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INTRODUÇÃO  
 

O presente memorial é parte integrante dos projetos executivos de arquitetura 
do empreendimento Parque Sarah Kubitschek e tem a finalidade de apresentar as 
instruções técnicas arquitetônicas,  que deverão ser consideradas na execução 
da reforma; 

É também parte integrante do projeto de automação das casas de máquinas 
da piscina de ondas e piscina do rio lento do empreendimento Parque Sarah 
Kubitschek. O projeto foi elaborado segundo as normas da ABNT e das normas 
regulamentadoras do trabalho, onde todos os materiais empregados deverão 
atender as normas ABNT e serem certificados pelo Inmetro; 

Integra também o projeto de instalações elétricas das casas de máquinas da 
piscina de ondas e piscina do rio lento do empreendimento Parque Sarah 
Kubitschek. O projeto foi elaborado segundo as normas da ABNT, onde todos os 
materiais empregados dever atender as normas ABNT e serem certificados pelo 
Inmetro. 

Cumpre destacar que o presente memorial tem como objetivo de fornecer 
informações e especificações a respeito das instalações elétricas de energia e 
iluminação externa, rede hidráulica de distribuição, sistema de tratamento químico 
– PH/Cloro, sistema de tratamento físico/filtragem e sistema de tratamento 
químico com ozônio projetados para as piscinas do Parque da Cidade Sara 
Kubitschek. 

Desta forma, o presente será dividido em: 
 

1. Arquitetura; 
2. Automação da casa de máquinas; 
3. Instalações elétricas das casas de máquinas; 
4. Instalações elétricas de energia e iluminação externa; 
5. Rede hidráulica de distribuição; 
6. Sistema de tratamento químico – PH/Cloro; 
7. Sistema de tratamento físico/filtragem; 
8. Sistema de tratamento químico com ozônio. 

 
 
1. ARQUITETURA  

 
1.1. INFORMAÇÕES GERAIS  

 
O projeto consiste na reforma e adequação dos ambientes da piscina de 

ondas do Parque Sarah Kubitschek, preservando as características do projeto 
original inaugurado em 1978. Além da revitalização dos espaços já edificados, o 
projeto também contemplará a construção de um parque aquático anexo à piscina 
de ondas existente com aproximadamente 4762,30m², incluindo uma piscina derio 
lento com 221 metros lineares, piscina kids e piscina baby com brinquedos 
aquáticos. O projeto contempla também todas as adaptações necessárias para a 
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atualização do projeto com as normas vigentes, como acessibilidade, uso público 
e segurança dos espaços.  
 
 

1.2. EDIFICAÇÃO EXISTENTE  
 

O projeto prevê para a edificação existente de 1200 m² reparos das 
instalações hidrosanitárias, elétricas, redes, impermeabilização e revestimentos 
internos e externos, mantendo as características originais dos seguintes 
ambientes: 

 
 Catracas; 
 Bilheterias; 
 Hall de entrada; 
 Administração; 
 Armários; 
 Jardins internos; 
 Vestíbulos; 
 Vestiários masculinos e femininos; 
 Banheiros masculinos e femininos; 
 Lanchonetes. 

 
 

1.2.1. Pisos 
      
      O projeto prevê nas áreas internas cobertas secas o restauro e polimento do 
piso original de granitina da edificação.  
 

 
 
 

Nas áreas molhadas como vestiários, banheiros e lanchonetes, será previsto 
revestimento em tamanho, cor e características semelhantes ao originalmente 
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aplicado, considerando o disponível no mercado atualmente, conforme modelo 
abaixo: 

 
 CERÂMICA TIPO EXTRUDADA 18X18CM COM REJUNTE DE 5 MM 

TIPO REJUNTE FLEX CINZA – AMBOS MARCA GAIL  
 

 
 

Descrição: Placa cerâmica disponível na Coleção Piscina 
Coleção: Piscina • Linha Falésias 
Espessura: 9mm 
Cor: Bege 
Dimensões: 180 x 180 (mm) 

 
 
Nas áreas externas descobertas serão mantidas as áreas de jardim existentes 

e a pavimentação em piso de concreto pré moldado com placas de 50x50 e 
espaçamento de 10cm entre elas para plantio de grama, mantendo assim a 
permeabilidade original.  

 
Para adequação às normas vigentes de acessibilidade, será prevista uma rota 

acessível de 1,5m de largura em concreto armado e revestimento em piso 
salgado, desempenhado e regularizado com inclinação máxima de 8,33%.   
 
 

1.2.2. Paredes 
      
      As paredes do projeto seguem as especificações da edificação original onde: 
 

As paredes externas e internas sem instalações serão feitas em: 
 

 TIJOLO MACIÇO 4,5 X  9 X 19CM PRENSADO APARENTE. 
 

As paredes internas  das áreas molhadas seguiram as dimensões originais 
com materiais semelhantes aos aplicados à época, considerando o disponível no 
mercado atualmente, conforme modelo abaixo: 
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 CERÂMICA TIPO EXTRUDADA 18X18CM COM REJUNTE DE 5 MM 
TIPO REJUNTE FLEX CINZA – AMBOS MARCA GAIL   
 

 
 

Descrição: Placa cerâmica disponível na Coleção Piscina 
Coleção: Piscina • Linha Falésias 
Espessura: 9mm 
Cor: Bege 
Dimensões: 180 x 180 (mm) 
 
 

1.2.3. Tetos 
      
     Serão mantidas as características originais do projeto, em todos os ambientes, 
conforme especificação abaixo: 
 

 FORRO DE GESSO ACARTONADO TABICADO COM PINTURA EM 
BRANCO GELO.  

 
 

1.3. ÁREA DAS PISCINAS 
 

1.3.1. Piscina de Ondas 
 

Para a reforma da piscina de ondas uma das condicionantes do projeto é 
seguir as características do projeto original. Sendo assim serão mantidos os 
níveis de piso e formas, com alguns ajustes e adequações para atendimento às 
normas atuais de vigilância sanitária, segurança e acessibilidade, conforme as 
etapas descritas a seguir: 

 
a) Retirar todo o revestimento existente no piso e paredes da piscina bem 

como a massa de regularização de forma que a estrutura de concreto 
armado da piscina fique aparente; 
 

b) Corrigir as trincas, fissuras e demais patologias que venham a ser 
encontradas na estrutura da piscina após a retirada da massa de 
regularização, com aplicação de SuperGraute; 
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c) Retirar todas as juntas de dilatação existentes; 

 
d) Fazer o tratamento dos vãos das juntas cortando a borda superior das 

mesmas à 45º e aplicando Graute, reforçando dessa forma os lábios dos 
vãos, para recebimento das novas juntas; 
 

e) Aplicar as novas juntas de dilatação nos vãos já tratados. A junta de 
dilatação a ser utilizada deverá ser de 20mm da marca Jeene, Série M, 
Código JJ2027M.  
 

f) Retirar toda a calha em fibra existente nas paredes laterais da piscina de 
ondas; 
 

g) Fazer duas linhas de furos a cada 14cm em toda a extensão do vão da 
calha que foi retirada; 
 

h) Fazer o engastamento de uma barra de ferro de Ø1/4” em cada furo com 
aplicação de adesivo estrutural bi-componente tipo Compound; 
 

i) Aplicar malha de aço 10x10cm em toda a extensão da calha; 
 

j) Fazer o fechamento do vão da calha com aplicação de Super-Graute; 
 

k) Retirar todos os pontos hidráulicos existentes chumbados na estrutura da 
piscina de ondas e fazer o fechamento dos furos com aplicação de Super-
Graute; 
 

l) Retirar todos os ralos de fundo existentes na laje da piscina de ondas e 
fazer o fechamento dos furos com aplicação de Super-Graute; 
 

m) Executar parede de prolongamento da estrutura da piscina de ondas nas 
duas bordas laterais, com 60cm de altura, conforme definido no projeto 
específico da reforma da piscina de ondas; 
 

n) Executar a impermeabilização total do piso e paredes laterais da piscina 
de ondas com argamassa aditivada com impermeabilizante cristalizante 
com 0,03m de espessura, em cima de chapisco de cimento, areia e 
Bianco, seguida da aplicação de impermeabilizante cimentícioSika Top 
107 semi flexível para uma correção geral e complemento da 
impermeabilização; 
 

o) Aplicar o revestimento em toda a área de piso e paredes laterais da 
piscina de ondas, conforme especificação a seguir: 
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 ÁREA INTERNA DA PISCINA (PISO E PAREDE): CERÂMICA 
EXTRUDADA COR AZUL CELESTE BR 24 X 11,6CM A – MARCA GAIL 

 REJUNTE PÓ QUARTZO AB 50/60 – AMBOS MARCA GAIL 
 

 
 
 
 
 

1.3.2. Lava-pés 
 

Os lava-pés terão o revestimento existente totalmente retirado e substituído 
por novo revestimento conforme especificação abaixo: 

 
 ÁREAS DE LAVA-PÉS: CERÂMICA EXTRUDADACOR AZUL CELESTE 

ASPEREZA (ANTIDERRAPANTE)24 X 11,6CM A – MARCA GAIL 
 REJUNTE PÓ QUARTZO AB 50/60 – AMBOS MARCA GAIL 

 
 

 
 
 

 Acabamentos de cantos e abaulamento do lava-pés usando mesma cor da 
cerâmica. 
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1.4. Áreas de Pátio  
 
As áreas de pátio ao redor das piscinas terão o revestimento existente 

totalmente retirado e substituído por novo revestimento,mantendo as 
características semelhantes ao originalmente aplicado, considerando o disponível 
no mercado atualmente, conforme especificação abaixo. O mesmo revestimento 
será aplicado nas áreas de pátio do novo completo ao redor das Piscinas do Rio 
Lento, Kids e Baby. 

 
 ÁREA SECA -  CERÂMICA EXTRUDADA IND 1009 COR BEGE 24 X 

11,6CM– MARCA GAIL 
 REJUNTE FLEX CINZA – MARCA GAIL 
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 ÁREA SECA (DEGRAUS E RAMPAS)
ANTIDERRAPANTE COR BEGE 24 X 11,6CM 

 REJUNTE FLEX CINZA 

1.5. Deck de Madeira

O projeto original previa um deck 
atendimento às questões de 
tratar de um material poroso
substituído por um novo deck em 
seguir: 
 

 DECK MADEIRA PLÁSTICA BROWN RÉGUA
COM 3,00 METROS

 

 
1.6. Guarda-corpos 

 
Toda área com desnível maior do que 30cm

de alumínio e vidro de 120 cm de altura
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(DEGRAUS E RAMPAS) -  PORCELANA INDUSTRIAL 
ANTIDERRAPANTE COR BEGE 24 X 11,6CM – MARCA GAIL
REJUNTE FLEX CINZA – MARCA GAIL 

 

 
 

Deck de Madeira 
 

O projeto original previa um deck curvo em madeira natural. Porém 
atendimento às questões de higiene exigidas pelas normas vigentes e
tratar de um material poroso e de difícil manutenção o deck existente será 
substituído por um novo deck em Madeira Plástica, conforme especifica

DECK MADEIRA PLÁSTICA BROWN RÉGUA (ENCAIXA FÊMEA
COM 3,00 METROS 

 
 

 

Toda área com desnível maior do que 30cmserá isolada por guarda
de alumínio e vidro de 120 cm de altura, conforme definido em projeto. 

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL 

CÓDIGO:BSB-DF 

REVISÃO:00 

DATA:15/12/2021 

-7558 / 2646-6207 

PORCELANA INDUSTRIAL 
MARCA GAIL 

 

madeira natural. Porém para 
exigidas pelas normas vigentes e por se 

e de difícil manutenção o deck existente será 
, conforme especificação a 

ENCAIXA FÊMEA-FÊMEA) 

isolada por guarda-corpo 
, conforme definido em projeto.  
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1.7.  ÁREAS TÉCNICAS 
 
   Serão mantidas e restauradas todas as áreas técnicas já existentes na 
edificação. Casas de máquinas, depósitos e caixas de inspeção terão as 
seguintes especificações.  
 

 PISO -  GRANITINA  
 PAREDE - CERÂMICA LISA 20 X 20 COM REJUNTE EPOXI 5 MM 

 

 
 

APÊNDICE 
 
Projeto elaboradoconforme as normas: 
 

 ABNT NBR 9050 /2015 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos- norteando as especificações e espaços.  

 
NOTA 1: Para atendimento às exigências do IPHAN quanto à preservação das 
características originais do empreendimento, foram especificados revestimentos 
da marca GAIL, seguindo o padrão dos revestimentos existentes, dentro do 
disponível no mercado atualmente. Portanto, para estes casos definidos neste 
memorial deverão ser seguidas a marca, cor e modelo.   
 
NOTA 2: As demais especificações acima,são orientações de cores, 
materiais e qualidade, sem apego específico a qualquer marca. Podendo ser 
substituidas, por semelhante desde que preserve as especificações 
características.  
 
2. AUTOMAÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS  

 
2.1. Normas aplicáveis  

 
Para o projeto foram utilizadas as normas citadas abaixo: 
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NBR 5410:2004 Instalações elétricas de baixa tensão 

NR –10:2004 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade –
MtbE 

NBR/ISO 8995/13 Iluminação de ambientes de trabalho 
 

2.2. Sistema de comunicação  
Conforme consta em projeto deverá ser instalada uma rede de comunicação 
entre os painéis de automação 01 e 02 e a IHM instalada no painel de 
automação 01, localizado na casa de máquinas da piscina de ondas. 
  
A comunicação entre casas de máquinas deverá ocorrer por fibra óptica e em 
suas extremidades a instalação de conversores de mídia de RJ45 Ethernet 
para SP2. 
  
Deverá ser criada a rede e nomeados os dispositivos com os devidos 
endereços para evitar interferências com demais dispositivos e geração de 
conflitos. 

 
 

2.3. Sistema de automação  
 

Para o sistema de automação das casas de máquinas do sistema de tratamento 
de água e operação das atrações, foram desenvolvidos dois painéis para controle 
do sistema através da casa de máquinas da piscina de ondas e o outro painel na 
casa de máquina do rio lento, este responsável pelo sistema de recirculação do 
rio e atrações das piscinas baby e kids. 
  

No painel de automação 01 deverá ser instalado uma IHM (interface 
homem máquina) para possibilitar no mínimo as seguintes supervisões e controle: 
 

 Acionamento de liga, desliga e reset das proteções para todas as 
bombas; 
 

 Supervisão dos status de ligado, desligado e/ou defeito; 
 

 Supervisão da pressão nos filtros; 
 

 Geração de alarmes para as bombas e pressão dos filtros; 
 

 Programação de acionamento de forma automática; 
 

 Supervisão das correntes elétricas das bombas com acionamento 
por softstart. 
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Referência de IHM: 
 

 
 

 
 

3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CASA DE MÁQUINAS 
 
3.1. Normas aplicáveis 
 
Para o projeto foram utilizadas as normas citadas abaixo: 
 

NBR 5410:2004 Instalações elétricas de baixa tensão 

NR – 10:2004 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade –
MtbE 

NBR/ISO 8995/13 Iluminação de ambientes de trabalho 
 

3.2. Alimentação de energia elétrica 
 

Para o sistema de distribuição e alimentação das cargas, deverá ser verificado 
o projeto específico do empreendimento que compreenderá a alimentação do 
CCM responsável pelo sistema de tratamento da piscina de ondas, CCM 
responsável pelo sistema de geração de ondas e o CCM que irá atender as 
bombas do rio lento, piscina de kids e baby com os devidos brinquedos. A 
potência instalada de cada CCM encontra-se em projeto específico do painel. 

 
3.3. Aterramento do sistema elétrico na baixa tensão  

 
3.3.1. Aterramentos do sistema elétrico na baixa tensão. 
 
O sistema de aterramento das instalações elétricas, quadros e painéis de 

comando e proteção deverão ser interligados a malha de aterramento do sistema 
de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA e aterramento do 
empreendimento, proveniente da rede de alimentação do quadro geral em baixa 
tensão e/ou transformador. Cada CCM deverá receber o cabo de proteção para 
equalização de potencial. 
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3.4. Sistemas de distribuição 
 

Para cada casa de máquinas deverá ser instalado um CCM responsável 
pelo sistema de filtragem, bomba de ozônio e recalque para as atrações. 

 
Deverá ser instalado o CCM que será responsável pela proteção e 

acionamento das bombas do sistema de recirculação e filtragem. O sistema de 
filtragem, tratamento de ozônio (somente na CM da piscina de ondas), iluminação 
e tomadas estão sendo alimentados também pelo CCM da casa de máquinas. A 
iluminação será comandada por interruptores com cabos de 1,5 mm². Para as 
tomadas de uso geral deverão ser utilizados cabos de no mínimo 4mm² e 
aplicadas tomadas com modelo de referência do fabricante Steck, corrente 
mínima de 16A e proteção IP66 fixados no próprio painel do CCM. 

 
Os alimentadores deverão ser cabos flexíveis conforme bitolas indicadas 

em projeto, com isolação 0,6/1,0 KV – EPR 90º instalados em eletrocalhas e com 
acabamento em galvanização a fogo. Todos os cabos deverão estar identificados 
através de fitas coloridas e com os circuitos correspondentes através de anilhas 
ou tags. As fases deverão ser identificadas na seguinte ordem, Vermelho= Fase 
R; Branco= Fase S e Amarelo= Fase T. 

 
Para o entendimento do encaminhamento das alimentações ao CCM da 

casa de máquinas, necessário compatibilizar com as instalações elétricas do 
empreendimento e verificar o dimensionamento em face da queda de tensão, não 
sendo superior a 5%. 

 
 

3.5. Condutores elétricos  
 

3.5.1. Cabos de baixa tensão 
 

Deverá ser utilizada, para melhor identificação, a cor azul clara para o 
condutor de neutro e a cor verde ou verde-amarela para o condutor de proteção, 
ficando as demais cores para as fases respectivamente e retornos de comando.  

 
 As conexões e ligações deverão ser executadas de forma que seja 
assegurada durabilidade, perfeita isolação e ótima condutividade elétrica, sendo 
utilizado conectores e materiais de cobre de alta condutividade. 
 
 As emendas nos condutores até 6,0mm² deverão ser feitas por meio de 
conectores próprios para emendas elétricas, sendo permitidas as emendas 
somente em caixas de passagem. 
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 Deverão ser evitadas emendas nos cabos acima de 6,0mm², porém, 
apenas em casos de absoluta necessidade, as mesmas deverão ser executadas, 
exclusivamente, através de conectores apropriados para este fim, isolados com 
fita de autofusão (ref. 3M Nº. 23), recobertos com fita isolante comum (Ref. 3M 
Nº.33) e dentro de caixas de passagem, nunca dentro/sobre os dutos, 
eletrocalhas ou leitos.  
 
 Para maior facilidade da passagem da enfiação, esta poderá ser lubrificada 
com talco somente e é VETADO O USO DE VASELINA ou outro produto não 
próprio para este fim.  
 

3.6. Condutos elétricos 
 

3.6.1. Eletrodutos corrugados; 
 

Os eletrodutos deverão ser corrugados de alta densidade (PEAD – 
Polietileno de alta densidade), próprios para locais com passagem de veículos, 
serem de excelente qualidade, conforme bitolas específicas em toda instalação 
para conexão entre a caixa de passagem. Os eletrodutos projetados enterrados 
em local de passagem ou estacionamento de veículos deverão ser instalados no 
minimo a 1,0 m de profundidade. 
 Os tubos cortados a serra terão as bordas limadas para remover as 
rebarbas. 
 
 Não deverão existir curvas com raio inferior a seis vezes o diâmetro do 
eletroduto. 

 
3.6.2. Eletrodutos aparentes; 
 

Os eletrodutos deverão ser galvanizados pelo processo de imersão a 
quente, em zinco fundido, de acordo com a norma NBR 6323.  
 

Rebarbas de solda e cortes internos deverão ser removidas. 
 

As curvas e luvas deverão ser do mesmo material, inclusive as conexões. 
 

3.6.3. Eletrocalha e perfilados; 
 
As eletrocalhas e perfilados deverão ser galvanização pelo processo de 

imersão a quente, em zinco fundido, de acordo com a norma NBR 6323 em chapa 
14. 
 

3.7. Especificações técnicas de equipamentos e de materiais 
 

Todos os equipamentos deverão ser novos, de primeira utilização, exceto 
quando aprovado pelo Contratante, antes de realizar as compras dos produtos 
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estes deverão ter aprovação da engenharia para confirmação e liberação da 
instalação. E será vedado o uso de materiais recuperados ou recondicionados, 
deverão proceder de fornecedores tradicionais, constituídos de materiais de 
primeira linha, com boa qualidade e acabamento esmerado. 

 
 

3.7.1. Equipamentos de iluminação 
 

3.7.1.1. Luminária hermética LED para casa de máquinas 
 

Luminária Hermética Led 120cm, Potência: 36W, Prova D'água, IP67, 
Blindada Contra vapor, água, poeira e insetos. Tensão 220V. Cor Branca, 
luz Branco Frio 5000K – 5700K, IRC: > 80, Fator de potência: >0,92, 
garantia mínima de 5 anos e 50.000 horas, resistência mínima a impacto 
IK08. 
 
MODELO DE REFERÊNCIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3.7.2. Equipamentos de fixação 

 
3.7.2.1. Conectores 

 
Fabricados em liga de cobre de alta resistência para fixação de cabos 

junto a chaves, hastes ou barramentos e também para a emenda ou 
derivação de fios ou cabos, as bitolas serão de acordo com os cabos 
dimensionados em projeto. 

 
3.7.3. Seccionamento e proteção  

 
3.7.3.1. Disjuntores 

 
Com relação aos disjuntores em caixa moldada, serão termomagnéticos 

com seccionamento sob carga e capacidade de interrupção mínima de 
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16kA, fabricados com corpo de alta rigidez dielétrica, Classe D. Com 
corrente e número de polos definidos em projeto. 

 
3.7.4. Condutores 

 
3.7.4.1. Cabos 0,6/1KV - XLPE/EPR 90º: 

 
Para os condutores iguais ou superiores a 6mm², deverá ser utilizado 

os cabos de cobre tipo Antiflam BWF 0,6/1 KV (NBR-7286 Cabos de 
potência com isolação sólida 

 
 

3.7.4.2. CABOS 750V:  
 

Para os condutores até 6mm² deverá ser utilizado os cabos de cobre 
tipo Antiflam BWF 750 V - 700 C (NBR-6148 Fios e cabos com isolação 
sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensões até 750 v, sem 
cobertura – Especificação). 
  

OBS: Utilizado para alimentação de iluminação, tomadas e circuitos 
parciais. Atenção para exceção de alimentação de motores. 

 

3.7.4.3. CABOS – motores do sistema de filtragem e recalques 
 
Para alimentação dos motores deverão ser utilizados cabos de cobre 

com Isolação XLPE/HEPR 90°, 0,6/1kV, condutores com encordoamento 
classe 5, enchimento em PVC, cobertura em PVC ST2. 

 
 
 

3.8. PAINÉIS E QUADROS ELÉTRICOS: 
 

A montagem dos painéis deverá seguir os projetos propostos.  
 

Para cada painel deverá ter os módulos acoplados de 2100 x 800 x 600 
mm (altura x largura x profundidade) respectivamente, com grau de proteção 
IP65, fecho com chave e placa de montagem interna. Em chapa de aço tratada à 
base de fosfato de ferro e pintura a pó, caixa e porta na cor bege RAL 7032, placa 
de montagem na cor laranja RAL 2004, com placa de montagem em chapa 14. 
Possuir pinos de aterramento do quadro e furos para fixação. 
 

Os painéis são de sobrepor, com base para fixação no solo. 
 

O barramento interno do quadro deverá ser de cobre de 1” x 5/16”. 
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A alimentação do CCMda Piscina de Ondas deverá ser com cabos 95mm² 
(fases) 50mm² (neutro) e proteção (terra) de 50mm².  
 
 

A alimentação do CCM DE GERAÇÃO DE ONDAS deverá ser com cabos 
2x95mm²(fases) 50mm² (neutro) e proteção (terra) de 95mm². Adotado neutro 
reduzido pelo projetista pois não possui carga em alimentação monofásica 220V. 
 

Em ambos os painéis a proteção será por disjuntor em caixa moldada com 
corrente mínima de curto-circuito em 16kA. 
 

A fixação de todos os painéis deverá ocorrer ao nível do piso acabado, 
utilizando no mínimo 4 chumbadores de 5/8”x10mm em aço inox em cada 
modulo. 

 
 

3.9. DOCUMENTAÇÃO  
 
 ART de execução das instalações elétricas, considerando profissional 

com atribuições do artigo 8 da resolução 218/Confea. 
 Certificados de curso mínimo de 40Hs de NR-10 para os funcionários e 

responsável pela execução. 
 
 

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CASA DE MÁQUINAS 
 
4.1.  DESCRIÇÃO GERAL 

 
Este trabalho contemplou o desenvolvimento do projeto de distribuição em 

baixa tensão para alimentação dos quadros de comando e quadros de força que 
alimentarão os sistemas de tratamento e bombeamento do parque aquático, bem 
como as instalações elétricas gerais. 

 
Toda a distribuição elétrica seguirá por uma rede de eletrodutos enterrados no 

solo, conforme detalhado em projeto e utilizando-se cabos com isolação 
EPR/HEPR de 1KV. 
 

A localização da subestação de energia foi definida considerando-se aspectos 
arquitetônicos e previsões futuras de utilização da área disponível.  

 
 

4.2. ENTRADA DE ENERGIA 
 

Devido à elevada potência das cargas que serão instaladas e consequente alta 
demanda a ser consumida no complexo, a entrada de energia foi prevista em alta 
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tensão com a implantação de uma subestação de transformação dentro do 
complexo de forma a reduzir perdas elétricas. 

 
A energia deverá ser entregue pela concessionária em 13.800V conforme seu 

padrão, através de rede subterrânea a ser executada a partir da subestação 
existente, localizada próxima do empreendimento.   

 
 

 
Figura 1 – Mapa de Locação 

 
 

4.3.  ESTUDO DE DEMANDA E DIMENSIONAMENTO  
 

O complexo contará basicamente com 3 (três) centros de carga; um na 
casa de máquinas principal da piscina de ondas que controlará o sistema de 
tratamento e geração das ondas, outro na casa de bombas principal do rio 
lento e por fim o quadro de distribuição das instalações elétricas dos edificios 
que compõe o centro admnistrativo. 

 
Para dimensionamento da subestação e dos cabos que irão alimentar tais 

sistemas, foi feito um estudo de demanda macro que permitisse as avaliações 
necessárias, conforme se segue, mas que deverá ser refinado no projeto 
executivo das instalações 
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Iten Descrição da Carga qtde HP Potência W
Potência 

VA
Rendimento

Fator de 
Potência

Fator de 
Simultan
eidade

Demanda VA

1 EmbutidaLED 2x9W 43 774 1.032,00      0,75 70% 722,40                  
2 ArandelaLED 1x9W 8 72 0,96               75 70% 0,67                       
3 Spot Jardim LED PAR20 1x 10W 37 370 493,33          0,75 70% 345,33                  

4  Lâmpadas Led 18W 6 108 154,29          0,7 100% 154,29                  
5 Refletor LED 10W 0 0 -                 0,7 100% -                         
6  Lâmpadas Led 150W 27 4050 5.785,71      0,7 100% 5.785,71              

7 Tomadas de Uso Geral 100VA 128 12800 13.473,68    0,95 70% 9.431,58              
8 Tomadas de Uso Geral 300VA 0 0 -                 0,95 100% -                         
9 Tomada de Uso específico 1500W 0 0 -                 11 100% -                         

b Aquecimento 10 Chuveiro 5500W 18 99000 99000 1 28% 27.720,00            

c Ar Condicionado
-                         

FS

d Motores 

e -                         
Cálculo da Demanda D1 = (a+b+c+d+e) kVA 117.174,00     44.159,98     Ver cálculo do F.P.

Iluminação Externa

QUADRO DE CARGAS / CÁLCULO DEMANDA ( kVA ) - ADM

Tipo de Carga

a Ilum e Tomadas

outros
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Iten Descrição da Carga qtde HP Potência W
Potência 

VA
Rendimento

Fator de 
Potência

Fator de 
Simultan
eidade

Demanda VA

1 EmbutidaLED 2x9W 12 216 227,37          0,95 86% 195,54                  
2 ArandelaLED 1x9W 0 0 -                 0,95 86% -                         

Spot Jardim LED PAR20 1x 10W 0 0 -                 0,95 86% -                         

3 Tomadas de Uso Geral 100VA 10 1000 1.052,63      0,95 86% 905,26                  
4 Tomadas de Uso Geral 600VA 3 1800 1.894,74      0,95 75% 1.421,05              
5 Tomada de Uso específico 2000W 2 4000 4.347,83      0,92 75% 3.260,87              

Cálculo da Demanda D1 = (a+b+c+d+e) kVA 7.016,00         5.782,72       

QUADRO DE CARGAS / CÁLCULO DEMANDA ( kVA ) - Cantina

plot

a Ilum e Tomadas

Ver cálculo do F.P.

Iten Descrição da Carga qtde HP Potência W
Potência 

VA
Rendimento

Fator de 
Potência

Fator de 
Simultan
eidade

Demanda VA

FS

1 Bombas 1 5 10 Direta 38.061,22          47.576,53    0,98                              0,8 100% 47.576,53            
2 Bombas 2 2 7,5 Direta 12.715,91          12.975,42    0,88                              0,98 100% 12.975,42            

10
e -                 0,80                              0,96 100% -                         

Cálculo da Demanda D1 = (a+b+c+d+e) kVA 50.777,13    60.551,95     

QUADRO DE CARGAS / CÁLCULO DEMANDA ( kVA ) - CCM Rio Lento

Tipo de Carga

d
Motores 
Elétricos

Ver cálculo do F.P.
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Iten Descrição da Carga qtde HP Potência W
Potência 

VA
Rendimento

Fator de 
Potência

Fator de 
Simultan
eidade

Demanda VA

1  Lâmpadas Led 18W 30 540 568,42          0,95 70% 397,89                  
2 Refletor LED 10W 10 100 105,26          0,95 70% 73,68                    

 Lâmpadas Led 150W 0 0 -                 0,95 70% -                         

3 Tomadas de Uso Geral 100VA 0 0 -                 0,95 70% -                         
4 Tomadas de Uso Geral 300VA 4 1200 1.263,16      0,95 100% 1.263,16              
5 Tomada de Uso específico 1500W 1 1500 1.630,43      0,92 100% 1.630,43              

b Aquecimento 6 0 0 0 1 -                         

c Ar Condicionado
7 0 0 0 -                         

FS

d Motores 8 Turbina 2 100 Direta 152.244,90            173.005,57  0,98                              0,88 100% 173.005,57          
Bombas Filtros 3 15 34.255,10              38.926,25    0,98                              0,88 100% 38.926,25            
Bombas Ozonio 3 3,5 7.992,86                 9.082,79      0,98                              0,88 100% 9.082,79              
Exaustores 3 15 34.255,10              38.926,25    0,98                              0,88 100% 38.926,25            

8 Equipamentos eletrônicos e outros 1 3000 3.750,00      0,80                              0,8 100% 3.750,00              
e -                         

Cálculo da Demanda D1 = (a+b+c+d+e) kVA 235.087,96     267.056,03   

outros

Ver cálculo do F.P.

QUADRO DE CARGAS / CÁLCULO DEMANDA ( kVA ) - Casa Maquinas

Tipo de Carga

a Ilum e Tomadas

Demanda Total = 0,9 x (Dcasa Maquinas + DAdm + Dcantinas + DRio Lento) 
 
Demanda Total = 339.795,62 VA 
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4.3.1. Dimensionamento de cabos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Circuito/TAG Tipo/Alimentação/Tensão Seção Isolamento Potencia (va)
Corrente - Ib 

(A)
Tipo de conduto - tabela 

33 (NBR-5410)

Capacidade 
de corrente - 
In - Tabelas 
36 a 39 (NBR 

5410) (A)

Comp. 
(m)

Queda 
de 

tensão 
(%)

1 Q. Casa Máquinas Força - 3F,PE 380VAC) 2x(3F#185mm²+N) EPR/XLPE 0,6/1KV 90ºC 267.000 va TRIFASICO 380 406,1 A D1- Eletroduto enterrado 608 A 300 4,3%
3 CCM- RIO LENTO Força - 3F,PE 380VAC) 4#70mm² EPR/XLPE 0,6/1KV 90ºC 61.500 va TRIFASICO 380 93,6 A D1- Eletroduto enterrado 178 A 245 3,3%
7 Q. ADM Força - 3F,PE 380VAC) 4#25mm² EPR/XLPE 0,6/1KV 90ºC 61.600 va TRIFASICO 380 93,7 A D1- Eletroduto enterrado 101 A 115 4,3%
8 SE-Trafo Força - 3F,PE 380VAC) 2x(4#150mm²) EPR/XLPE 0,6/1KV 90ºC 350.000 va TRIFASICO 380 532,4 A F - Suspensos contíguo 712 A 5 0,2%
9 ILUMINAÇÃO EXTERNA 1 Força - 3F,PE 380VAC) 3#4,0mm² EPR/XLPE 0,6/1KV 90ºC 1.350 va TRIFASICO 220 3,5 A D1- Eletroduto enterrado 29 A 300 4,5%

10 ILUMINAÇÃO EXTERNA 0 Força - 3F,PE 380VAC) 3#4,0mm² EPR/XLPE 0,6/1KV 90ºC 1.350 va TRIFASICO 220 3,5 A D1- Eletroduto enterrado 29 A 300 4,5%
11 ILUMINAÇÃO EXTERNA 1 Força - 3F,PE 380VAC) 3#4,0mm² EPR/XLPE 0,6/1KV 90ºC 1.350 va TRIFASICO 220 3,5 A D1- Eletroduto enterrado 29 A 300 4,5%

CCM-TP

Cabo
Quadro de circuitos - Força

Equipamento
Dimensionamento (Cabos)

Cabo Queda de tensão (Δ%)

Tensão (V)
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4.4. SUBESTAÇÃO ELÉTRICA  
 

Para a alimentação das cargas do parque aquático, deverá ser executada uma 
subestação transformadora rebaixadora de 13.8kV/380V, em alvenaria, com 
transformador de 350kVA, conforme detalhado no projeto, parte integrante deste 
documento. 

 
A subestação terá sua entrada em 13,8kV subterrânea, vinda de rede externa a 

ser solicitada à concessionária de energia. Contará com um cubículo de entrada e 
seccionamento, inclusive com disjuntor de média tensão, um cubículo de medição 
e por fim o cubículo de transformação. 

 
Contíguo com a subestação e o cubículo de transformação, deverá ser 

executada uma sala elétrica para instalação do quadro geral de distribuição, 
conforme figura a seguir: 

 
 

DISJUNTOR MEDIÇÃO TRANSFORMAÇÃO

QD- GERAL

DISTRIBUIÇÃO

 
 

Figura 2 – Planta da Subestação 
 
 

4.5. ILUMINAÇÃO EXTERNA 
 

A iluminação externa do parque aquático foi projetada considerando-se uma 
iluminância para áreas públicas, que não exigem requisitos visuais para 
realização de tarefas. 

 
Para maior uniformidade foram selecionados postes altos com plano de 

instalação das luminárias a 15m, para garantir maior uniformidade e de concreto, 
para seguir o padrão estético da iluminação atualmente encontrada nos arredores 
do parque. 
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Todos os postes foram locados fora da área molhada, e deverão ser aterrados 

conforme detalhe típico constante do projeto de aterramento, através de uma 
haste do tipo copperweld. 

 
As luminárias escolhidas são do tipo LED 150W IP 67, conforme 

especificações anexas. 
 

 
4.6.  ATERRAMENTO E SPDA  

 

Conforme detalhado em projeto, deverá ser executada uma malha de 
aterramento com função de proteção, que passará por praticamente toda a área 
do parque. 

O sistema de proteção consistirá basicamente de um cabo de cobre nú com 
bitola de 50mm2, enterrado no mínimo a 50cm da superfície. 

Ao longo da malha deverão ser conectadas hastes tipo copperweld de ¾” 
conforme detalhado no projeto, devendo haver sempre uma haste próxima de 
cada poste de iluminação e interligada a ele. 

Todo o sistema deverá estar interligado, sendo previstos quatro pontos de 
equalização de potencial, a saber: no QD distribuição, QGBT da Casa de 
Máquinas da piscina de ondas, CCM do rio lento e no QGBT da administração. 

Todas as partes metálicas existentes no parque, a exemplo do alambrado, 
deverão ser conectadas ao sistema de aterramento. 

Foi feita avaliação de risco para a implantação de sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas no complexo de edifícios da administração, conforme 
anexo I, cujo resultado revelou que o risco calculado é menor que o risco máximo 
tolerável, não havendo necessidade de proteção adicional. 

Contudo, foi projetado um anel de aterramento ao redor da edificação no qual 
devem estar interligadas todas as partes metálicas da edificação, bem como os 
dispositivos de proteção contra surtos dos painéis. 

Para as áreas abertas externas, piscinas e rio lento, a proteção somente é 
possível por meio de alertas e planos de evacuação, devido a ausência de 
captores no mercado com risco de falhas toleráveis e certificações normativas. Os 
alertas podem ser sonoros e visuais e devem ser implantados durante os planos 
de operação e segurança do parque 
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4.7.  ESPECIFICAÇÕES  

 
4.7.1.  Luminária Pública 

 
Luminária Pública LED SMD 150W Branco Frio IP67 

  

 

Especificações 
Potência: 150W  
Modelo: Luminária LED Pública  
Voltagem: bivolt 
Temperatura de cor: branco frio (6000-6500k) 
Fluxo luminoso: 15000 lúmens  
Proteção: IP67 (proteção contra chuva e 
poeira) 
Material: alumínio e acrílico reforçado 
Fator de Potência (FP): > 0,95 
IRC: > 0,70 (Índice Reprodução de Cor) 
Vida útil: aproximadamente 80.000h  
Dimensões: 61 (A) x 18,5 (L) cm 
Espessura: 5 cm 
Diâmetro de encaixe: 5 cm 
Peso: 1920 g 
Certificação: CE 
 

 

4.7.2.  Quadros Elétricos 

As especificações a seguir referem-se aos quadros elétricos a serem 
fornecidos conforme projeto executivo. 
 

Estas especificações também são referência no que couber para outros 
painéis e CCM’s. 

 

4.7.3. Características Gerais 

O Painel deverá ser montado conforme projeto executivo existente. 
 
Para quadros com mais de um módulo, deverão ser formados por unidades 

auto-sustentáveis e auto-suficientes para instalação abrigada. 
 
Todas as unidades dos conjuntos deverão ser fornecidas com: 
 
 Identificação metálica ou plástica, com inscrições em português sujeitas 

a aprovação da contratante;  
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 Iluminação do tipo LED comandada por micro interruptores instalados 
nas portas; 

 Tomada monofásica, 220 Vac-10 a 16A, conforme projeto; 
 Tomada Trifásica, 380 Vac, 32 A, conforme projeto; 
 Resistências de aquecimento, 220 Vac, controladas por termostatos 

reguláveis, exclusivo para esta função; 
 Ventilação forçada controladas por termostatos reguláveis, exclusivo 

para esta função. 
 
4.7.4. Relação de Equipamentos/Materiais 

A contratada deverá apresentar relação de equipamentos/materiais com as 
seguintes indicações: 

 Fabricante 
 Modelo 
 Quantidade 
 TAG’s 
 Descrição 

 

4.7.5. Características Ambientais  

Os Painéis serão instalados em abrigos abertos sujeitos a respingos d’água 
e poeira e, portanto deverão ser próprios para suportar essas condições bem 
como prover proteção compatível com o grau IP 54 aos equipamentos internos: 

 
 Altitude >1000m; 
 Painel dimensionado para ambiente agressivo; 
 Umidade relativa média: 60%. 

 

4.7.6. Estrutura e chaparia  
 

A estrutura deverá ser auto-portante, executada em perfilados de aço, 
bitola mínima nº 14 MSG, e reforçada com cantoneiras de aço. 

 
Deverá ser fixada sobre um rodapé de perfilado “U” (3”x 11/2" x 3/16“), 

provido de furação convenientemente espaçada para fixação à base através de 
chumbadores, que devem fazer parte do fornecimento. 

A estrutura será totalmente recoberta por chapas de aço bitola mínimas nº 
1 MSG, lisas e sem rebarbas, que serão dobradas em forma de almofadas e 
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aparafusadas nas estruturas, de modo a permitir a montagem, ampliação futura e 
manutenção dos equipamentos instalados. 

 
O acesso aos equipamentos será feito pela parte frontal, através de portas 

com chave. 
 
As portas e paredes laterais que possuírem equipamentos embutidos 

devem ser reforçadas internamente. 
 
Todos os elementos de fixação tais como parafusos, porcas, arruelas, etc., 

deverão ser cromados, sendo os quadros fornecidos com olhais de aço 
removíveis. 

 
 

4.7.7. Barramentos e Isoladores 

O barramento deverá ser constituído por perfilados retangulares de cobre 
eletrolítico, com 99,99 % de pureza, sem emendas, com arestas arredondadas e 
dimensionadas juntamente com sua fixação, para corrente nominal máxima, para 
os efeitos térmicos e para os esforços dinâmicos provocados pelas correntes de 
curto-circuito máximas, indicadas em projeto. O barramento deve ser de 
instalação horizontal. 

 
O barramento deve ser firmemente fixado através de isoladores de material 

não higroscópico para 1000 V. O barramento deve ser de instalação horizontal. 
 
Os barramentos devem ser pintados em cores conforme tabela abaixo, e 

nas superfícies das junções, prateado e firmemente aparafusado: 
 

Função Cor do Barramento 
Fase R Vermelho 
Fase S Branco 
Fase T Marrom 
Neutro Azul claro 
Terra Verde/Amarelo ou Verde 

 
O aterramento deve ser providenciado através de uma barra de cobre de 

mesmas características (Barra de Equipotencialização Principal), fixada na parte 
inferior de toda a estrutura, possibilitando o aterramento da própria estrutura, das 
caixas metálicas dos aparelhos, dos neutros e de transformadores, etc. 
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4.7.8. Fiação, Terminais e Dispositivos 

Para a fiação devem ser utilizados condutores de cobre eletrolítico, 
trançados, formação de 7 fios, encordoamento classe 4, com isolamento de 
composto termoplástico de polivinila, não higroscópico, não propagador de 
chamas, 750 V. 

 
- Para circuitos de comando não devem ser utilizadas seções inferiores a 1,5 
mm2; 
- Para circuitos voltimétricos não devem ser utilizadas seções inferiores a 1,5 
mm2; 
- Para circuitos amperimétricos não devem ser utilizadas seções inferiores a 
2,5 mm2. 
 

Os condutores devem ser sem emendas, alojados em canaletas de plástico 
e em cores diferentes, conforme a ABNT. 

 
As canaletas de plástico devem ser fixadas através de parafusos ou 

braçadeiras. 
 

Cada condutor de comando e controle deve ser identificado pelo código 
indicado nos diagramas funcionais e quadro de ligações ou cablagem, em ambas 
as extremidades por anilhas de plástico. 

 
Cada extremidade nua dos condutores deve ser provida de um terminal 

deaperto em latão prateado, quando assim o exigir a conveniência técnica. 
 
Nas ligações com barramentos devem ser utilizadas arruelas lisas e de 

pressão ou de segurança, além de parafusos, porcas e contra-porcas, os quais 
deverão ser estanhados ou prateados. 

 
Os cabos deverão ser agrupados e amarrados por uma espiral plástica, de 

modo a formar um cabo múltiplo, o qual deverá ser fixado por meio de 
braçadeiras plásticas, de modo a não transmitir esforços mecânicos nos 
terminais. Sempre que possível agrupar os cabos de modo a permitir a reunião 
das três fases. 
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Os bornes terminais utilizados deverão ser unipolares, de material plástico, 
classe de isolação de 1000V corrente nominal mínima 10 A. 

 
4.8. Condutores elétricos 

Cabo unipolar constituído de condutores sólidos de cobre eletrolítico nu, 
têmpera mole (encordoamento classe 5), singelo, isolado em EPR 90º C não 
propagante e auto extinguível de chama, classe 0,6/1 kV, trazendo impressos na 
capa, intervalos regulares, a marca, secção e tipo. 
 

4.9. Disjuntor de Média Tensão 

O disjuntor de média tensão previsto na entrada da Subestação de Força 
deverá atender às seguintes especificações básicas 

Características Gerais 
 
Deverão ser disjuntores com extinção de arco a vácuo com as seguintes 

características principais:  
 
- Acionamento por molas  
- Molas de fechamento de abertura 
- Indicador Ligado/Desligado 
- Chave de Contatos Auxiliares 
- Bobina de estabelecimento 
- Disparador secundário 
- Acionamento motorizado 
- Dois dissipadores secundários 
- Trava elétrica de ligação 
- Chave fim de curso para identificar aposição da mola 
- Comando de liga elétrico 
- Relé secundário acoplado 
- TC acoplado 

 

Características elétricas 
 

- Tensão nominal: 15/17,5 kV 
- Corrente de Operação nominal: 1250A 
- Tensão suportável (nominal de impulso atmosférico): 95 kVb) 
- Tensão suportável (nominal à frequência industrial): 36 kV (aplicada) 
- Duração nominal da corrente de curto-circuito (tcc): 3s 
- Corrente nominal de interrupção simétrica: 31,5kA 
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- Corrente nominal de estabelecimento: 80kA 
 

Tempos de Operação 
 

- Tempo de fechamento ms ≤ 75  
- Tempo de carregamento da mola com acionamento s ≤ 15 + 1  
- Tempo de abertura ms 65/50 ± 5 
- Tempo de arco ms< 15 ± 10% 
- Tempo de interrupção ms 80/65 ± 10% 
- Tempo de religamento automático com acionamento ms 300 
- Tempo de fechamento/abertura ms 80/60* 
- Duração mínima do comando 
-Desliga ms 60/20* 
-Liga, HK, EU, EK ms 60 

 
Deverão ser equipados e fornecidos com 3TC’s  e dois TP para conexão de 

relé secundário conforme especificação mínima a seguir: 
 
Relé secundário com trip capacitivo 

 Proteção de sobrecorrente (ANSI 50/ 50N/ 51/ 51N/ 51GS), 
sub/sobretensão (ANSI 27/ 59) e sub/sobrefrequência (ANSI 81) e 
sequência de fase (ANSI 47) nas condições de trifásico + neutro + GS, 
trifásico, monofásico, bifásico, neutro ou GS.  

 Fonte capacitiva (alimentação auxiliar), TRIP capacitivo (bobina do 
disjuntor), alarme de continuidade da bobina e circuito da bobina (ANSI 
74), falha de disjuntor (ANSI 62BF) e bloqueio (ANSI 86). 

 Painel frontal com o sinótico das curvas de proteção de corrente (FASE 
/NEUTRO),  displays LED e LEDS de sinalização 

 Relé extraível a quente (curto-circuita os TCs). 
 Porta serial traseira com protocolo de comunicação MODBUS® RTU.  

 
 

4.10. Orientações Gerais 

- Toda a fiação deverá ter isolamento antichama. 
 
- Os quadros de distribuição de energia (QDE) deverão atender à norma DIN 
(NBR 5410:2008), instalados conforme o Projeto de Instalações Elétricas, com o 
devido aterramento, com os disjuntores devidamente identificados por etiquetas. 
 
- Os eletrodutos serão em ferro galvanizado, exceto aqueles instalados acima dos 
forros de gesso, os quais serão do tipo copex metálico, com alma de aço e 
revestido em PVC. Eletrodutossob piso serão corrugados, em PEAD. 
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- As ligações dos eletrodutos às caixas de passagem devem ser feitas por meio 
de material adequado. 
 
Deverá ser deixado arame passado na tubulação para perfeita fiação. 

 

- As caixas de passagens serão em alumínio, de dimensões 4”x2” ou 4”x4”. 
 

- A localização dos interruptores e tomadas obedecerá ao seguinte padrão: 
 

 A parte inferior das caixas para tomadas comuns deverá ficar a 30cm do 
piso e nos lugares úmidos a 1,30m. 

 
 Os interruptores a 1,30m do piso, quando estiverem próximo às portas, 

serão localizadas a 10cm das respectivas esquadrias, sempre ao lado da 
fechadura. 

 
 As tomadas deverão ser instaladas de acordo com o novo padrão da 

ABNT, observando que o orifício da esquerda deve ser conectado à fase; o 
da direita, ao neutro; o central, desalinhado para baixo, ao terra. Deve-se 
tomar cuidado para que a tomada não esteja na posição invertida ou sem 
referência, como no caso das tomadas verticais, havendo risco de conexão 
incorreta. 

 

- Para iluminação externa, serão instalados refletores em LED, grau de proteção 
IP 65, 150W, em postes de concreto com altura de 15 m. Cada poste deverá 
abrigar 3 refletores, conforme indicado no projeto. 

 

- Nas áreas internas, serão instalados painéis LED, com reator de alto fator de 
potência (superior a 0,92). Carcaça metálica e pintura eletrostática na cor branca. 

 

- Para as jardineiras deverão ser instalados spots de 18W, grau de proteção IP 
65, com carcaça metálica e pintura eletrostática na cor preta. 

 

- As arandelas deverão ser com lâmpadas LED, 21W, grau de proteção IP 65, 
com carcaça metálica e pintura eletrostática na cor preta.  

 

- A iluminação deve seguir a descrição constante dos projetos. 
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5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
 
5.1. DESCRIÇÃO GERAL  

 
O projeto em questão tem como escopo o dimensionamento de toda a rede de 

distribuição hidráulica das piscinas, bem como do seu detalhamento técnico e 
especificação dos materiais.  

 
5.1.1. Informações Técnicas 

 
PISCINA DE ONDAS 
 
 Área da piscina: 1.575,00 m² 
 Profundidade média de água: 1,10 m 
 Volume de água: 1.736,00 m³  
 Taxa de ocupação: 1.500 a 2.000 pessoas por dia. 
 Uso: coletivo 
 Tempo de filtração: 4 h aproximadamente 
 Vazão mínima necessária do sistema filtrante: 250 m³/h 

 
 
 

5.1.2. Descrição do Sistema 
 

Todo o sistema hidráulico de distribuição foi projetado considerando 
PEAD(Polietileno de Alta Densidade), conforme as Normas  NBR 15561, DIN8074 
e ISO 4427 em PEAD PE100. 

 
O sistema da piscina de ondas consiste em 2linhas principais de distribuição 

que serão encaminhadas uma em cada parede lateral da piscina de ondas. Das 
linhas principais de retorno partirão os sub-ramais, estes serão interligados aos 
dispositivos de retorno que foram locados nas paredes lateraisda piscina, 
conforme projeto e detalhe específicos. As linhas principais de distribuição foram 
projetas em forma de “anel” garantindo assim a mesma pressão em todos os 
pontos de retorno.  

 
As angulações definidas em projeto poderão sofrer variações no momento da 

execução devido às condições da base de apoio, variações estas que serão 
absorvidas pela flexibilidade do PEAD. 

 
Todas as soldas serão em eletrofusão.  
 
O polietileno de alta densidade (PEAD) é um termoplástico derivado do eteno, 

obtido através de sua polimerização. 
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Os principais benefícios do PEAD são: elevada resistência ao impacto e 
abrasão; elevada resistência química (praticamente imune á temperatura 
ambiente); atóxico, impermeável; leveza (densidade aproximada 0,95g/cm³); 
flexibilidade (pode ser fornecido em bobinas e diminui peças, imune as corrosões 
químicas e galvânicas; sistema de união soldáveis ou por juntas mecânicas 
resistentes a tração; reduzindo juntas; excelente características hidráulicas 
(C=150) e baixíssimo efeito de incrustações. 
  

5.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

5.2.1. Tubos e Conexões  
 

 PEAD PRETO LISO PE100 SDR17 PN10 – SOLDA ELETROFUSÃO 
 
NOTA GERAL 

Os equipamentos a serem utilizados nos sistemas descritos deverão seguir 
a marca e modelo definido neste memorial, uma vez que o dimensionamento 
do sistema foi feito considerando as características técnicas de cada 
equipamento da marca específica.  
 
 

5.3. FORNECEDORES: 

 
 PEAD BRASIL 

Contato: Sr. Murilo – (19) 99732-2928 
 

 GEORG FISCHER 
Contato: Sr. Diogo – (19) 98169-0508 

 
 

 

 

 

 

 

6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
 
6.1.  RESUMO DOS EQUIPAMENTOS  
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6.2. DETALHAMENTO DOS SISTEMAS 

 
6.2.1.  PISCINAS 
 
 

CONJUNTO ANALISADOR E CONTROLADOR MODELO LDPHCL1 
COMPOSTO DE:  
 
01 (UM) ANALISADOR MULTICANAL EMEC, MODELO LDPHCL 1/3 
ETHERNET + ACESSÓRIOS
 
Analisador e controlador de cloro livre e pH para análise on
integrado de software com as seguintes características: 
 

 Controlador e regulador digital de pH e cloro com display LCD; 
 Dois pontos de intervenção On/Off ou proporcional (PWM); 
 Uma saída proporcional a impulso pH; 
 Uma saída proporcional a impulso clo
 Uma saída ON-OFF proporcional pH; 
 Uma saída On-OFF proporcional cloro; 
 Uma saída para ETHERNET; 
 Duas saídas 4-20 mA; 
 Entrada stand-by e alarme de máxima dosagem; 
 Permite dosagem manual ou automática da bomba; 
 Uma entrada para eletrodo de pH; 
 Uma entrada para eletrodo de cloro; 
 Campo de medição: 0 a 14 pH 
 Entrada para sonda de temperatura; 
 Prioridade para determinação de pH em relação ao cloro; 
 Tensão de entrada: 220V, monofásica 50/60HZ; 
 Consumo de energia: 25 Watts; 
 Grau de proteção: IP 65; 
 Peso: 1,2 Kg.  

 
OBS.: NECESSÁRIO PONTO DE INTERNET COM PORTA 25 LIBERADA PARA 
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
 
 
ACESSÓRIOS DO EQUIPAMENTO 
 
01 (UM) ELETRODO DE PH
 Descrição: Eletrodo combinado; 
Escala de medida: 0 / 14 pH;  
Temperatura de operação: 7 bar/70ºC (3,5 bar/80ºC);  
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MENTO DOS SISTEMAS  

PISCINAS DE ONDAS 

CONJUNTO ANALISADOR E CONTROLADOR MODELO LDPHCL1 

01 (UM) ANALISADOR MULTICANAL EMEC, MODELO LDPHCL 1/3 
ETHERNET + ACESSÓRIOS 

Analisador e controlador de cloro livre e pH para análise on
integrado de software com as seguintes características:  

Controlador e regulador digital de pH e cloro com display LCD; 
Dois pontos de intervenção On/Off ou proporcional (PWM); 
Uma saída proporcional a impulso pH;  
Uma saída proporcional a impulso cloro;  

OFF proporcional pH;  
OFF proporcional cloro;  

Uma saída para ETHERNET;  
20 mA;  
by e alarme de máxima dosagem;  

Permite dosagem manual ou automática da bomba;  
Uma entrada para eletrodo de pH;  

ma entrada para eletrodo de cloro;  
Campo de medição: 0 a 14 pH - 0 a 10 mg/l;  
Entrada para sonda de temperatura;  
Prioridade para determinação de pH em relação ao cloro;  
Tensão de entrada: 220V, monofásica 50/60HZ;  
Consumo de energia: 25 Watts;  

e proteção: IP 65;  

OBS.: NECESSÁRIO PONTO DE INTERNET COM PORTA 25 LIBERADA PARA 
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ERMES.  

ACESSÓRIOS DO EQUIPAMENTO  

01 (UM) ELETRODO DE PH 
Descrição: Eletrodo combinado;  

Escala de medida: 0 / 14 pH;   
tura de operação: 7 bar/70ºC (3,5 bar/80ºC);   
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CONJUNTO ANALISADOR E CONTROLADOR MODELO LDPHCL1 

01 (UM) ANALISADOR MULTICANAL EMEC, MODELO LDPHCL 1/3 

Analisador e controlador de cloro livre e pH para análise on-line, sistema 

Controlador e regulador digital de pH e cloro com display LCD;  
Dois pontos de intervenção On/Off ou proporcional (PWM);  

 

OBS.: NECESSÁRIO PONTO DE INTERNET COM PORTA 25 LIBERADA PARA 
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Conexão: BNC; 
Cabo: 0,8 m; 
Corpo em Epoxy; 
Condutividade mínima: 100 uS.
 
01 (UMA) CÉLULA AMPEROMÉTRICA PARA LEITURA DE CLORO MODELO 
SCL3S  
Leitura: Cloro livre (orgânico e inorgânico) para água potável. 
Escala de leitura: 0 – 10 mg/l.  
Pressão de trabalho máxima: 1,0 bar. 
Temperatura: 1ºC – 40º C.
Alimentação: 4 fios   
Eletrólito: ELESCL3.  
Membrana: MESCL3 (Membrana semipermeável com possibilidade de reter ferro 
até no máximo 3 mg/l).  
Comprimento do cabo: 1,5 m.
Fator de compensação pH e Temperatura em um único eletrodo.  
Resolução: +/- 0,01 

 
 

OBS.: A célula amperométrica SCL 3S/20 é recomendada para medir cloro 
residual orgânico e inorgânico. Noentanto, para seu perfeito funcionamento não 
deve ter concentração de Ferro (Fe) presente na água maior que 3ppm.
Compensada em temperatura e pH. 
 
01 (UM) PORTA ELETRODO MODELO PEF 1R.  
Conexão para: Até 02 eletrodos Ø 12, 01 sonda amperométrica e sonda 
temperatura.   
Conexão: 6x8 PVDF.   
Pressão de trabalho máxima: 5,0 bar.   
Temperatura máxima: 50º C.
Material: PMMA.    
Tubo: 4,0 m (PE).  
Estabilizador de vazão.  
Sensor de fluxo embutido com led indicativo de funcionamento.   
Válvula tipo agulha para regulagem do fluxo.  
Sensor de proximidade  
 
01 (UM) FILTRO 
Descrição: filtro 
Filtro de Ø 5”.    
Lavável em PET.   
Elementro filtrante: 60 µ.  
Conexão: 6x8 mm. 
Temperatura máxima: 40° C. 
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Condutividade mínima: 100 uS. 

01 (UMA) CÉLULA AMPEROMÉTRICA PARA LEITURA DE CLORO MODELO 

Leitura: Cloro livre (orgânico e inorgânico) para água potável.  
10 mg/l.   

Pressão de trabalho máxima: 1,0 bar.  
40º C. 

Membrana: MESCL3 (Membrana semipermeável com possibilidade de reter ferro 
 

: 1,5 m. 
Fator de compensação pH e Temperatura em um único eletrodo.  

OBS.: A célula amperométrica SCL 3S/20 é recomendada para medir cloro 
residual orgânico e inorgânico. Noentanto, para seu perfeito funcionamento não 

ntração de Ferro (Fe) presente na água maior que 3ppm.
ompensada em temperatura e pH.  

01 (UM) PORTA ELETRODO MODELO PEF 1R.   
Conexão para: Até 02 eletrodos Ø 12, 01 sonda amperométrica e sonda 

xima: 5,0 bar.    
Temperatura máxima: 50º C. 

Estabilizador de vazão.   
Sensor de fluxo embutido com led indicativo de funcionamento.   
Válvula tipo agulha para regulagem do fluxo.   

 

Elementro filtrante: 60 µ.   

Temperatura máxima: 40° C.  
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01 (UMA) CÉLULA AMPEROMÉTRICA PARA LEITURA DE CLORO MODELO 

Membrana: MESCL3 (Membrana semipermeável com possibilidade de reter ferro 

Fator de compensação pH e Temperatura em um único eletrodo.   

OBS.: A célula amperométrica SCL 3S/20 é recomendada para medir cloro 
residual orgânico e inorgânico. Noentanto, para seu perfeito funcionamento não 

ntração de Ferro (Fe) presente na água maior que 3ppm. 

Conexão para: Até 02 eletrodos Ø 12, 01 sonda amperométrica e sonda 

Sensor de fluxo embutido com led indicativo de funcionamento.    
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01 (UM) SENSOR DE TEMPERATURA ETEPT/CH18/L P/ PT100 
Sonda para temperatura
Corpo em PVDF 
Cabo 4 metros 
Escala; 0 -100ºC 
Pressão: 0 – 10 bar   
Sensor: PT 100  
 
01 (UM) PAINEL PARA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS 1200X800 MM 
Em material resistente a vapores de produtos químicos para instalação do porta 
eletrodo, filtro, instrumento,  rotâmetro, válvula de regulagem de fluxo e dem
acessórios necessários ao funcionamento pleno do analisador, formando uma 
única peça.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 (UMA) BOMBA DOSADORA MODELO VMSMF 0310 K/PVDF+FP+PTFE 
DESCRIÇÃO: Bomba dosadora eletromagnética de diafragma com regulagem 
eletrônica do número de pulsações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
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01 (UM) SENSOR DE TEMPERATURA ETEPT/CH18/L P/ PT100 
Sonda para temperatura 

01 (UM) PAINEL PARA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS 1200X800 MM 
Em material resistente a vapores de produtos químicos para instalação do porta 
eletrodo, filtro, instrumento,  rotâmetro, válvula de regulagem de fluxo e dem
acessórios necessários ao funcionamento pleno do analisador, formando uma 

01 (UMA) BOMBA DOSADORA MODELO VMSMF 0310 K/PVDF+FP+PTFE 
Bomba dosadora eletromagnética de diafragma com regulagem 

o de pulsações.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
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01 (UM) SENSOR DE TEMPERATURA ETEPT/CH18/L P/ PT100  

01 (UM) PAINEL PARA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS 1200X800 MM  
Em material resistente a vapores de produtos químicos para instalação do porta 
eletrodo, filtro, instrumento,  rotâmetro, válvula de regulagem de fluxo e demais 
acessórios necessários ao funcionamento pleno do analisador, formando uma 

01 (UMA) BOMBA DOSADORA MODELO VMSMF 0310 K/PVDF+FP+PTFE  
Bomba dosadora eletromagnética de diafragma com regulagem 
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: 

 Ajuste manual ou automático da dosagem de 0 – 100% (alterando o 
número de pulsações eletronicamente).   

 Pulsação de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto)  
 Display de cristal líquido retro iluminado com indicação da vazão 

instantânea e totalizado do produto dosado.    
 Aviso de calibração, níveis, etc.  
 Regime de dosagem Continua/ descontinuo com precisão de dosagem ± 

2,0%.  
 Sensor de nível para desligar a bomba na falta do produto a ser dosado.  
 Válvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabeçote da bomba.  
 Válvula de sucção e descarga com dupla esfera.  
 Conexão de sucção e descarga para mangueira diam. 4x6 mm. 

 
 
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 

 
 
 
MATERIAIS 

 
 
 
FUNCÕES DE PROGRAMAÇÃO:  
 
MODO STROKE  
A bomba dosa com freqüência constante em relação ao valor de “SPH” (golpe por 
hora) ou “SPM” (golpes por minuto), colocados durante a fase de programação.  
 
MODO DIVIDE 
Os pulsos fornecidos por um equipamento de saída de sinal digital conectado a 
bomba, são divididos por um valor colocado durante a fase de programação que 
determinam a freqüência de dosagem.  
 
MODO MULTIPLY 
Os pulsos fornecidos por um equipamento de saída de sinal digital conectado a 
bomba, são multiplicado por um valor colocado durante a fase de programação 
que determinam a freqüência de dosagem.   
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MODO PPM 
Os pulsos fornecidos por um equipamento de saída de sinal digital conectado a 
bomba determina a dosagem em função de valor de PPM colocado. A 
concentração do produto
colocadas durante a fase de programação. 
MODO BATCH 
Os pulsos fornecidos por um contato externo iniciam dosagem de uma quantidade 
de produto colocado durante a fase de programação.  
 
MODO VOLT 
Atensão  fornecida  à  bomba  (através  de  um  sinal  de  entrada  V)  determina  
a  dosagem proporcional em função dos valores mínimos e máximos na qual são 
colocados os golpes por minutos durante a fase de programação. 
 
MODO mA 
A corrente fornecida à bomba (at
a dosagem proporcional em função dos valores mínimos e máximos na qual são 
colocados os golpes por minutos durante a fase de programação
 
ACESSÓRIOS PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO

 Conj. de válvulas em PVDF, 
mola hastelloy C e dispositivo de retenção por esfera (anti

 4,5 m – de mangueira em PVDF. 
 Fusível reserva parafusos e buchas para fixação da bomba na parede, 

verticalmente.  
 Cabo de energia 1,5 mt com
 Manual de Instalação e Operação e curva de Vazão x Pressão.

 
 
01 (UMA) BOMBA DOSADORA MODELO VMSMF 
DESCRIÇÃO: Bomba dosadora eletromagnética de diafragma com regulagem 
eletrônica do número de pulsaçõ
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
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Os pulsos fornecidos por um equipamento de saída de sinal digital conectado a 
bomba determina a dosagem em função de valor de PPM colocado. A 
concentração do produto dosado e a quantidade por um pulso dosado
colocadas durante a fase de programação.  

Os pulsos fornecidos por um contato externo iniciam dosagem de uma quantidade 
de produto colocado durante a fase de programação.   

fornecida  à  bomba  (através  de  um  sinal  de  entrada  V)  determina  
a  dosagem proporcional em função dos valores mínimos e máximos na qual são 
colocados os golpes por minutos durante a fase de programação. 

A corrente fornecida à bomba (através de um sinal de entrada em mA) determina 
a dosagem proporcional em função dos valores mínimos e máximos na qual são 
colocados os golpes por minutos durante a fase de programação

CESSÓRIOS PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO: 
Conj. de válvulas em PVDF, sendo 01de pé com filtro; 01 de injeção com 
mola hastelloy C e dispositivo de retenção por esfera (anti-

de mangueira em PVDF.  
Fusível reserva parafusos e buchas para fixação da bomba na parede, 

Cabo de energia 1,5 mt comprimento com plug 2 pólos + terra. 
Manual de Instalação e Operação e curva de Vazão x Pressão.

01 (UMA) BOMBA DOSADORA MODELO VMSMF 0215 K/PVDF+FP+PTFE 
Bomba dosadora eletromagnética de diafragma com regulagem 
úmero de pulsações.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
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Os pulsos fornecidos por um equipamento de saída de sinal digital conectado a 
bomba determina a dosagem em função de valor de PPM colocado. A 

dosado e a quantidade por um pulso dosado devem ser 

Os pulsos fornecidos por um contato externo iniciam dosagem de uma quantidade 

fornecida  à  bomba  (através  de  um  sinal  de  entrada  V)  determina  
a  dosagem proporcional em função dos valores mínimos e máximos na qual são 
colocados os golpes por minutos durante a fase de programação.  

ravés de um sinal de entrada em mA) determina 
a dosagem proporcional em função dos valores mínimos e máximos na qual são 
colocados os golpes por minutos durante a fase de programação. 

sendo 01de pé com filtro; 01 de injeção com 
-sifão).    

Fusível reserva parafusos e buchas para fixação da bomba na parede, 

primento com plug 2 pólos + terra.  
Manual de Instalação e Operação e curva de Vazão x Pressão. 

K/PVDF+FP+PTFE  
Bomba dosadora eletromagnética de diafragma com regulagem 
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: 

 Ajuste manual ou automático da dosagem de 0 – 100% (alterando o 
número de pulsações eletronicamente).   

 Pulsação de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto)  
 Display de cristal líquido retro iluminado com indicação da vazão 

instantânea e totalizada do produto dosado.    
 Aviso de calibração, níveis, etc.  
 Regime de dosagem Continua/ descontinuo com precisão de dosagem ± 

2,0%.  
 Sensor de nível para desligar a bomba na falta do produto a ser dosado.  
 Válvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabeçote da bomba.  
 Válvula de sucção e descarga com dupla esfera.  
 Conexão de sucção e descarga para mangueira diam. 4x6 mm. 

 
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 

 
 
 
MATERIAIS 

 
 
 
FUNCÕES DE PROGRAMAÇÃO:  
 
MODO STROKE  
A bomba dosa com freqüência constante em relação ao valor de “SPH” (golpe por 
hora) ou “SPM” (golpes por minuto), colocados durante a fase de programação.  
 
MODO DIVIDE 
Os pulsos fornecidos por um equipamento de saída de sinal digital conectado a 
bomba, são divididos por um valor colocado durante a fase de programação que 
determinam a freqüência de dosagem.  
 
MODO MULTIPLY 
Os pulsos fornecidos por um equipamento de saída de sinal digital conectado a 
bomba, são multiplicado por um valor colocado durante a fase de programação 
que determinam a freqüência de dosagem.   
 
MODO PPM 
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Os pulsos fornecidos por um equipamento de saída de sinal digital conectado a 
bomba determina a dosagem em função de valor de PPM colocado. A 
concentração do produto dosado e a q
colocadas durante a fase de programação. 
MODO BATCH 
Os pulsos fornecidos por um contato externo iniciam dosagem de uma quantidade 
de produto colocado durante a fase de programação.  
 
MODO VOLT 
Atensão  fornecida  à  bomba  (através  de  um  sinal  de  entrada  V)  determina  
a  dosagem proporcional em função dos valores mínimos e máximos na qual são 
colocados os golpes por minutos durante a fase de programação. 
 
MODO mA 
A corrente fornecida à bomba (através de um 
a dosagem proporcional em função dos valores mínimos e máximos na qual são 
colocados os golpes por minutos durante a fase de programação
 
ACESSÓRIOS PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO

 Conj. de válvulas em PVDF, sendo 01de p
mola hastelloy C e dispositivo de retenção por esfera (anti

 4,5 m – de mangueira em PVDF. 
 Fusível reserva parafusos e buchas para fixação da bomba na parede, 

verticalmente.  
 Cabo de energia 1,5 mt comprimento com
 Manual de Instalação e Operação e curva de Vazão x Pressão.

 
 
01 (UMA) BOMBA DOSADORA 
DESCRIÇÃO: Bomba dosadora eletromagnética de diafragma com regulagem 
eletrônica do número de pulsações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
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Os pulsos fornecidos por um equipamento de saída de sinal digital conectado a 
bomba determina a dosagem em função de valor de PPM colocado. A 
concentração do produto dosado e a quantidade por um pulso dosado, devem ser 
colocadas durante a fase de programação.  

Os pulsos fornecidos por um contato externo iniciam dosagem de uma quantidade 
de produto colocado durante a fase de programação.   

à  bomba  (através  de  um  sinal  de  entrada  V)  determina  
a  dosagem proporcional em função dos valores mínimos e máximos na qual são 
colocados os golpes por minutos durante a fase de programação. 

A corrente fornecida à bomba (através de um sinal de entrada em mA) determina 
a dosagem proporcional em função dos valores mínimos e máximos na qual são 
colocados os golpes por minutos durante a fase de programação

CESSÓRIOS PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO: 
Conj. de válvulas em PVDF, sendo 01de pé com filtro; 01 de injeção com 
mola hastelloy C e dispositivo de retenção por esfera (anti-

de mangueira em PVDF.  
Fusível reserva parafusos e buchas para fixação da bomba na parede, 

Cabo de energia 1,5 mt comprimento com plug 2 pólos + terra. 
Manual de Instalação e Operação e curva de Vazão x Pressão.

01 (UMA) BOMBA DOSADORA MODELO VCL0501 K/PVDF+FP+PTFE 
Bomba dosadora eletromagnética de diafragma com regulagem 
úmero de pulsações.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL 

CÓDIGO:BSB-DF 

REVISÃO:00 

DATA:15/12/2021 

-7558 / 2646-6207 

Os pulsos fornecidos por um equipamento de saída de sinal digital conectado a 
bomba determina a dosagem em função de valor de PPM colocado. A 

uantidade por um pulso dosado, devem ser 

Os pulsos fornecidos por um contato externo iniciam dosagem de uma quantidade 

à  bomba  (através  de  um  sinal  de  entrada  V)  determina  
a  dosagem proporcional em função dos valores mínimos e máximos na qual são 
colocados os golpes por minutos durante a fase de programação.  

sinal de entrada em mA) determina 
a dosagem proporcional em função dos valores mínimos e máximos na qual são 
colocados os golpes por minutos durante a fase de programação. 

é com filtro; 01 de injeção com 
-sifão).    

Fusível reserva parafusos e buchas para fixação da bomba na parede, 

plug 2 pólos + terra.  
Manual de Instalação e Operação e curva de Vazão x Pressão. 

K/PVDF+FP+PTFE  
Bomba dosadora eletromagnética de diafragma com regulagem 
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PROJETO:

RESP. TÉCNI

 

CONSTRUTORA CONREF ENGENHARIA DE PISCINAS

Rua Guilherme Rudge, 129 –
                                                                             

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:
 Ajuste manual da dosagem de pulsos (speed). 
 Faixa de operação de 0 
 Pulsação de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto).  
 Regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisão de +/
 Temperatura máxima do fluído dosado 45°C 
 Válvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabeçote da bomba. 
 Válvula de sucção e descarga com dupla esfera. 
 Conexão de sucção e descarga para mangueira diam. 4 X 6 mm.
 Divisor de pulsações 1 e 10 via teclado 
 Sensor de nível que avisa o final do produto a ser dosado. 

 
 
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

 
 
MATERIAIS 

 
 
ACESSÓRIOS PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO

 Conj. de válvulas em PVDF, sendo 01de pé com filtro; 01 de injeção com 
mola hastelloy C e dispositivo de ret

 4,5 m – de mangueira em PVDF. 
 Fusível reserva parafusos e buchas para fixação da bomba na parede, 

verticalmente.  
 Cabo de energia 1,5 mt comprimento com plug 2 pólos + terra. 
 Manual de Instalação e Operação e curva de Va
 

 
01 (UMA) BOMBA DOSADORA 
DESCRIÇÃO: Bomba dosadora eletromagnética de diafragma com regulagem 
eletrônica do número de pulsações. 
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: 
Ajuste manual da dosagem de pulsos (speed).  
Faixa de operação de 0 – 100 %.  
Pulsação de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto).   
Regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisão de +/

ra máxima do fluído dosado 45°C  
Válvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabeçote da bomba. 
Válvula de sucção e descarga com dupla esfera.  
Conexão de sucção e descarga para mangueira diam. 4 X 6 mm.
Divisor de pulsações 1 e 10 via teclado  

nsor de nível que avisa o final do produto a ser dosado. 

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 

CESSÓRIOS PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO: 
Conj. de válvulas em PVDF, sendo 01de pé com filtro; 01 de injeção com 
mola hastelloy C e dispositivo de retenção por esfera (anti-

de mangueira em PVDF.  
Fusível reserva parafusos e buchas para fixação da bomba na parede, 

Cabo de energia 1,5 mt comprimento com plug 2 pólos + terra. 
Manual de Instalação e Operação e curva de Vazão x Pressão.

01 (UMA) BOMBA DOSADORA MODELO VCL0501 K/PVDF+FP+PTFE 
Bomba dosadora eletromagnética de diafragma com regulagem 
úmero de pulsações.  
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Regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisão de +/- 2%.  

Válvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabeçote da bomba.  

Conexão de sucção e descarga para mangueira diam. 4 X 6 mm. 

nsor de nível que avisa o final do produto a ser dosado.  

 

 

Conj. de válvulas em PVDF, sendo 01de pé com filtro; 01 de injeção com 
-sifão).    

Fusível reserva parafusos e buchas para fixação da bomba na parede, 

Cabo de energia 1,5 mt comprimento com plug 2 pólos + terra.  
zão x Pressão. 

K/PVDF+FP+PTFE  
Bomba dosadora eletromagnética de diafragma com regulagem 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: 

 Ajuste manual da dosagem de pulsos (speed).  
 Faixa de operação de 0 – 100 %.  
 Pulsação de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto).   
 Regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisão de +/- 2%.  
 Temperatura máxima do fluído dosado 45°C  
 Válvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabeçote da bomba.  
 Válvula de sucção e descarga com dupla esfera.  
 Conexão de sucção e descarga para mangueira diam. 4 X 6 mm. 
 Divisor de pulsações 1 e 10 via teclado  
 Sensor de nível que avisa o final do produto a ser dosado.  

 
 
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 

 
 
 
MATERIAIS 

 
 
 
ACESSÓRIOS PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO: 

 Conj. de válvulas em PVDF, sendo 01de pé com filtro; 01 de injeção com 
mola hastelloy C e dispositivo de retenção por esfera (anti-sifão).    

 4,5 m – de mangueira em PVDF.  
 Fusível reserva parafusos e buchas para fixação da bomba na parede, 

verticalmente.  
 Cabo de energia 1,5 mt comprimento com plug 2 pólos + terra.  
 Manual de Instalação e Operação e curva de Vazão x Pressão. 
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7. TRATAMENTO DE FILTRAGEM 

 
7.1.  Descrição geral 
 
O projeto em questão tem como escopo o dimensionamento de toda a 

instalação hidráulica das piscinas, bem como especificação dos equipamentos 
componentes do sistema de filtragem, e seu detalhamento técnico. 

 
7.1.1. Informações Técnicas  
 
PISCINA DE ONDAS 
 
 Área da piscina: 1.575,00 m² 
 Profundidade média de água: 1,10 m 
 Volume de água: 1.736,00 m³  
 Taxa de ocupação: 1.500 a 2.000 pessoas por dia. 
 Uso: coletivo 
 Tempo de filtração: 4 h aproximadamente 
 Vazão mínima necessária do sistema filtrante: 250 m³/h 

 
 
7.1.2. Descrição do Sistema 

 
O tanque da piscina de ondas possui uma extensão de cerca de 1.575,00 m² e 

um volume estimado de 1.736,00 m³. Toda a água da piscina é filtrada por meio 
de 2 filtros modelo H-286, com uma vazão de filtragem de 250m³/h, totalizando 
uma vazão de filtragem de 500m³/h. A fim de garantir, com segurança, um perfeito 
funcionamento do sistema, o mesmo foi projetado com baterias de filtros e 
bombas independentes.  

 Ao todo, o sistema de filtragem da piscina de ondas será composto de 02 
baterias, onde cada bateria será composta de 01 filtro modelo H-286 e 01 
motobomba de 15cv, alimentando o filtro com vazão média de 250m³/h. 

 
A casa de máquinas será composta de 01 andar, de modo que o mesmo 

comporte três baterias (02 para a piscina de ondas e 01 para as piscinas rio lento, 
kids e baby). Conectado às baterias existe 01 sistema de geração de ozônio. Ao 
final do processo de filtragem é feita a captação, na linha de retorno das baterias 
por meio de colares de tomada. O fluxo de água será direcionado para uma 
bomba componente do sistema de ozônio, em sua linha de recalque será 
instalado um venturi, pelo qual será feita a injeção do ozônio na linha. Após a 
injeção, o fluido retornará para o sistema principal, por meio de outro colar de 
tomada posicionada à frente do ponto de captação. 
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Como uma medida de segurança para os banhistas, toda a captação da água 
na piscina de ondas será feita dentro das câmaras, sem que os mesmos tenham 
contato com os ralos de fundo.  

A água filtrada retornará para a piscina por meio de retornos de parede, 
divididos em 3 baterias. Cada bateria possui um total de 37 bicos de retorno. 
Duas baterias serão posiciona da suma em cada parede lateral da piscina de 
ondas e a terceira bateria será distribuída ao longo das paredes internas do rio 
lento e das piscinas kids e baby, garantindo assim uma renovação homogênea da 
água presente nos tanques.  

 
Toda rede hidráulica foi dimensionada tendo em vista a norma ABNT NBR 

10339/2019 a qual define uma velocidade máxima de 3m/s na linha de retorno e 
1,8m/s na linha de sucção. 

 
7.2. Especificações Técnicas  

 
7.2.1. Tubos e Conexões 

 
Todos os tubos e conexões do sistema de tratamento físico/filtragem foram 

projetados em PVC-U, PN10, seguindo o catálogo do fabricante CEPEX, 
conforme descrição a seguir: 

 
 
 

 

 
LUVAS. Elementos que permitem unir tubulações. 

 

 

JOELHOS E CURVAS. Permitem alterar a direção da 
tubulação com ângulos distintos (90º, 45º). 

 

 

TÊS. Elementos que se utilizam para a derivação das 
conduções. 

 

 
REDUÇÕES. Permitem alterar as secções das tubulações. 

 

FLANGES. Elementos desmontáveis que permitem unir 
tubulações entre si, ou com os mecanismos necessários nas 
instalações. 

 

TAMPÕES. Elementos terminais de ramais cegos ou à 
espera de possível ampliação. 

 

 

COLAR TOMADA. Permitem realizar tomadas de água da 
rede principal. A sua utilização é mais destacável na 
realização de tomadas em tubulações instaladas. 
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ABRAÇADEIRAS. Elementos de fixação utilizados para 
fixar as tubagens nas instalações não enterradas. 

 
Conhecido como policloreto de polivinila (também conhecido como cloreto de 

vinila) não plastificado (PVC-U) é o plástico mais utilizado em instalações para a 
condução de fluidos. As características estruturais de PVC-U dependem da sua 
composição química (aditivos) e também do seu processamento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vantagens da utilização do PVC-U: 
 Agilidade na instalação; 
 Material atóxico isento de chumbo, cádmio e outros metais nocivos; 
 Excelente estanqueidade com conexões de PVC-U, devido ao sistema de 

fusão (solda a frio) do tubo e conexão; 
 Alta durabilidade, vida útil mínima de 50 anos; 
 Acabamento liso com resina para um melhor visual da instalação 

hidráulica; 
 Excelente resistência química e mecânica comparada com o PVC 

tradicional e conexões fibradas. 
 

7.2.2 Equipamentos  
 

7.2.2.1. Piscina de ondas 
 

 02 Filtros ALBACETE H-286 em fibra de vidro 
 03 Bombas de 15 CV Trif. 380V, sendo 02 bombas operantes e 01 de 

reserva de prateleira 
 02Pré-Filtros de 8” em fibra de vidro 

Os filtros série A ALBACETE são equipamentos para filtragem de alta 
vazão, fabricados em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro e 
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acabamento em gel-coatisoftálico branco. Com o intuito de garantir a longevidade 
do equipamento, todo material utilizado em sua fabricação é anticorrosivo. 

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FILTRO MODELO ALBACETE H-286 

Material Resina de poliéster reforçada com fibra de vidro 

Acabamento Gel-coat 

Altura 2570 mm 

Diâmetro 2300 mm 

Área filtrante 5,605 m² 

Vazão de filtragem 250 m³/h 

Vazão de lavagem 295,94 m³/h 

Taxa de filtragem 48,00 m³/m² 

Pressão de trabalho 10~15 m.c.a. 

Pressão máxima do filtro 25 m.c.a. 

Material filtrante Areia de quartzo sub-angular 12/40 

Quantidade de areia 8120kg 

Quantidade de cascalho 3420kg 

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA MOTOBOMBA ALB-15 

Líquido Água limpa 

Temperatura Norm.:25ºC / Máx.: 40ºC 

Vazão Nominal 280 m³/h 
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Pressão de Sucção 0,00mca 

Pressão de Descarga 12,00mca 

Pressão Diferencial 12,00mca 

Rotação Nominal 1750rpm 

Potência 11,03kW (15,0cv) 

Índice de Proteção IP55 

Tensão 380V 

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA MOTOBOMBA APP-9 

Líquido Água limpa 

Temperatura Norm.:25ºC / Máx.: 40ºC 

Vazão Nominal 60m³/h 

Pressão de Sucção 0,00mca 

Pressão de Descarga 10,00mca 

Pressão Diferencial 10,00mca 

Rotação Nominal 3500rpm 

Potência 3,67kW (5,0cv) 

Índice de Proteção IP55 

Tensão 380V 

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA MOTOBOMBA APP-10 

Líquido Água limpa 
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Temperatura Norm.:25ºC / Máx.: 40ºC 

Vazão Nominal 88,9 m³/h 

Pressão de Sucção 0mca 

Pressão de Descarga 10 mca 

Pressão Diferencial 10 mca 

Rotação Nominal 3500 RPM 

Potência 5,52kW (7.½ cv) 

Índice de Proteção IP55 

Tensão 380V 

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA MOTOBOMBA APP-5 

Líquido Água limpa 

Temperatura Norm.:25ºC / Máx.: 40ºC 

Vazão Nominal 22 m³/h 

Pressão de Sucção 0mca 

Pressão de Descarga 10 mca 

Pressão Diferencial 10 mca 

Rotação Nominal 3500 RPM 

Potência 1,10kW (1.½ cv) 

Índice de Proteção IP21 

Tensão 380V 

 

NOTAS: 
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1 – O sistema de filtragem foi projetado com baterias de filtros e bombas 
independentes.  
 
2 - Os equipamentos a serem utilizados nos sistemas descritos deverão 
seguir a marca e modelos definidos neste memorial, uma vez que o 
dimensionamento do sistema foi feito considerando as características 
técnicas de cada equipamento da marca específica.  
 
APÊNDICE 
 
Projeto elaborado também conforme as normas: 
 

 ABNT NBR 9822 - Manuseio, armazenamento e assentamento de 
tubulações de poli (cloreto de vinila) não plastificado (PVC-U) para 
transporte de água e de tubulações de poli (cloreto de vinila) não 
plastificado orientado (PVC-O) para transporte de água ou esgoto sob 
pressão positiva. 

 
 ABNT NBR 7665 - Sistemas para adução e distribuição de água - Tubos de 

PVC 12 DEFOFO com junta elástica – Requisitos. 
 
FORNECEDOR: 
 

 ALBACETE – Filtros e Bombas 
Contato: Sr. José Albacete – (21) 99987-4017 
Site: https://albacete.com.br/ 
 

 

8. TRATAMENTO OZÔNIO 
 
8.1.  Tecnologia de Transferência de Ozônio. 

A Tecnologia de Geração e Transferência de Ozônio é o único sistema de 
tratamento 100% limpo e ambientalmente correto por ter como matéria-prima o ar 
ambiente, ter como resíduo o oxigênio, ter baixíssimo consumo de energia e ser 
gerada no próprio local de aplicação. Além disso, a própria refrigeração do 
sistema é feita utilizando unicamente o ar ambiente. O ozônio é o mais potente 
germicida de que se tem conhecimento, 100% natural e o segundo mais potente 
oxidante. 

 
A matéria-prima utilizada é o ar ambiente que é captado através de um 

concentrador de oxigênio, filtrado, desumidificado e o oxigênio, separado através 
de peneiras moleculares, é injetado no sistema de geração (com pureza de até 
95%) sob pressão, temperatura e vazão sincronizadas. Dessa forma permite um 
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controle de produção e concentração de ozônio conforme a necessidade do 
cliente além de garantir a estabilidade na produção e concentração de ozônio, 
inclusive, em trabalho contínuo de 24 horas. 

 
A Tecnologia é absolutamente sustentável, por também não utilizar produtos 

químicos, evitando a produção dos mesmos e consequentemente seu transporte, 
armazenamento/estoque e manuseio. A partir de um sistema modular, a solução 
permite um incremento futuro da capacidade de geração do ozônio a partir do 
acréscimo de módulos conforme necessidade. 

 
8.2. Detalhamento dos equipamentos 

Para este projeto a Transferência de Ozônio deverá ser composta dos 
seguintes elementos: 

 
8.2.1. Concentrador de Oxigênio 

O concentrador de oxigênio produz oxigênio concentrado a partir do ar 
ambiente. A concentração do oxigênio do ar é feita através de uma peneira 
molecular e de umprocesso de adsorção de oscilação de pressão, garantindo a 
desumidificação, filtragem e concentração do oxigênio que alimentará o gerador 
de ozônio. 

 
8.2.2. Gerador de Ozônio  
 
Utiliza como matéria prima o oxigênio proveniente do concentrador de 

oxigênio, gerando o gás ozônio a partir do efeito corona. O sistema consiste em 
um dielétrico, no qual o oxigênio é inserido, e por meio de uma descarga elétrica 
constante, gerada por um sistema elétrico, a molécula de oxigênio (O2) é 
quebrada gerando o ozônio (O3). 

 
8.2.3. Sistema de Transferência  
 

O sistema de transferência é composto por (i) um registro responsável pela 
regulagem de vazão e (ii) um Venturi que faz a sucção de gás e a geração de 
microbolhas e contém uma válvula de retenção para injeção segura do ozônio. 
Esse sistema garante uma maior diluição do ozônio no meio líquido a ser tratado 
gerando maior eficiência no tratamento. 

 
8.2.4. Bomba de Recirculação  
 
Bomba de recirculação utilizada para estabilizar a vazão e a pressão do 

meio líquido na linha permitindo a otimização da transferência do ozônio no 
mesmo. 

 
8.2.5. Quadro de comando 
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Quadro eletroeletrônico de comando e automação do sistema BRO3. 

Permite através de automação: (i) programar a otimização da ação do ozônio em 
função das condições de utilização e do volume de água e/ou gás a ser tratado; 
(ii) garantir a sincronia dos equipamentos que compõem o sistema assim como 
sua segurança. 

 
8.3. Dimensionamento do Sistema 

 
O sistema de Tratamento de Ozônio deverá ser constituído por: 
 
 06 (seis) geradores de ozônio modelo BRO3-PLUS 4; 

 
 01 (um) gaveteiro para os Geradores 

 
 06 (seis) concentradores de oxigênio; 

 
 03 (três) quadros de comando; 

 
 03 (três) sistemas de transferência (By-pass + Registro + Venturi Kynar + 

Válvula de Retenção); 
 

 03 bombas de recirculação; 
 

 Manual de instalação e operação dos sistemasfornecidos; 
 

 Esquema elétrico e Hidráulico. 
 

8.3.1. Produção e concentração (deverá ser comprovado quando da 
instalação) 

 
 Produção Total de ozônio do sistema de até 114 g/h. 

 
 Concentração Total do Ozonio do sistema de até 29.000 ppm. 

 
 
Nota: As medições de concentrações de ozônio deverão ser executadas 
apartir do “Ozone Analyzer BMT 964”, certificado e acreditado pelo CE. 

 
 

8.3.2. Consumo de Energia 
 
 Consumo de energia do sistema de geração de ozônio:7,5kWatts 

 
 Consumo de energia total do sistema: 20,0 kWatts incluindo os sistemas de 
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transferência (bombas). 
 

 
 
 
 
 
 
8.4. Dimensões e potência dos equipamentos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRO3 PLUS4 

Gerador de Ozônio 
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8.5. Aterramento e proteção contra descargas atmosféricas 
 

Todos os equipamentos elétricos de média e baixa tensão, eletrodutos, leitos 
para cabos, tubos e estruturas metálicas, incluídos no escopo serão aterrados por 
meio de cabos de cobre nu de seção adequada. O condutor de terra deverá ser 
levado a uma barra comum de terra, provida com conectores adequados para 
ligação ao sistema de aterramento. 

 
Os invólucros metálicos de equipamentos elétricos, partes metálicas de 

estruturas e equipamentos sujeitos ao acúmulo de cargas elétricas estáticas em 
geral, serão solidamente ligados ao sistema de aterramento. 
 
 
NOTA GERAL 

 

Os equipamentos a serem utilizados nos sistemas descritos deverão seguir 
a marca e modelos definidos neste memorial, uma vez que o 
dimensionamento do sistema foi feito considerando as características 
técnicas de cada equipamento da marca específica.  
 
 
FORNECEDOR 
 

 BRASIL OZÔNIO 
Contato: Sr. Samy – (11) 98146-6913 
Site: http://www.brasilozonio.com.br/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Largura 0,55 m Alimentação 220 V 

Altura 0,94 m Potência 600 W 

Profundidade 0,17 m   

Peso 35 kg   
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9. PROJETOS COMPLEMENTARES 
 
 

Fazem parte deste memorial os projetos complementares a seguir: 
 

 Instalações elétricas (MEMORIAL ESPECÍFICO PARA MÉDIA TENSÃO E 
SPDA); 

 Instalações hidrossantiárias; 
 Instalações de águas pluviais (especificações em projeto); 
 Instalações de dados/CFTV; 
 Instalações de ar condicionado (especificações em projeto); 
 Instalações de GLP (especificações em projeto); 
 Instalações de prevenção e combate a incêndio; 

 
9.1. Instalações Elétricas (Média Tensão e SPDA) 

 
No que tange às instalações elétricas, será necessária a previsão de 

subestação rebaixadora, com entrada em 13.8 KV e saídas em 220/380V. Dada a 
potência requerida pelas novas instalações, foi prevista subestação de 500 KVA, 
na entrada do empreendimento. 

Os demais dados e detalhamentos encontram-se no memorial descritivo 
específico ELÉTRICO – GERAL E SPDA.  

 
9.2. Instalações Hidrossanitárias 

 
A instalação da antiga piscina de ondas não contava com reservatório de água 

potável, sendo a alimentação feita diretamente pela rede de distribuição da 
concessionária. Para o projeto está sendo prevista a instalação de reservatório 
semi-enterrado, com 200 metros cúbicos de capacidade. Todo o sistema predial 
será atendido por meio de pressurizadores. As tubulações foram dimensionadas 
considerando que as instalações prediais serão atendidas pelo reservatório, 
enquanto a alimentação para enchimento das piscinas será realizada com 
alimentação direta.  
 

Operacionalmente, o enchimento das piscinas deverá ser feito em horários 
não coincidentes com o funcionamento do complexo. 
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As instalações deverão ser executadas conforme projeto. Os registros de 
gaveta em cada ambiente deverão ser em latão, ref. Deca ou similar, com 
acabamento cromado. 

 
Os registros de controle de entrada e saída dos reservatórios serão do tipo 

esfera em PVC. 
 
Deverão ser testadas e desentupidas todas as instalações hidrossanitárias 

antes da execução do acabamento. 
 
Todas as tubulações e conexões para a distribuição de água fria serão em 

tubos PVC soldáveis. As tubulações serão soldadas com adesivo apropriado, não 
sendo permitido o aquecimento dos tubos para a confecção de curvas. 
 

A alimentação de uma tubulação por outra de diâmetro inferior não será 
permitida. 

 
A execução das instalações deve ser realizada após a definição de cotas 

de contrapiso, assim como do desempenamento de argamassas das paredes, 
visando facilitar o faceamento dos pontos de saída com os devidos acabamentos. 

 
O reservatório de água potável será em concreto armado, do tipo semi-

enterrado, visitável em todas as suas faces. A capacidade total de reservação 
será de 200 metros cúbicos. O reservatório será composto por duas células. 
Haverá sistema de pressurização para atender as edificações. Para alimentação 
das piscinas, deverá ser utilizada água diretamente da rede de distribuição. 

 
O barrilete de distribuição deverá ser executado de forma que atenda às 

necessidades de pressão em todos os pontos constantes do projeto. 
 
Os lava pés contarão com válvulas de acionamento automático, com 

controle do tempo de fechamento. 
 

9.2.1. Aparelhos, Acessórios e Metais 
 

 
Os metais utilizados serão cromados, conforme descrições abaixo: 

 
 

 Torneira de metal cromada padrão popular para tanque 1 ¼”; 
 

 Torneira cromada longa de parede ½” ou ¾” para pia de cozinha. 
 

 Torneira de jardim/tanque para mangueira; 
 

 Válvula de descarga 1 1/2” com registro, acabamento em metal cromado; 
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 Registro de gaveta 1 ½” bruto latão; 

 
 Registro de gaveta 2 ½” bruto latão; 
 
 Registro de gaveta 1 ½” com canopla cromada simples; 

 
9.2.2. Instalações de Esgoto 

 
A instalação de esgotos deverá ser executada conforme projeto, 

conectando-se ao PV mais próximo da edificação. 
 

Os aparelhos serão ligados aos ramais através de conexões apropriadas. 
Os ramais serão ligados às caixas de inspeção. 
 

Deverão ser executadas as colunas de ventilação com diâmetro de 2” 
(50mm) ou 3”(75mm), às quais serão ligados os ramais de ventilação dos vasos e 
dos ralos. Os ramais serão executados com diâmetro de 2” (50mm). 

 
As colunas de ventilação deverão estar acima da cobertura, com terminais. 
 
As tubulações que chegam às caixas de inspeção ou que passem por elas 

não poderão fazer ângulo menor do que 90 graus com a tubulação que sai das 
caixas. 

 
A execução das tubulações de esgoto deverá ser feita de tal maneira que 

possibilite os reparos sem comprometer a estrutura da edificação. A declividade 
deve ser uniforme em cada trecho e os tubos e conexões deverão ser bem 
centrados. 

 
As tubulações e conexões de esgoto primário, esgoto secundário e 

ventilações serão em tubos de PVC linha estoto série N. 
 

As tubulações e conexões de PVC serão soldadas com adesivo 
apropriado. 

 
As caixas sifonadas serão em PVC rígido de 150x185x75mm e grelha 

plástica. 
 

As caixas de gordura serão em PVC rígido, com capacidade de retenção 
de 18L. 
 
 

9.3.  Instalações de Dados/ CFTV/ Sonorização Ambiente 
 

Os pontos de dados serão dispostos conforme projeto. 



CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL 

EMPREENDIMENTO: PARQUE SARAH KUBITSCHEK CÓDIGO:BSB-DF 

PROJETO:EXECUTIVO DE ARQUITETURA REVISÃO:00 

RESP. TÉCNICO:ENGº ANTONIO CARLOS IGNÁCIO DATA:15/12/2021 

 

CONSTRUTORA CONREF ENGENHARIA DE PISCINAS 
CNPJ 09.352.836/0001-20 

Rua Guilherme Rudge, 129 – Penha – São Paulo – SP – CEP 03608-010 – Tels. (11) 2646-7558 / 2646-6207 
                                                                             www.conrefpiscinas.com.br  

57 

 
A tubulação destinada à ligação de dados não deve ser utilizada para 

outros fins. 
 

As instalações deverão seguir as normas da concessionária local. 
 

Os eletrodutos para passagem da fiação serão em condulete metálico, 
classe leve. 

 
Os eletrodutos utilizados não devem ser submetidos a curvas e, quando for 

o caso, devem ser utilizadas curvas pré-fabricadas de diâmetro e material 
compatíveis com a tubulação em questão. 

 
As caixas de passagem utilizadas serão do tipo condulete. As tomadas 

para telefone serão padrão RJ-11 ou RJ-45. 
 

O cabeamento destinado a dados e CFTV deverá ser do tipo UTP, CAT-6E 
ou superior. A clipagem dos cabos nos terminais deverá ser feita com alicate 
apropriado, por profissional comprovadamente capacitado. 

 
As câmeras de CFTV deverão possuir conexão via cabo de rede, RJ45, 

resolução full HD, infravermelho, grau de proteção IP67. 
 

Deverá ser fornecido DVR com 16 canais, a ser instalado na sala de 
operações. O DVR deverá ser da mesma marca das câmeras, de modo que o 
sistema fique integrado. Compõem o sistema ainda a fonte de alimentação das 
câmeras, PC com processador INTEL 7 ou superior, SSD 256 GB, HD externo de 
1TB, monitor de vídeo. 
 

9.4. Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio 
 

Deverão ser distribuídos extintores nos locais especificados no Projeto de 
Instalações de Combate à Incêndio, em consonância com as determinações 
específicas da ABNT. 

 
Os locais onde forem instalados os extintores deverão ser devidamente 

sinalizados com placas indicativas e uma marcação no piso com dimensões 
1,00x1,00m nas cores vermelha e amarela. As cores e sinalizações exigidas 
serão de acordo com as normas da ABNT. As placas deverão ser em PVC, com 
acabamento fotoluminescente. 

 
As placas de sinalização de rota de fuga serão instaladas conforme 

especificado no Projeto de Instalações de Combate a Incêndio. As placas deverão 
ser em PVC, com acabamento fotoluminescente. 
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Conforme item 4.1.9.1 da norma NTD01 – CBMDF, é necessário implantar 
sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA, para edificações 
com altura superior a 9 metros ou área superior a 1.200 metros quadrados, o que 
dispensaria a edificação de contar com tal sistema. Contudo, em conformidade 
com os critérios da NBR 5419, a edificação apresenta risco de exposição da 
ordem de 0,003, o que implica na necessidade de execução de sistema de 
proteção contra descargas atmosféricas. O sistema proposto contempla a 
utilização da armação da estrutura da edificação, conforme projeto anexo.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


