefone do órgão ou entidade responsável pela fiscalização da 
obra;  
 
Deverá ser de chapa metálica capaz de resistir às intempéries, durante o 
período da obra e deverá ser pintada obedecendo à proporcionalidade do 
modelo do Município, que será fornecido juntamente com a Ordem de Início 
dos Serviços.  
A placa deverá ser fixada no terreno, em local indicado pelo fiscal da obra. 
 
 
O fechamento será feito com chapa de madeira compensada com espessura 
de 10 mm com altura de 2,20 em todo perímetro do terreno onde será 
construído o estádio. Se por ventura a contratada fazer o fechamento com telha 
metálica comumente utilizado em obras, está autorizado, contanto que o preço 
a ser seguido seja o da planilha orçamentaria.  
 
Locação convencional de obra, através de equipamentos topográficos para 
nivelamento e retirada de pontos cruciais para as etapas de demarcação do 
campo, arquibancadas, alambrado, casa de máquinas, muro, bem como a 
instalação do sistema hidráulico e elétrico da irrigação automatizada.  
 
Deverá ser executada uma limpeza Mecanizada geral do terreno pela 
contratada com retirada dos entulhos, oferecendo a área totalmente livre para a 
construção, armazenamento de materiais, circulação de veículos, 
equipamentos e pessoas. Este serviço é medido em m² de terreno limpo 
conforme planilha orçamentária.  
 
Deve-se instalar no canteiro de obras um barracão para guarda de materiais e 
equipamentos. 
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CONSTRUÇÃO DE MURO 
 
ESCAVAÇÃO 
 
A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito nesta 
especificação, todas as prescrições da NBR 6122.  
As escavações serão todas realizadas em material de 1ª categoria. Entende-se 
como material de 1ª categoria todo o depósito solto ou moderadamente coeso, 
tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, 
com ou sem componentes orgânicos, fôrmados por agregação natural, que 
possam ser escavados com ferramentas de mão ou maquinaria convencional 
para esse tipo de trabalho. Considerar-se-á também 1ª categoria a fração de 
rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, diâmetro igual ou 
inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em 
geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª ou 3ª 
categoria. Antes de iniciar os serviços de escavação, deverá efetuar 
levantamento da área da obra que servirá como base para os levantamentos 
dos quantitativos efetivamente realizados. A execução das escavações 
implicará responsabilidade integral pela sua resistência estabilidade. Seguir 
conforme projeto em anexos cotas de escavação da abertura de brocas e 
cintas do muro.  
 
CINTA DE AMARRAÇÃO 
 
A Cinta de amarração deverá ser executada na base do muro sob uma 
amarração com concreto ciclópico convencional, uma cinta central e uma cinta 
superior, será em bloco canaleta 14 x 19 x 39, fck semelhante ao da Alvenaria 
para o fechamento 4,5 MPA. Aço 8.0 mm com peso de 0,393 kg/m concreto 15 
MPA com traço 1:2,5:5 – cimento, brita 0, areia grossa, A execução deverá 
obedecer aos detalhes do projeto. 
 
ARMAÇÃO E GRAUTEAMENTO  
 
A armação será feita com pontos de graute no percorrer do muro amarradas 
em arranques de pilar para ancoragem, o espaçamento a cada 2,5 metros, o 4 
barras de aço 10.0 mm CA -50 com concreto de 15 MPA com traço 1:2,5:5 – 
cimento, brita 0, areia grossa, estribos espaçados a cada 0,10 cm garantindo a 
estabilidade da estrutura, na broca de concreto para ancoragem com 
profundidade de 1,25 m, sobe 2 barras 10.00 grauteadadas na área interna 
liquida do bloco de concreto, haverá 3 cintas uma superior, central e uma 
inferior para devida amarração total.  
 
CONCRETO CICLOPICO 
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Concreto Convencional magro para lastro 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 
1) - preparo mecânico com betoneira 400 l com adição pedra de mão ou pedra 
rachão para arrimo/fundação, será feito na base da cinta de amarração inferior 
do Muro.  
 
ALVENARIA DE FECHAMENTO E PINTURA 
 
As alvenarias do muro: 
  
a) deverão ser assentadas com uma argamassa mista traço 1:2:8 
(cim:cal:areia), com juntas desencontradas no alinhamento vertical. As fiadas 
serão perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão a espessura 
máxima de 15 mm; 
b) Entre vãos de aproximadamente 2,5 deverá ser feito amarração com 
concreto armado, utilizando ferragem longitudinal de 10 mm, amarrados na 
fundação; 
c) A fim de prevenir dificuldades de limpeza ou danificar as peças, remover 
antes de seu endurecimento toda argamassa que venham a salpicar a 
superfície dos blocos ou extravasar as juntas; o acabamento será aparente 
então deve-se fiscalizar a execução da construtora atendendo perfeitamente 
acabamento liso e sem resquícios de massa onde não for junta das peças de 
concreto.  
d) O coroamento superior das alvenarias se dará através de uma canaleta de 
concreto para vedação, sendo a fenda da mesma preenchida com concreto de 
15 Mpa, com ferros longitudinais de 8,00 mm.  
O muro terá o acabamento a vista, deverão ser observados a determinações 
do Projeto da Obra e Orçamento de Custo, quanto a cor da a ser utilizada. É de 
sugestão da equipe técnica uma pintura com 2 cores para melhor qualidade 
visual, cor 01 nas alvenarias e cor 02 nos pontos de grauteamento. Tinta 
Acrílica látex. Escolha mediante consulta da administração ou autor do projeto.  
 

 
Imagem demonstrativa 
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As superfícies que irão receber tinta deverão ser secas, deverá ser aplicado 
duas demãos mecanizada, diluída em 20% de água. A primeira demão servira 
como seladora em superfícies pouco porosas. A segunda mão em diante 
deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demão e outra deverão ser 
observados intervalos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser 
rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de 
usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos pigmentos e 
componentes mais densos. Seguir as orientações do fabricante.  
Nos pontos de amarração de muro trocar a cor da tinta para que o muro fique 
com o acabamento conforme figura acima.  
 
O Portões serão de chapa de aço, os 2 portões conforme sinalizado em projeto 
terão abertura para fora conforme regimento do corpo de bombeiros militar, o 
portão de acesso lateral para atletas será de correr.  Antes da fabricação 
consultar administração pública para avaliar se o modelo de portão escolhido 
pela contratante é adequado e satisfaz a característica da obra.  
 
CHAPEU DE MURO OU PINGADEIRA 
 
Na parte superior do muro será colocado um chapéu de muro ou pingadeira no 
padrão 27x39x5 cm, peça pré-moldada e assentada sob argamassa no traço 
de 1:3 
 

 
 
Imagem ilustrativa  
 
 
ALAMBRADO PROTEÇÃO DO CAMPO 
 
ESCAVAÇÃO  
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Haverá os serviços de escavação seguindo mesmos critérios adotados nos 
serviços anteriores. Valas de 0,10x0,20x1,00 em 140 pontos no decorrer das 
medidas do alambrado, perímetro de 280 metros com altura de 2.20 a 
ancoragem deverá ser feita com concreto de concreto fck = 20mpa, traço 
1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 
 
ALAMBRADO 
 
O ancoramento do alambrado será feito de tubos de aço galvanizado com 1. 
1/2 ‘’ espaçados a cada 2,00m, tela de arame galv revestido em pvc, 
quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 
7,5 x 7,5 cm arame galvanizado 12 bwg, 2,76 mm 
 
PINTURA  
 
Todo o alambrado recebera pintura a Óleo e aplicação de fundo anticorrosivo 
zarcão uma demão bem aplicada para que não fique parte da estrutura exposta 
e a proteja contra fatores externos de exposição e enferrujamento.  
 
 
CAMPO DE FUTEBOL COM IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA 
 
ESCAVAÇÃO E REATERRO 
 
Antes da instalação do sistema de irrigação haverá a escavação das valas para 
compostagem da tubulação conforme projeto, Reaterro das valas feito 
manualmente. 
O SPDA deverá ser executado na parte inferior do campo, a contratada deverá 
estar atenta para não executar o serviço após a plantação da grama.  
 
MEIO FIO  
 
Haverá o assentamento de guias para delimitar a área do campo que receberá 
a grama, a guia seguira no padrão 100 x15 x 13 x 20 cm (comprimento x base 
inferior x base superior x altura), o serviço deverá ser feito de maneira que 
enquadre a área do campo tomando como partida pontos levantados na 
locação feita inicialmente  
 
GRAMA BERMUDA 
 
Deverá todo o processo de plantio da grama que loco se inicia no primeiro mês 
de serviço ser acompanhado por técnico especializado na área para que a 
pega da mesma não sofra influencia adversa e o construtor tenha algum 
prejuízo. No orçamento é previsto a contratação de técnico especializado para 
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execução e acompanhamento dos serviços, o mesmo deve apresentar laudos 
a cada fase da obra para a empresa que a mesma repasse a administração 
para que haja o acompanhamento devido visto a complexibilidade da plantação 
de grama em semente.  
Haverá o preparo da terra com trator arado com disco circular. No sistema de 
plantio convencional (SPC), a operação de preparo do solo é realizada para 
propiciar condições satisfatórias para a semeadura, a germinação das 
sementes, a emergência das plântulas, o desenvolvimento e a produção das 
plantas, eliminar as plantas daninhas, controlar a erosão e descompactar o 
solo.  
Haverá a calagem do solo para controle da ACIDEZ – PH partindo do principio 
de acidez alta com equalização de 3 toneladas p/hectare.  
Camada de areia grossa para mistura e processo de drenagem uma camada 
de 0,05 m de profundidade totalizando cerca de 267,9 m³ de areia ao total.  
Haverá a disposição do Fertilizante NPK 10 – 10 – 10 NPK, mostrando que o 
produto contém os elementos mais importantes para o desenvolvimento das 
plantas (macro nutrientes): o nitrogênio (N); o fósforo (P) e o potássio (K). 
 
Há formulações diferentes de fertilizantes NPK, baseadas na sua finalidade. 
Em geral, usa-se: 
NPK 10-10-10 (partes iguais dos 3 elementos), especial para espécies que não 
florescem e não produzem frutos, como as samambaias. Segundo os 
fabricantes, esta formulação também é ideal para ser aplicada em plantas já 
formadas, na forma de cobertura. Neste caso, pode ser usada em flores, 
folhagens, hortaliças e frutíferas. Serve para fortalecer plantas de uma maneira 
geral. 
Haverá a compostagem de terra vegetal para nutri as sementes em uma 
camada de 10 cm fechando o ciclo de preparo do solo.  
Na plantação das sementes deverá ser seguindo o passo a passo indicado na 
embalagem que em suma atendem os seguintes critérios:  
 
 
Espalhe as sementes sobre gramado com a mão. 
De acordo com o que foi consultado com técnico use a quantidade de 
sementes indicada. É importante usar a quantidade correta de grama para que 
o seu gramado cresça uniformemente. 
Resista à tentação de utilizar sementes demais. As áreas afetadas terão uma 
grama debilitada, pois ela terá que competir por nutrientes. 
Coloque o sistema de irrigação para espalhar água gentilmente no solo. 
Certifique-se de deixá-lo bem úmido.  
Nunca use uma corrente muito forte de água; você pode tirar as sementes do 
lugar. 
Sementes recém-plantadas devem ser regadas todos os dias até que a grama 
brote cresça alguns centímetros. 
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Não faça o aparo da nova grama até que ela atinja cerca de 5 cm de altura 
para que ela tenha uma chance de se estabelecer e criar raízes. 
Tente manter bichos de estimação e pássaros longe da área recém-plantada. 
Não cubra a área semeada com muito solo, a nova grama terá problemas para 
passar sobre ela. 
Não pise ou faça pressão sobre as sementes, com o solo compacto as 
sementes podem não germinar. 
 
Todo sistema de irrigação automatizada deverá ser feito antes do plantio da 
grama e após o preparo do solo e execução do SPDA  
 
 
IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA  
 
1.0 – OBJETO 

 
 O presente documento contempla o projeto e especificações de 
materiais para implantação de sistema de irrigação para gramado esportivo 
com dimensões de 53,58 m x 100,0 m, totalizando 5.358,0 m². 
 
2.0 – CONCEPÇÃO  

 
O sistema inicia pela captação "afogada" em 01 dos reservatórios de 

20.000 litros, no qual será interligada a tubulação de sucção do conjunto 
motobomba, responsável pela pressurização da rede. Seguindo o mesmo, 
teremos uma válvula de retenção DN 2", 01 registro de gaveta DN 2" e 01 
ventosa tríplice função DN 1" e 01 filtro de malha, plástico, DN 2”, após o qual, 
mediante curvas de 90º, é efetuada a ligação ao solo, iniciando aí toda 
instalação subterrânea, que é composta por uma linha principal com 66,0 m de 
extensão, constituída por tubos de PVC, linha Irriga LF, ponta e bolsa soldáveis 
(PBS), DN 50 mm, PN 80. Desta derivam-se as 6 linhas laterais (100 m de 
extensão cada), também compostas por tubos de PVC com ponta e bolsa 
soldáveis (PBS), DN 50 mm, PN 40. A interligação entre a linha principal e as 
laterais é efetuada através derivação "tê" e válvula hidráulica. Ao longo das 
linhas laterais, a cada 10,0 m, será instalado 01 aspersor, os quais, com ângulo 
molhado regulável, cobrirá áreas com 360º (círculo completo), 180º 
(semicírculo) e 90º (cantos/vértices do gramado). O layout anexo apresenta o 
delineamento deste projeto. 
 Toda a instalação será subterrânea, efetuada em valas previamente 
abertas (já tendo a superfície do campo nivelada), com profundidade de 40 cm 
e largura de 30 cm, as quais deverão ter o fundo perfeitamente nivelado. A 
abertura das valas será mecânica e se processará com 
retroescavadeira/concha, seguida da regularização manual de fundo. 
 Os tubos (soldáveis) serão acoplados após lixamento externo e interno 
das extremidades ponta/bolsa, seguido da aplicação de adesivo específico e 
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posterior junção. As conexões roscadas serão acopladas com a utilização de 
fita veda-rosca. 
 O reaterro da vala será realizado com o reaproveitamento de todo o 
material escavado, em camadas de 20,0 cm, com apiloamento manual (leve 
compactação), finalizando quando o mesmo atingir a cota projetada da 
superfície. 
 
3.0 – PRINCIPAIS COMPONENTES 

 
 O sistema de irrigação será constituído pelos seguintes elementos 
principais: 
 a) Reservatórios de Fibra - 2 x 20.000 litros, com instalação apoiada 
sobre o solo, a partir dos quais se processará a captação e bombeamento para 
pressurização do sistema de irrigação; 
 b) Bombeamento - constituído por um conjunto motobomba monobloco, 
acionado por motor elétrico com potência de 3,0 cv, dimensionado para 
recalcar a vazão de 10,0 m³/h com altura manométrica total (AMT) de 30,0 m. 
Realizará a captação diretamente em um dos reservatórios. Será instalado em 
abrigo coberto, onde também estarão o controlador programável e ligação de 
pressão (registro de gaveta, válvula de retenção, filtro e ventosa);  

c) Filtro de malha - 01 com diâmetro de 2", tem por função reter 
particulados minerais ou orgânicos que poderiam adentrar na rede hidráulica, 
prejudicando o funcionamento das válvulas e aspersores; 
 d) Controlador programável (06 estações) - responsável pelo manejo 
do sistema de irrigação (abertura e fechamento das válvulas e ativação do 
bombeamento) 
 e) Válvulas hidráulicas (06) – função abrir/fechar (“on/of”), recebem o 
sinal hidráulico do controlador através o microtubo de polietileno DN 8 mm e 
promovem a liberação da água para as linhas laterais alternadamente em 
períodos pré-estabelecidos; 
 f) Tubulação - Constituída por tubos de PVC azul, linha Irriga LF, 
diâmetro 50 mm, classes de pressão PN 80 (linha principal) e PN 40 (06 linhas 
laterais). Inclui conexões (tê, curvas, etc.) com o mesmo material e algumas de 
ferro maleável (registros, válvula de retenção, curvas etc). 

g) Aspersores (66) – responsáveis pela aplicação da água estarão 
dispostos ao longo das 06 linhas laterais. Terão espaçamento de 10,0 x 10,7 
m, com 11 aspersores em operação simultânea. Instalados abaixo da 
superfície, emergirão apenas quando houver abertura da válvula hidráulica da 
linha lateral em que estão inseridos, sendo assim escamoteáveis. 
Característica esta que não interfere nas operações de corte da grama e 
dificulta atos de vandalismo 
3.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES 
 a) Reservatórios de Fibra de Vidro - com capacidade para 20.000 
litros. Deverão ser instalados sobre uma base de concreto, com área superior à 



Rua TG 8, Nº235, Boa Vista, Vila Paseo – Cep. 45027-460 -Vitória da Conquista – BA 

engenharia.ferraz@hotmail.com 

Tel.: (77) 9 8857-6241 (WhatsApp) 

                                        PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE                
MONTE ALTO - BA 

                  CNPJ 13.982.590/0001-47 
 

               Praça Bandeira 30, Palmas de Monte Alto - BA, 46460-00 

  

Engenheira Civil  

Ingredd Altiell Ferraz Sousa  

Crea/BA 051475862-7 

 

 

25 

 

área do fundo da caixa, dimensionada conforme as condições do terreno e 
peso do conjunto caixa + água. 

Características: 
Função: Armazenar água a temperatura ambiente. 
Aplicações: Residências, instalações comerciais, fazendas, escolas ou 
qualquer outra aplicação que necessite de armazenamento de água a 
temperatura ambiente. 
Normas Técnicas: Reservatórios fabricados conforme norma NBR 13210 da 
ABNT. Procedimentos de instalação conforme norma NBR 5626 da ABNT. 
 
Dimensões: de acordo com Figura 1 e Tabela 1, seguintes: 
Figura 1 Dimensões de Caixas D’agua em Fibra de Vidro 

 
 
Tabela 1 

Capacidade 
em litros 

Dimensões em metros Pesos em quilos 
A B C D E Caixa 

vazia 
Caixa 
cheia 

500 0,66 0,58 1,24 1,15 1,00 14,10 514,10 
1.000 0,90 0,80 1,52 1,40 1,17 20,30 1.020,30 
1.500 0,88 0,75 1,74 1,63 1,51 27,10 1.527,10 
2.000 1,14 0,99 1,93 1,87 1,52 36,80 2.036,80 
3.000 1,47 1,32 2,06 1,89 1,52 49,0 3.049,00 
4.000 1,82 1,66 2,12 2,02 1,52 57,10 4.057,10 
5.000 1,85 1,64 2,34 2,23 1,86 74,90 5.074,90 
6.000 1,92 1,70 2,45 2,31 2,00 94,0 6.094,00 
7.500 2,27 2,01 2,57 2,45 2,00 110,30 7.610,30 
8.000 2,39 2,09 2,62 2,57 2,00 116,40 8.116,40 
10.000 2,31 2,00 2,82 2,70 2,38 136,70 10.136,70 
*10.000 2,82 2,50 2,70 2,50 2,00 132,00 10.132,00 
12.000 2,46 2,12 3,05 2,89 2,48 161,00 12.161,00 
15.000 2,94 2,59 3,09 2,95 2,50 190,90 15.190,90 
20.000 3,67 3,26 3,25 3,08 2,41 278,10 20.278,10 
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**20.000 4,10 3,79 2,96 2,91 2,35 271,50 20.271,50 
25.000 4,39 4,09 3,34 3,31 2,42 413,00 25.413,00 
Dimensões e pesos aproximados.  * Formato diferenciado 
 
 b) Motobomba - bomba monobloco de execução horizontal, simples 
estágio, sucção horizontal e descarga vertical, corpo e rotor em ferro fundido, 
selo mecânico em cerâmica e grafite, rotor fechado. Sucção e recalque em 
rosca BSP, diâmetro 11/4" e 1" respectivamente. Selecionada a bomba KSB 
HYDROBLOC C3000 (ou similar), motor trifásico, 3,0 cv, TFVE, II polos, 
220/380v, corrente 8,64/5,00 A, 60 HZ. 
 Partida/desligamento efetuada por chave direta, acionada por comando 
do controlador programável. 
 
Bomba KSB HYDROBLOC 

 
 
Tabela de Rendimento da Bomba KSB HYDROBLOC 
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 C) Válvula de Retenção - DN 2", horizontal, corpo de bronze, PN 10, 
extremidades com rosca BSP. 

 
 
d) Válvula Ventosa Automática - Modelo ARI-S-050 
  Válvula ventosa corpo e tampa em Nylon Reforçado, com extremidade 
roscada conforme a norma BSP, pressão de trabalho de 0,2 a 10 kgf/cm2, com 
formato compacto incluindo: bóia automática vertical em polipropileno 
expandido, com lingueta vedante em EPDM (substituível) para liberação de ar 
sob pressão, peso máximo da válvula completa 0,3 KG.  

A Ventosa deverá ser provida de protetor contra impacto, possibilitando 
uma distribuição uniforme do fluxo de ar em volta da bóia, evitando que esta 
suba e se feche em decorrência de arraste proveniente da passagem do ar.  
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O Flutuador deverá ter formato cilíndrico e movimento vertical para que a 
vedação ocorra sempre no mesmo ponto. O elemento de vedação da bóia 
deverá ser em elastômero EPDM, com dureza menor que 80 shore, e a 
vedação não deverá ocorrer através do corpo da boia.  

Quanto à expulsão e admissão de ar, deverá apresentar o seguinte 
desempenho:  

Orifício Automático - Para descarga: (expulsão de ar sob pressão) 
vazão maior ou igual 46 m3/h para pressão diferencial de 
aproximadamente 4 kgf/cm2. 

 
Ventosa Automática - Modelo ARI-S-050 

 
 
e) Filtro Plástico DN 2” T 

 
Elementos de malla:  
Estos elementos de malla se construyen a partir de costillas moldeadas que 
soportan una malla de alambre o nylon tejido de acero inoxidable para grados 
de filtración de 800 a 22 micrones. 
Filtro Plástico DN 2” T 
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f) Válvula Hidráulica (Automática) BERMAD S 100 ou similar 
Especificações Técnicas 
Tamanhos Disponíveis: DN: 50,65, 80, 80L, 100 e 150 
Conexões Padrão: 

Rosqueadas: Fêmea BSP-T: DN: 50, 80 e 80L 
Macho BSP-F: DN65 
Flangeadas: DN: 80, 80L, 100 e 150, “Coroa” de plástico ou metal com 

fendas alongadas permitem atender aos vários padrões de flanges: ISO PN10, 
ANSI 125, JIS 10K. 
Classificação de Pressão: 10 bar 
Intervalo de Pressão Operacional: 0,35 a 10 bar 
Temperatura: Água até 60º C 
Materiais Padrão: 

Corpo, Tampa e Conector: Nylon com Fibra de Vidro 
Diafragma: NR, Tecido de Nylon Reforçado 
Vedações: NR 
Mola: Aço Inoxidável 
Parafusos da Tampa (válvulas DN 50, 65 e 80): Aço Inoxidável. 
 

Válvula BERMAD S 100 

     
 
g) Aspersor Rotor Série 5000 Plus 
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O aspersor da séria 5000 Plus está disponível em modelos de 4”, 6” e 
12” de altura do pop-up, também na versão aparente para arbustos e versão 
com camisa de aço. 

Estrutura plástica de alta resistência para aplicação residencial e 
comercial. 

Nova tecnologia Stream Control® para corte de fluxo de água no 
aspersor com o aspersor em funcionamento. O dispositivo de interrupção do 
fluxo (válvula cônica) integrado ao percurso do fluxo assegura uma máxima 
eficiência do jato de água. Trajetória do fluxo do corpo interno para a parte 
chata do bocal minimiza a perda de carga e fornece uma excelente 
performance do bocal. 

Novos Bocais cortina de chuva Rain Curtain™ - aumento de raio de 
alcance com uma vazão menor comparando aos outros rotores. 

 Novas micro-rampas na arquitetura do bocal que garantem uma melhor 
irrigação próxima ao bocal. 

Novo desvio de partículas “Debris Sentry™ Integrado dentro da torre do 
aspersor protege as partes internas de danos causados por partículas sólidas. 

Mola de Alta resistência garante que o aspersor sempre se retraia após 
operação.  

Árvore de bocais incluindo bocais de ângulo baixo (trajetória de 10° ) e 8 
bocais cortina de chuva (ângulo de trajetória de 25°) 

Ajuste de arco de operação superior sendo necessária apenas uma 
chave de fenda. 

Garantia de cinco anos. 
Ajuste de arco de 40°- 360° . O aspersor pode ser de ângulo ajustável e 

círculo cheio reversível na mesma unidade. 
O parafuso de ajuste de raio permite uma redução de raio em até 25%. 
Altura de elevação do “pop-up” de 10 cm medida da base até o meio do 

bocal. 
Selo de vedação ativado por pressão da água protege parte interna do 

aspersor. 
Características 

Sistemas residenciais, comerciais e campos esportivos - espaçamento 
entre aspersores até 15,2 metros. 

O rotor de médio alcance da série 5000 Plus possui o ajuste de ângulo 
superior como de toda a nova família de rotores, oferecendo grande 
durabilidade, possui bocais cortina de chuva e a nova tecnologia “Stream 
Control” de controle de jato. 
 
Aplicações 

Sistemas residenciais, comerciais e campos esportivos - espaçamento 
entre aspersores até 15,2 metros. 
Aspersor Rotor Série 5000 Plus 
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Tabela de Performance Rotor S 5000 Plus 

 
Nota: Pluviometria baseada com o aspersor operando em semicírculo. 
Espaçamento quadricular baseado em 50% do diâmetro de alcance. 
Espaçamento triangular baseado em 50% do diâmetro de alcance. 
Resultados obtidos com testes em condições sem vento. 
 
4.0 - DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO 

 
 Para irrigação desta área, como já citado, selecionamos aspersores 
escamoteáveis caracterizados pela série 5000 Plus (Rain Bird), que poderão 
ser substituídos por qualquer outro fabricante que apresente produtos 
similares.   

   Os mesmos possuem as seguintes características: 
 
a) Modelo: aspersor rotor "pop-up" série 5000 plus, 4"; 



Rua TG 8, Nº235, Boa Vista, Vila Paseo – Cep. 45027-460 -Vitória da Conquista – BA 

engenharia.ferraz@hotmail.com 

Tel.: (77) 9 8857-6241 (WhatsApp) 

                                        PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE                
MONTE ALTO - BA 

                  CNPJ 13.982.590/0001-47 
 

               Praça Bandeira 30, Palmas de Monte Alto - BA, 46460-00 

  

Engenheira Civil  

Ingredd Altiell Ferraz Sousa  

Crea/BA 051475862-7 

 

 

32 

 

b) Diâmetro do bocal (predominante): 2,5 mm 
c) Pressão de operação: 17,0 m 
d) Raio molhado: 10,7 m 
e) Vazão: 0,41 m3/h (operação em semicírculo) 
f) Espaçamento: 10,0 m x 10,7 m 
g) Pluviosidade: 7,7 mm/h 
h) Altura de elevação do "pop up": 10,0 cm 
i) Número de aspersores em operação simultânea: 11 
j) Vazão crítica: 
      Q = 9 x (0,41 m³/h x 2 - (círculo cheio) + 2 x 0,4 m³/h (semi-circular) 
      Q = 9,0 m³/h 
k) Lâmina bruta diária (mês crítico): 8,0 mm/dia 
l) Cálculo da Altura Manométrica: 
 4.1) Perda de carga na linha principal: 
  Extensão (MB - válvula 65) = 66,0 m 
  Vazão = 9,0 m3/h 
  Material: PVC 
  Linha: Irriga LF 
  Classe de pressão: PN 80 
  Acoplamento - PBS (ponta/bolsa soldáveis) 
  Diâmetro nominal - DN = 50 mm 
  Diâmetro externo = 50,5 mm 
  Espessura da parede = 1,9 mm 
  Diâmetro interno = 46,7 mm 
  Coeficiente de rugosidade (Hazen-Williams) - C = 140 
  Perda de carga linear (Hazen-Williams) - HFLP = 3,4 m 
  Velocidade de escoamento = 1,5 m/s 
 4.2) Perda de carga na linha lateral: 
  Extensão = 100,0 m 
  Vazão = 9,0 m3/h 
  Número de saídas para aspersores = 11 
  Fator de Christiansen para 11 saídas - F = 0,394    
  Material: PVC 
  Linha: Irriga LF 
  Classe de pressão: PN 40 
  Acoplamento - PBS (ponta/bolsa soldáveis) 
  Diâmetro nominal - DN = 50 mm 
  Diâmetro externo = 50,5 mm 
  Espessura da parede = 1,2 mm 
  Diâmetro interno = 48,1 mm 
  Coeficiente de rugosidade (Hazen-Williams) - C = 140 
  Perda de carga linear (Hazen-Williams) - HFl = 1,8 m 
  Velocidade de escoamento = 1,4 m/s 
  Pressão requerida na entrada da linha lateral = 
   HL = h + 0,75 hf + ha +    ΔZ    
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               2 
  Em que: 

HL = pressão requerida na entrada da linha lateral em mca 
h = pressão nominal dos aspersores em mca = 17,0 
hf = perda de carga ao longo da linha lateral em mca = 1,8 
ha = altura do tubo de subida em metros = 0,10 
+    ΔZ / 2 = diferença de carga estática média devido ao desní-

vel geométrico da linha lateral, em metros. Ascendente (+), 
descendente (-) = 0,0 

 
  Teremos então: 
   HL = 17,0 + (0,75 x 1,8) + 0,10 + 0,0 
   HL = 18,5 m 
 
m) Seleção do Conjunto Moto-bomba: 
  Vazão = 9,0 m3/h 
 Altura Manométrica Total – AMT: 
    HFLP = 3,4 m 
    HL = 18,5 
    Hg = 0,0 m 
    Perda de pressão na válvula hidráulica = 2,0 m 
    Perda de pressão no filtro = 5,0 m 
    HFs (perda de carga na sucção) = 0,0 m (afogada) 
    HFl (perdas localizadas) = 5,0 m 
 
  AMT = 33,9 m = 34,0 m 
 
 Bomba selecionada: 
 KSB HYDROBLOC (ou similar), modelo C 3000, 3.500 RPM, acoplada a 
motor elétrico trifásico 3,0 cv, II polos (3500 rpm), 380/220 v. 
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5.0 - RELAÇÃO DE MATERIAL 
 
Tubulação de Sucção Unid. Quant. 
Válvula de pé com crivo PVC 2" unid 01 
Registro de Esfera soldável 50 mm  unid 01 
Adaptador R x B 50 mm unid 01 
Luva de Redução Galvanizada MF 2" x 1 1/4" unid 01 
Tubo PVC PN 80 50 mm mts 01 
Adaptador soldável para caixa D'água unid 01 
   
Bombeamento Unid. Quant. 
Bomba Centrifuga KSB HYDROBLOC C-3000, 
acoplada a motor elétrico 3,0 CV; 220/380V trifásico, 
3500 RPM. unid 01 
Base para Motobomba unid 01 
   
Partida Unid. Quant. 
Chave 3,0 CV PDW Trifásica unid 01 
   
Ligação de Pressão Unid. Quant. 
Manômetro de 0-10 atm unid 01 
Redução concêntrica Galvanizada MF 2" x 1" unid 01 
Curva de saída 90º M Galvanizada 2'' unid 01 
Registro de Gaveta 2" unid 01 
Válvula de Retenção Bronze 2''  unid 01 
Niple Galvanizado 2" unid 03 
Filtro de Tela Plástico 2" unid 01 
Curva 90º F Galvanizada 2'' unid 01 
Adaptador R x B 50 mm unid 01 
Curva PVC 90º soldável 50 mm unid 02 
   
Tubos Unid. Quant. 
Tubo de PVC 50 mm x 6,0 m, PN 40 unid 103 
Tubo de PVC 50 mm x 6,0 m, PN 80 unid 13 
   
Aspersores e Conexões Unid. Quant. 
Aspersores RAIN BIRD Série 5000 PLUS unid 70 
Swing Joint 3/4" x 0,15 cm unid 70 
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Tee de derivação roscável 50 mm x 3/4" unid 70 
Niple BR 3/4" unid 70 
Tee PVC 50 mm unid 06 
Cap 50 mm unid 07 
Adaptador R x B 50 mm unid 12 
Caixa Plástica para válvulas 6" unid 06 
Curvas PVC 50 mm x 90° unid 07 
Válvula ventosa 1'' unid 01 
Colar de Tomada 50 mm x 1'' unid 01 
Tubo BR 1" x 1,0 m unid 01 
Registro PVC Roscável 1" unid 01 
   
Controle e Comando Unid. Quant. 
Válvula de controle 2" série 200 BERMAD und 06 
Abraçadeira 2" x 1/2" und 06 
Válvula anti-vacuo 1/2" und 06 
Controlador AC p/ 06 estações com base e conexões  und 01 
Solenóides AC und 06 
Tubo de comando 8,0 mm mts 250 
União para tubo de comando  und 01 
Folhas de lixa und 05 
Tubo de cola (850 gramas) und 03 
Caixa fita veda rosca 50 m und 06 
 
 
CASA DE MÁQUINAS  
 
Haverá a escavação para construção da base que seguirá mesmo padrão da 
construção do muro, será feita com alvenaria de bloco de concreto fck 4,5 MPA 
14 x 19 x 39 com cinta inferior bloco canaleta com aço de 8.00, 2 barras, 
apoiada em base sobre concreto ciclópico. O concreto da cinta será fck 15 
mpa; Traço 1:2,5:5 (Cimento/brita 0/areia). Os 4 pontos de grauteamento serão 
amarrados com 2 barras de 10.00 conforme projeto, o concreto para o graute 
fck 15 mpa; Traço 1:2,5:5 (Cimento/brita 0/areia), O Concreto Ciclópico será 
Concreto Convencional magro para lastro 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 
1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. A cobertura da casa de máquinas 
será feita com telha metálica com espessura de 3 mm e sua ancoragem com 
cantoneira de 2’’ X 2 ‘’ comumente utilizada para proteção de quina de parede. 
Será arrebitada a telha Metálica e soldada ao Aço 10.00 mm dos pontos 
grauteados.  
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Haverá a colocação de 2 reservatórios de 20.000L ao lado da casa de 
máquinas para alimentação do sistema de irrigação automatizada. Estes 
reservatórios conectarão a casa de máquinas através de um alongamento com 
cano até o sistema de bombas que ficará abrigado.  
Haverá uma pintura com mesma tinta utilizada na pintura do muro da cor 
escolhida pela administração. Pintura interna e Externa Casa de Máquinas. 
Esquadria com porta de chapa de aço galvanizado 0.60x2.10 com 2 unidades 
de cobogo elemento vazado de concreto dispostas conforme projeto, o 
acabamento interno da casa de máquinas será com lastro de concreto magro 
no piso e revestimento cerâmico com placas de 35x35, Toda a parte elétrica 
deverá seguir a NBR 5410, a ligação seguirá para iluminação com tomada 
lateral da porta, alimentação do quadro de distribuição, quadro de comando do 
sistema automatizado, motor bomba.  
 
ARQUIBANCADAS  
 
Será executada no método convencional, em projeto as arquibancadas terão 
comprimento máximo de 20 metros, com patamares de 0,80 m e espelho de 
0,40 m. Será feita com Bloco de concreto 14 x 19 x 39, fck 4,5 MPA com cinta 
inferior e superior com grauteamento de FCK 15 MPA; Traço 1:2,5:5 
(Cimento/brita 0/areia grossa) assentando sob base de concreto ciclópico que 
será Concreto Convencional magro para lastro 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ 
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, o aço para amarração da 
arquibancada será de 8.00 mm dispostas nos pontos marcados em projeto e 
nas cintas, 2 barras.  
A execução da arquibancada deverá partir da demarcação da locação feita 
com equipamento topográfica para que a mesma fique alinhada com o campo 
de futebol.  
Após levantamento e montagem das alvenarias haverá o preenchimento com 
material compactado manualmente, deverá alcançar o grau de compactação de 
95%, na execução dos assentos com uma camada de concreto magro 1:4,5:4,5 
(cimento/ areia média/ brita 1, com tela soldada Q – 92 aço Ca 60 com 4,2 mm 
de bitola em malha de 15x15.  
Haverá a colocação de guarda corpo seguindo os critérios dispostos na IT 12 – 
2016 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia. Os tubos serão de 
1.1/2’’ a cada 2,00 metros.  
Haverá a pintura com tinta Acrílica látex. 
“ Centros esportivos e de exibição – requisitos de segurança contra incêndio” 
“ O Guarda Corpo será executado em toda área delimitada em projeto “  
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PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PÂNICO – PSCIP E 
SPDA 

 
PPCI  
 
Sera executado a sinalização com direção de saídas de emergencia. Placas 
dispostas em áreas demarcado locais para saida de público. As placas deverão 
ser feitas com chapa zincada conforme espercificações   
  
IT 21 – Sobre extintores  
 
Devido ao Risco Baixo - Estará disposto na Casa de Máquinas 1 unidade do 
Extintor 2-A / 20-B  
 
SPDA  
 
Captor Franklin Latão Cromado – 3 unidade 
Luva de redução 1 ½’’ x ¾ - 3 unidade 
 
Poste Aço – 15 m (3 módulos) 3 unidades – Aparelhado com Parafuso 
5/16’’x1.1/4’’, Solda Exotermica nº 115, Molde Cabo / Haste  
Alicate, Guia Curvo reforçado – Tensionador em latão com porca em aço 5/8’’  
Bucha de nylon nº 8  
Parafuso sextavado aço inox rosca soberba m6 x 45 mm  
Arruela lisa em aço inox ¼’’  
Suporte guia curto reforçado galv. A fogo com roldana de polipropileno h=0,50 
mm chapa encosto p/parafusar  
 
  
Terminal de pressão 50mm² 
Cabo de cobre nu # 50 mm 7 fios 3 mm  
Haste de terra cobreada 5/8’ x 2/4 alta camada  
Concreto 1:2:1 – Volume = 0,2m³  
 
 
Caixa de inspeção em concreto com - Molde para conexão exotérmica 
reforçada entre cabos e haste tipo gt – cartucho n º 90  
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SERVIÇOS FINAIS 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza; deverão apresentar 
perfeito funcionamento todas as instalações, equipamentos e aparelhos, 
ligadas de modo definitivo.  
Todo o entulho e materiais de construção excedentes serão removidos pela 
Construtora para fora da obra: serão lavados ou limpos convenientemente os 
pisos de cerâmica, bem como aço dos tubos do guarda corpo e alambrado, 
devendo ser removidos cuidadosamente os vestígios de manchas, tintas e 
argamassas. 
Para os serviços de limpeza serão usados, além de água os produtos que a 
boa técnica recomenda para cada caso, como palha de aço, espátula, ácido 
muriático, removedor, produtos químicos, detergentes e outros.  
Deverá ser tomado especial cuidado no emprego de produtos e técnicas de 
limpeza, evitando especialmente o uso inadequado de substâncias cáusticas e 
corrosivas, nos locais indevidos. 
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