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APRESENTAÇÃO 
 

Este documento tem por objetivo fornecer as instruções e diretrizes mínimas 

necessárias para a execução das obras civis e complementares de reforma do 

empreendimento em questão, no que diz respeito aos materiais, equipamentos e 

mão-de-obra. 

Deverão ser observadas, as normas e códigos de obras aplicáveis ao serviço 

sendo que as prescrições da ABNT serão consideradas como elementos base para 

quaisquer serviços, ou fornecimentos de materiais e equipamentos. 

As especificações contidas neste memorial são as mínimas necessárias para 

a execução do projeto, não podendo ser consideradas como limite. Deverão ser 

previstos todos os componentes necessários, mesmo aqueles que, embora não 

claramente citados, sejam necessários para atingir o perfeito funcionamento das 

instalações e obras civis. 

As normas e especificações contidas neste documento deverão ser 

rigorosamente obedecidas, valendo como se efetivamente fossem transcritas nos 

contratos para execução de obras e serviços. O projeto foi concebido de acordo com 

as Normas Brasileiras, as legislações Municipais, Estaduais e Federais pertinentes, 

assim como entendimentos havidos com o cliente. O projeto arquitetônico atende a 

NBR 9050/2015 e as RDC’s 50—02, e as demais legislações estaduais, do 

ministério da saúde e as normas de acessibilidade universal. 

A reforma dos Setores de Emergência 01, 02, 03 e 04 foi concebida de modo 

que a execução das permita o funcionamento pleno dos outros setores, sem 

qualquer influência, pois trata-se de serviços essenciais que não permitem a parada 

total do Setor de Emergência, onde o tempo de atendimento é vital. 

O uso da Plataforma +Brasil não permitiu a estruturação da planilha 

orçamentária de forma tradicional, visto que o sistema não aceita a estruturação em 

forma de macro serviços onde os mesmos poderiam ser agrupados em grupos e 

subgrupos. 

  

A reforma será feita nos Setores 01, 02, 03 e 04 da Emergência, devidamente 

grafada no Projetos Arquitetônico. 
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A área da Emergência foi projetada em 4 setores que receberão intervenções 

na seguinte ordem: Setor 03 e 04  e Setor 01 e 02. 

Esta divisão foi necessária para organizar as obras no sentido de causarem 

menor conflito com as atividades médicas, deslocando os atendimentos entre os 

setores permitindo o avanço das obras. 

O canteiro de obra será composto de canteiro central com contêineres de 

administração, sanitário, deposito, alojamento em local pré-definido no Projeto 

Arquitetônico. 

A obra terá início pelo Setores 03/04, onde será feita a remoção de todas as 

paredes de alvenaria e de gesso, assim como os forro de gesso e instalações que 

não estejam em uso. Os materiais inservíveis como caliças, material de paredes e 

forros de gesso serão descartados de forma adequada. Portas e batches serão 

descartados em local a ser apontado pela administrarão do hospital. Será feito um 

tapume de isolamento da área permitindo a circulação interna do hospital entre o 

Centro Clínico e demais áreas, em condições de limpeza adequada. 

Todos os serviços estão detalhados nos projetos, memoriais descritivos e 

especificações de arquitetura, eletricidade e hidráulica. As obras deverão ser 

planejadas de forma a permitir alternativas de circulação. 

Após a finalização completa dos serviços especificados para os Setores 03 e 

04 e remoção dos respectivos tapumes, será iniciada as obras nos Setores 01 e 02. 

Todos os serviços estão detalhados nos projetos, memoriais descritivos e 

especificações de arquitetura, eletricidade e hidráulica. As obras deverão ser 

planejadas de forma a permitir alternativas de circulação. 

Para dar início às obras dos Setores 01 e 02, será necessário fechar a área 

com tapume estanque de sujeira. E, para permitir acesso ao canteiro de obras 

provisório que permitirá a entrada e saída da obra e deposito de materiais, poderá 

ser usada a porta nos fundos deste setor. 

Ao mesmo tempo exigirá um cuidado maior no que diz respeito a tapumes e 

controle de acessos. 

Todos os serviços estão detalhados nos projetos, memoriais descritivos e 

especificações de arquitetura, eletricidade e hidráulica. As obras deverão ser 

planejadas de forma a permitir alternativas de circulação. 
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As instalações inseridas no piso serão executadas conforme projetos 

complementares e especificações de forma a permitir a preparo da base e permitir 

a colocação do piso vinílico, de acordo com suas especificações. 

As paredes de gesso acartonado serão locadas conforme o projeto 

arquitetônico e suas especificações, mantendo acesso para as instalações elétricas, 

hidráulicas e gases, antes de seu fechamento. 

Os forros de gesso acartonado serão executados após as instalações 

técnicas, obedecendo projeto de arquitetura, cuidando das aberturas para luminárias 

e grelhas da climatização. 

Banheiros serão executados conforme especificação da arquitetura. 

Os materiais resultantes de desmanche de pisos, paredes de alvenaria e 

gesso, forros e instalações deverão ser descartados de forma adequada. 

  

1. Administração Local 

Grupo 1— Planilha Orçamentária, Plataforma + Brasil 

A contratada manterá uma equipe técnica permanente no canteiro de obras, 

sendo a presença de Engenheiro residente obrigatório no mínimo em um turno. 

Devera a Administração manter registro diário atualizado na obra (Diário de 

Obra), onde serão lançados pelos responsáveis da CONTRATADA e pela 

fiscalização, os elementos que caracterizam o andamento da obra, com pedidos de 

vistoria, notificações, impugnações, autorizações. As folhas deverão apresentar-se 

em 3 (três) vias. 

Este livro deverá ficar permanentemente no escritório do canteiro da obra, a 

disposição da fiscalização. 

Devera a contratada respeitar os projetos e especificações, não sendo 

admitidas quaisquer alterações ou modificações do que estiver determinado pelas 

especificações e/ou projetos, sem prévia justificativa técnica por parte da 

CONTRATADA junto a fiscalização, que providenciara a autorização ou não, por 

escrito. 

Os andaimes necessários a execução da obra, serão locados e estão 

contemplados dentro deste item, pois a locação será durante o período de execução 

da obra, sendo sua montagem e desmontagem feita em cada setor específico da 

obra (Setor 01, 02, 03 e 04), quando da sua execução. 
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2. Canteiro de Obra 

Grupo 2 - Planilha Orçamentaria, Plataforma +Brasil 

Conforme definido em projeto, será disponibilizado uma área interna do IC 

para a instalação do canteiro de obras, que deverá ser montado com a utilização de 

container próprio para as instalações provisórias (escritório, sanitários). 

O IC/FUC fornecera energia, água e saída de esgotos, cabendo ao 

contratado apenas a interligação deles aos containers. 

 

3. Demolições 

Grupo 3 - Planilha Orçamentária, Plataforma +Brasil 

As demolições obedeceram ao definido no projeto Arquitetônico. A remoção 

da caliça e restos de obras devera obedecer ao disposto na legislação quanto a 

armazenagem, transporte e destinação adequado, conforme sua natureza física 

e/ou química. 

 

4. Paredes e forros - Setores 01, 02, 03 e 04 

Grupo 3 - Planilha Orçamentária, Plataforma +Brasil 

 

Todas as paredes internas que forem executadas em painéis de gesso 

acartonado terão acabamento monolítico, ou seja, não possuirão ranhuras ou perfis 

estruturais aparentes e serão resistentes a lavagem com água e sabão e ao uso de 

desinfetantes. 

Todas as paredes deverão ser construídas do piso até o teto para que o forro fique 

entre estas paredes e tome os ambientes estanques uns dos outros, com a 

colocação do forro de gesso entre estas paredes. 

Não será permitida a passagens direta dos forros de gesso por sobre as paredes. 
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As paredes internas, que serão executadas em gesso acartonado conforme 

assinalado em plantas baixas, terão 10 cm de espessura da seguinte forma: 

Tipo placa verde nas áreas molhadas; 

Tipo placa rosa, RF que é resistente ao fogo, nas demais paredes; 

Todas as paredes deverão receber massa corrida de acordo com a tinta a ser 

utilizada para a pintura de cada ambiente. 

Mesmo nas “áreas ditas molhadas” as paredes receberão tinta, conforme indicado 

nos itens abaixo. 

Todas as paredes dos boxes de chuveiro dos banheiros, tanto de Pacientes quanto 

da Equipe 

Assistencial, deverão ser pintadas, do piso ao forro, com tinta epóxi. 

Os sanitários receberão rodapé de Porcelanato, pois em todas as demais “áreas 

ditas molhadas” serão colocadas rodapé sempre da mesma especificação do piso 

de porcelanato. 

Nota: Paredes novas em gesso acartonado serão todas executadas antes de ser 

colocado o novo piso vinílico e os rodapés acompanharão sempre o piso daquele 

ambiente. 

 

Serão utilizados para todos os forros gesso acartonado, do tipo: gesso “RF”; 

resistente ao logo 

 

Todos os forros serão de gesso acartonado, para o acabamento do forro junto das 

paredes, serão utilizadas cantoneiras lisas, em “L”. 

Quando necessário, serão feitos recortes no forro junto das janelas, tipo 

“cortineiros”. 

Todas as circulações terão pé-direito rebaixado para ficarem mais baixo que as 

Salas Assistenciais e permitir passagens de dutos e tubulação de Ar-Condicionado 

e Exaustão. 

Todas as áreas de DML s, Salas de Utilidades, banheiros e os sanitários terão forro 

rebaixado em gesso acartonado sem negativo junto as paredes, ficando com o pé 

direito de alturas especificadas em projeto, mas sempre sem negativos junto das 

paredes. 
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Os forros terão alturas diferentes por ambiente. As alturas de todos os pés direito 

conforme especificada no Projeto Arquitetônico. 

5. Pisos - Setores 01, 02, 03, 04 

Grupos 4 — Planilha Orçamentária, Plataforma +Brasil 

Todas as salas terão piso Vinílico em manta, conforme alidades e 

características físico-químicas e possuir índice de absorção menor de 4%, conforme 

especificações de projeto. 

O piso dos banheiros que atendem aos pacientes e os sanitários da equipe 

assistencial será porcelanato na cor marfim claro, 60 x 6 cm, com índice de absorção 

menor de 4%. O rejunte deve ser epóxi, ou similar, com índice de absorção inferior 

a 4%. O mesmo deverá ser empregado nas Salas de Utilidades, DML’s e similares, 

já especificados em planta baixa, com respectivas legendas, com índice de absorção 

menor de 4%. O rejunte também deverá ser Epóxi, ou similar, com índice de 

absorção inferior a 4%. 

Todos os pisos obedecerão, para sua colocação, o desenho indicado na prancha de 

detalhamento específico para cada tipo de piso, essa definição das cores será feita 

posteriormente. 

No setor 03 da Emergência o piso existente em basalto não será retirado, mas será 

feito nele um tratamento especificado pelo fabricante do piso vinílico, para sabre ele 

poder ser colocado o novo piso vinílico de modo que fique com sua instalação 

perfeita e nivelada, sem que apareça qualquer marcação do piso de basalto. Deverá 

ser feita a remoção de resíduo de cera e aplicação de argamassa niveladora. 

O rodapé dos ambientes onde o piso for porcelanato deverá ter o rodapé igual ao 

piso, com índice de absorção menor de 4%. O rejunte deve ser epóxi, ou similar, 

com índice de absorção inferior a 4%. 

O rodapé dos pisos vinílicos em manta seguira ao mesmo tipo, marca e linha do 

piso, em tabeiras de 20 cm que formarão pele única com o rodapé que subirá 20 cm 

na parede. Esta faixa inteira que forma a tabeira e o rodapé não deve ter recorte e 

a pele inteira com cantos arredondados, utilizando para tanto os acessórios de 

cantos curvos da mesma marca do piso. 

Os rodapés serão alinhados com as paredes, evitando o tradicional ressalto do 

rodapé que permite o acúmulo de pó e é de difícil limpeza. 
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6. Esquadrias 

Grupo 6 a 8 - Planilha Orçamentária, Plataforma +Brasil 

Todas as portas internas serão em PVC, ou em MDF, na cor BRANCO, 

acabamento acetinado, inclusive os marcos e guarnições que serão da mesma 

marca e acabamento das portas. 

Algumas portas possuem visores fixos em vidro liso e translúcido, incolor. 4 

mm 

Todas as portas duplas terão visores que serão em vidro 4mm com película 

adesivada jateada. 

No acesso principal da Unidade de Emergência de cada um dos Setores 

(01,02 e 03) será instalada porta com duas folhas, com visor em vidro 4mm, os quais 

serão protegidos por película adesivadas para dar maior privacidade a Unidade. A 

porta de acesso externo de pacientes transportados por ambulância -Setor 01 

deverá ser nova, assim como para a porta de acesso externo ao Setor 02, conforme 

detalhamento no Projeto Arquitetônico. 

Todas as portas terão maçaneta metálica de alavanca, acabamento cromo 

fosco. As portas dos sanitários, banheiros, assim como DML's e Utilidades, terão 

maçaneta metálica c/ roseta e tranqueta, as demais terão maçaneta metálica com 

cilindro e chave. As dobradiças serão 3,5"x3,0" cromo acetinado. 

Os visores das portas terão vidro comum de 4mm e serão lisos e incolores. 

Os vidros das janelas dos sanitários e banheiros serão pontilhados, de 4 mm, 

(fantasia) ou translúcidos. Em algumas salas as portas terão visores simples, com 

um visor fixo de vidro, em dimensões a serem definidas pelo projeto de 

detalhamento. Serão visores fixos em vidro, 4 mm, liso ou translúcido, incolor. (Ver 

Detalhamento Esquadrias). 

As barras de proteção (Bate-Macas e Corrimãos) das paredes, serão em vinil 

acrílico rígido de alta resistência estruturados em perfis metálicos, na cor marfim 

claro. Os bate- macas, que tem um espaçamento com a parede para formar um 

corrimão de apoio para os pacientes, devem ser colocados ao longo de todos os 

corredores de circulação de pacientes. 

Todas as esquadrias deverão ser instaladas pelo fabricante ou fornecedor. 
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7. Pinturas 

Grupo 25 a 31 - Planilha Orçamentária, Plataforma +Brasil 

As tintas usadas deverão ser resistentes à lavagem com água e sabão e ao 

uso de desinfetantes. 

As paredes das Salas de Serviço dos Postos de Enfermagem, Sanitários, 

Banheiros, 

DML's, Salas de Utilidades, as ditas "áreas molhadas", receberão massa 

epóxi, própria para serem pintadas com pintura epóxi„ na cor: “Verde, com 

tonalidade a definir, acabamento “Acetinado” do piso ao forro. 

Da mesma forma todas as paredes com instalações hidráulicas, 

hidrossanitários (atras de lavatórios e bancadas com pias) também receberão 

massa epóxi, própria para serem pintadas com pintura epóxi, “Verde, com tonalidade 

a definir, acabamento “acetinado”, do piso ao forro. 

Todos os forros deverão ser lixados e deverão receber massa acrílica e tinta 

acrílica, de cor “branca” acetinada,”. Não poderá ser utilizada tinta PVA em nenhum 

ambiente de Hospital. 

8. PPCI/PrPPCI 

Certificado de Aprovação 

A aprovação do Plano de Projeto Contra Incêndio é feita exclusivamente 

através da emissão do Certificado de Aprovação, emitido eletronicamente pelo 

Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Segurança Pública, Corpo de 

Bombeiros Militar, Divisão de Segurança Contra Incêndio, sendo este  documento 

único para comprovação de regularidade. 
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Grupo 10 - Planilha Orçamentária, Plataforma +Brasil 

O projeto das instalações aprovadas no Plano de Prevenção e Combate a 

Incêndio do Instituto de Cardiologia, atende os parâmetros e critérios das seguintes 

normas nacionais e legislações vigentes na cidade de Porto Alegre, sendo 

executado conjuntamente (tubulação, hidrantes, mangotes) com a rede 

hidrossanitário. Não há aprovação diferenciada para o projeto de PrPPCI. 

LC 420/98 – Sistema de Hidrantes e de Mangotinhos.  

LC 420/98 - Saídas de Emergência. 

DECRETO 53.280/2016 - A classificação das edificações e das áreas de risco de 

incêndio quanto a ocupação/uso. 

NBR 17240/2010 - Sistema de detecção e alarme de incêndio. 

NBR10898/2013 - Sistema de iluminação de emergência. 
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NBR 13434 - PARTE 1/2004, 2/2004 e 3/2005 - Sinalização de segurança contra 

incêndio. 

RT CBMRS 05 - PARTE 07/2016 - Existente versão corrigida. 

 

9. Esgoto Pluvial/Cloacal e instalações de Água Q/F 

Grupo 11 e 12 — Planilha Orçamentaria, Plataforma +Brasil 

As instalações foram projetadas de acordo com as normas técnicas da ABNT e 

exigências do DMAE (Departamento Municipal de Águas e Esgoto), conforme e 

documentação básica. 

NBR 5626/1998 — Instalações prediais de água fria; 

NBR 07198/1993 —Projeto e execução de instalações prediais de água quente; 

NBR 8160/1999— Sistemas prediais de esgoto sanitário — Projeto e execução; 

 NBR 10844/1989— instalações prediais de águas pluviais; 

Decreto n 9369/1988 — Código de instalações prediais de água e esgoto — Porto 

Alegre; 

Manual de drenagem urbana de Porto Alegre; 

DECRETO n 15.371 de 2006 — Controle de drenagem urbana; Resolução — RDC 

nº 50 — Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Os serviços deverão ser executados de acordo com o andamento da obra 

civil, devendo ser observadas as seguintes disposições: 

Emprego de ferramentas apropriadas para cada tipo de trabalho; 

Todos os ramais horizontais devem ser assentes sobre apoios, a saber: 

Ramais suspensos sob lajes — serão fixos nas mesmas por meio de 

abraçadeiras metálicas tipo perfurada; 

Ramais sobre lajes em enchimentos —serão apoiados sobre lastro de areia 

média; não serão permitidas curvas forçadas nos encanamentos; 

Todas as tubulações que trabalham sob pressão serão testadas a uma 

pressão equivalente ao dobro da de trabalho; 

Durante a execução das instalações, as extremidades livres serão vedadas; 
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A colocação dos aparelhos sanitários deverá ser feita com máximo esmero, 

a fim de dar acabamento adequado. 

Não será permitido amassar ou cortar canoplas, caso necessário a ajustagem 

deverá ser feita com pelas apropriadas; 

Prova que se submeterão as instalações executadas: 

Tubulação de água fria —todas as canalizações de água fria depois de 

montadas serão submetidas a uma pressão de 50% superior a pressão máxima, a 

qual não deverá ser nunca inferior a 10,00 m (1,0 Kg/cm2), pelo prazo de 4 horas, 

não devendo as referidas tubulações apresentar vazamentos; 

Tubulação de esgoto sanitário — estas tubulações deverão ser testadas por 

meio de prova de fumaça; 

 

10. Equipamentos Fixos 

Grupo 13 - Planilha Orçamentaria, Plataforma +Brasil 

Os tampos das bancadas com cuba - pias da Áreas de Serviços dos Postos de 

Enfermagem, das Salas de Utilidades serão em aço inoxidável. 

 Os sanitários destinados a Equipe Assistencial e aos Banheiros dos pacientes terão 

lavatório tipo “coluna suspensa”, também chamado de “meio pedestal" da cor 

branco. Este mesmo tipo de lavatório deverá ser instalado em toda área da 

Emergência. 

As bacias sanitárias serão convencionais, de louça cor branco, e o assento 

plástico com aditivo químico de proteção antibacteriana, cor branco. 

A bacia sanitária utilizada para PCD é Bacia sanitária convencional cor 

BRANCO, modelo específico para PCD. 

Nos sanitários da Equipe Assistencial, nos sanitários e banheiros de 

pacientes, será utilizado misturador monocomando, do tipo: “fechamento 

automático”, isto é, sem contato com as mãos ou de acionamento automático por 

sensor eletrônico, também da linha cromada. 

A válvula de escoamento para lavatório será metálica de cor cromado 

Ducha higiénica luxo com gatilho. Não haverá válvula de descarga.  

Os vasos sanitários serão com caixa acoplada. Os sanitários destinados a 

Equipe 
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Assistencial e os Banheiros dos pacientes terão lavatório tipo “coluna 

suspensa”. 

Para a pia da bancada das Salas de Serviço, serão utilizadas torneiras da 

linha profissional parede aço inox, ou serão utilizados misturadores monocomando, 

sendo o clínico com alavanca de metal, quando for de apoio na bancada e, quando 

preso na parede, o clínico de parede. 

Serão utilizados para os lavatórios e para as pias metais cromados. Os 

registros deverão ser da mesma marca e padrão. 

Os acessórios de sanitários tais como Barras de Segurança dos sanitários 

para PCD - Pessoas Com Dificuldades, papeleiras, toalheiros, dispensários de 

sabonete líquido, porta-toalhas, cabides etc., deverão ser de sobrepor em aço inox, 

para todos os sanitários destinados a pacientes. Nos demais sanitários e locais onde 

será de uso das equipes de enfermagem e de higienização tais cono: pias de uso 

da equipe assistencial, Salas de Utilidades e DML’s serão em ABS branco conforme 

especificações contidas no detalhamento do Projeto Arquitetônico. 

Junto a todos os lavatórios serão instalados dispenser de sabão líquido 

detergente, além de recursos para secagem das mãos. 

11. Rede de Gases Medicinais 

Grupo 14 - Planilha Orçamentaria, Plataforma +Brasil 

Para finalidade de dimensionamento de tubulações da rede de distribuição de gases 

medicinais e vácuo foram consideradas as seguintes premissas: 

Gases medicinais (oxigénio medicinal, ar medicinal) e vácuo clínico 

Tubulações: Cobre, sem costura, reforçado, classe A 

 Conexões soldadas: Tubos/luvas/curvas e conexões com encaixe para solda prata. 

Conexões terminais rosqueadas: Rosca BSP, reforçada, média pressão, classe 360 

psi Pressão da rede de alimentação existente: Oxigénio 800 kPa, Ar medicinal 800 

kPa, vácuo clínico 300 mmHg 

Pressão na saída da estação redutora de pressão geral: Oxigénio: ajustável 400 a 

500 kPa, Ar medicinal: ajustável 400 a 500 kPa, 

Pressões disponíveis nos pontos de consumo: mínimo 400 kPa, 

Velocidade máxima 15 m/s 

Fator de simultaneidade geral: 100% (para todos os pontos de consumo) 
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Os números de pontos por posto de utilização e as vazões de gases 

medicinais e vácuo clínico foram determinadas a partir dos valores de referência 

recomendados na ABNT NBR 12188:2016, anexo B. 

Os postos de utilização e as conexões dos acessórios para uso com gases 

medicinais e com vácuo devem estar em conformidade com as ABNT NBR 13730, 

13164,11906. 

a. Cada posto de utilização de gases e vácuo deve ser equipado com terminal 

(cachimbo ou tarugo), válvula auto vedante e rotulo legível com o nome do gás 

medicinal (oxigénio ou ar medicinal) ou vácuo, com o fundo de cor em conformidade 

com ABNT NBR 11906 

b. Os painéis frontais devem apresentar abertura para arejamento permitindo, em 

caso de vazamento, o escape do gás para o ambiente. As instalações de suprimento 

elétrico dos painéis ou colunas devem atender a NBR 5410. 

A rede de distribuição de gases medicinais (oxigénio e ar medicinal) deverá 

permitir a realização de ajustes de pressões de forma a prover a pressão de trabalho 

de no mínimo 400 kPa nos postos de utilização, com 100% de simultaneidade. A 

rede de distribuição de vácuo clínico devera prover a pressão de trabalho de no 

máximo -460 mmHg nos postos de utilização, com 100% de simultaneidade. 

A rede secundaria de distribuição de gases medicinais (oxigénio e ar 

medicinal) será instalada de forma aparente, sobre o forro, sendo fixada por suportes 

normatizados para esta finalidade. Para serviços de manutenção, inspeção e 

manobra de válvulas sobre o forro, deverá ser previsto diversos alçapões metálicos 

no forro, na cor branca, com tampa basculante, com abertura e fechamento por 

“click” (empurra abre/empurra fecha). 

Caso seja necessário alteração no trajeto da referida rede, este deverá ser 

aprovado previamente pelo cliente e demais órgãos fiscalizadores, levando em 

consideração os rigorosos critérios de segurança aplicáveis (ventilações, tubo luva, 

proximidade de equipamentos faiscantes). 

  

As conexões serão em cobre ou bronze soldadas com liga de prata e com 

alto ponto de fusão (superior a 537ºC), soldado por maçarico de oxi-acetileno e deve 

ser realizada por soldadores qualificados. NÃO é permitido o uso de soldas de 

estanho. Para conexões em válvulas e acessórios com rosca utilizar adaptadores 

terminais solda / rosca interna, preferencialmente BSP. Nas juntas roscadas, devem 
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ser usados materiais de vedação compatíveis para uso com oxigénio (ver IS0 11114-

1 e IS0 11114-2). Não utilizar tinta e cordão. Não utilizar óleo. 

As válvulas de regulagem de vazão e válvulas de redução de pressão devem 

ser de cobre ou liga de alto teor de cobre (preferencialmente bronze) e de qualidade 

comprovada para uso hospitalar. Utilizar válvulas esfera tripartida, passagens 

plenas, classe 300. Conexões com rosca interna, preferencialmente BSP. 

Após interligação a rede existente, onde tem-se a alimentação de gases 

medicinais (oxigénio e ar medicinal), estes devem passar por redutores de pressão 

ajustáveis (reduzindo de 700 a 800 kPa no ponto de alimentação para 400 a 500 

kPa no início da nova rede de distribuição da Emergência, chegando aos diversos 

pontos de consumo com pressão mínima de 400 kPa). 

Utilizar reguladores de pressão em cobre, bronze ou aço inoxidável com 

componentes totalmente compatíveis com sua aplicação (oxigénio medicinal e ar 

medicinal), excelente qualidade uso hospitalar. 

Montar redutores, válvulas, manômetros e conectores em caixas com porta 

transparente. Utilizar 2 painéis redutores de pressão para rede de oxigénio 

(operação + reserva). Utilizar 2 painéis redutores de pressão para rede de ar 

medicinal (operação + reserva). 

Painéis redutores devem permitir bloqueios parciais e conexão externa com 

cilindros para fornecimento de gases medicinais (oxigénio e ar medicinal) em caso 

de alarme operacional. Locais de instalação: na rede de derivação da rede existente 

(no ponto de alimentação), os 4 painéis redutores de pressão serão instalados na 

parede da circulação próximo a entrada do Setor 1 da emergência. Manômetros tipo 

Bourdon, visor 2", excelente qualidade, uso hospitalar, com glicerina. 

Pintura e identificação de tubulações de gases 

A pintura nas tubulações de gases e de vácuo deve ser aplicada em toda sua 

extensão, independentemente de ser instalada aparente ou embutida, para, a 

qualquer tempo, ser possível a sua identificação Nas tubulações de gases e vácuo 

devem ser aplicadas etiquetas adesivas com largura mínima de 20 mm e com fundo 

na cor branca, da seguinte forma: com o nome do gás respectivo, em letras na altura 

mínima de 10 mm, em caixa alta e na cor preta; com uma seta na cor preta, em 

altura mínima de 10 mm indicando sentido do fluxo; aplicadas a cada 5 m no máximo 

nos trechos retos; aplicadas no início de cada ramal; nas descidas dos postos de 

utilização; de cada lado das paredes, forros e assoalhos, quando estes são 

atravessados pela tubulação em qualquer ponto onde for necessário assegurar a 

identificação. 
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O posto de utilização deve ser provido de dispositivo de vedação e proteção 

na saída para quando não estiver em uso. Deve ser observada uma distância de 

mínima de 20 cm entre os centros de cada posto de utilização. 

As tubulações deverão ser pintadas na cor padrão em toda extensão, 

indicando o nome do gás e o sentido do fluxo. 

No caso de uso de painéis de cabeceira (réguas) ou colunas (retrateis ou 

fixas), os sistemas de gases medicinais devem ser instalados em compartimentos 

fisicamente separados, por vedação hermética, das instalações elétricas. As partes 

externas dos painéis ou colunas não devem ter canto vivo, sendo que os materiais 

de acabamento utilizados devem respeitar o princípio da facilidade de limpeza e 

desinfecção, evitando rugosidade ou ressaltos. 

No caso de pontos individuais, estes devem ser instalados na parede lado a 

lado, com caixas, conexões completas, proteções, espelhos de acabamento, 

canoplas, pintura e identificação apropriada conforme a uso (oxigénio, ar medicinal, 

vácuo clínico) 

Estão previstos a utilização de três tipos terminais nos pontos de utilização, 

sempre completos prontos para uso, com distância mínima entre pontos de 20 cm, 

com distância aproximada do piso entre 1,50 até 1,60 m (ver projeto arquitetônico e 

características dos painéis de cabeceira e componentes comprados para perfeita 

compatibilização). 

Alarme operacional: No início da rede de alta pressão (ponto de interligação 

na rede existente), deve haver um alarme operacional que indique quando a rede 

deixa de receber suprimento primário, por falha e passa a receber suprimento 

secundário ou reserva. Este alarme deve ser identificado como “alarme operacional” 

e deve ser sonoro e visual, sendo que o alarme visual somente pode ser cancelado 

com reestabelecimento da pressão operacional predeterminada. Prever adaptações 

no sistema de alarme operacional existente. 

Alarme de emergência: Nos 4 setores da emergência devem ser instalados 

obrigatoriamente alarmes de emergência identificados como tal e independentes do 

alarme operacional que atuem quando a pressão manométrica da rede de 

distribuição atingir o valor mínimo de operação (mínimo de 400 kPa nos pontos de 

consumo). 
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12. Instalações elétricas 

Grupos 15 a 21 — Planilha Orçamentária, Plataforma +Brasil 

O projeto foi elaborado conforme as Normas da ABNT (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas), a NR-10 e o Regulamento das instalações Consumidoras da 

CEEE. A tensão de fornecimento de energia é de 220/127V. 

Para a execução das instalações deverão ser observadas rigorosamente as 

recomendações da ABNT e RIC/CEEE e ao Código de Obras da Prefeitura de Porto 

Alegre, em tudo o que disser respeito das presentes instalações. 

Alimentação de energia: Dos quadros gerais de baixa tensão principal partem 

os alimentadores para QGBT secundários, de energia essencial (suprido pelo 

gerador do hospital) e de energia não-essencial. Os alimentadores dos quadros 

desenvolvem-se por eletrocalhas novas, com bitolas e dimensões indicadas em 

projeto. 

Aterramento: Os quadros gerais de baixa tensão secundários deverão ter 

barramento de proteção devidamente aterrado, estando ambos interligados. 

Quadro geral de baixa tensão de cargas essenciais: Será de sobrepor, 

construído em módulos de chapa metálica, providos de portas e trincos, com a 

finalidade de abrigar os disjuntores tripolares de proteção dos alimentadores 

indicados. 

Quadro geral de baixa tensão de cargas não essências: Será de sobrepor, 

constituído em módulos de chapa metálica, providos de portas e trincos, com a 

finalidade de abrigar os disjuntores tripolares de proteção dos alimentadores 

indicados. 

Centros de distribuição (CD): Serão de embutir, construídos em chapa 

metálica, providos de portas e trincos, com a finalidade de abrigar os barramentos 

para as três fases, neutro e proteção e disjuntores uni e bipolares de proteção dos 

circuitos indicados. 

Circuitos: Todos os circuitos foram calculados para não ultrapassarem a 15 

pontos de unidade. Os circuitos foram calculados ainda para não ultrapassarem a 

uma queda de tensão máxima admissível de 2%. tudo dentro do que recomenda a 

ABNT. 

Antena de tv: Foi prevista instalação de tubulação e caixas de conexão nas 

esperas, possibilitando informes ou chamadas de senha. 
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Os eletrodutos serão de ferro galvanizado, classe leve II (espessura de 

parede de 1,2 mm); Curvas e luvas terão as mesmas características dos eletrodutos, 

sendo buchas e arruelas galvanizadas. 

Os condutores que tiverem parte do seu percurso dentro de eletrocalhas 

(alimentadores e circuitos terminais) serão em toda sua extensão de cobre, têmpera 

mole, com isolamento termoplástico para 750 V, 75°C. A bitola mínima a ser utilizada 

em obra será de serão 2,5 mm*. Os condutores que tiverem seu percurso dentro de 

eletrodutos instalados sobre forro ou paredes (circuitos de iluminação e tomadas) 

serão em toda sua extensão de cobre, têmpera mole, com isolamento termoplástico 

para 750 V, 75°C. A bitola mínima a ser utilizada em obra será de serão 2,5 mm2. 

Os disjuntores: para proteção de alimentadores, serão automáticos, caixa 

moldada — Norma Nema. Disjuntores para proteção de circuitos terminais serão 

automáticos, sistema N — Norma DIN. 

As Caixas de passagens (teto) serão em chapa de aço zincado, de 100 x 100 

mm (quadradas, FF), as caixas de passagens (paredes): serão em chapa de aço 

zincado, de 100 x 50mm (retangulares), para abrigar tomadas e interruptores. 

Os interruptores serão de embutir, com espelho de 100 x 50 mm, para 10A - 

250 V. As tomadas serão de embutir, com espelho de 100 x 50 mm. As tomadas de 

manutenção, carros de parada e aparelhos portáteis de RX terão capacidade para 

20A e as demais, para 10A - 250 V. Todas as tomadas de corrente do prédio deverão 

ter plug de aterramento, atendendo NBR 14136. 

As luminárias serão conforme especificadas no projeto arquitetônico. 

 

13. Climatização 

Grupos 22 a 28 — Planilha Orçamentaria, Plataforma +Brasil 

O presente projeto foi elaborado segundo as seguintes normas e orientações 

brasileiras: NBR 7.256 - Tratamento do ar em estabelecimentos de Saúde 

NBR16.401— instalações de ar-condicionado - Sistemas Centrais e Unitários 

Portaria n. 3.523 de 23 de agosto de 1998 do Ministério da Saúde 

RENABRAVA I — Recomendação normativa ABRAVA para execução de Serviços 

de Limpeza e Higienização de Sistemas de Distribuição de Ar 

RENABRAVA II — Recomendação normativa ABRAVA — Qualidade do Ar Interior 

em Sistemas de Condicionamento de Ar e Ventilação para Conforto —abril 200 
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Resolução 176 — Ministério da Saúde, Agência de Vigilância Sanitária —

24/10/2000, tratando sobre padrões referenciais de qualidade do ar interior em 

ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo. 

Resolução 9— Ministério da Saúde, Agência de Vigilância Sanitária — 16/01/2003, 

complementado a 176 e tratando sobre padrões referenciais de qualidade do ar 

interior em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo. 

 

Normas e orientações internacionais: 

ASHRAE — American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning 

Engineers AMCA — Air Moving and Conditioning Association, Inc. 

ARI — Air Conditioning and Refrigeration Institute 

SMACNA — Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association, Inc. 

CARRIER - Handbook of Conditioning System Design 

  

Montagens dos Sistemas: Atenção especial deve ser dada a montagem dos 

dutos, os quais deverão ser limpos e tamponados diariamente ao término de cada 

etapa de montagens, com a finalidade de evitar a entrada de sujeiras da obra. Todos 

os sistemas que compõe a instalação de climatização deverão ser testados e ter 

suas vazões de ar reguladas e balanceadas. Tal procedimento é fundamental para 

que os sistemas operem dentro das condições previstas em projeto. 

Deverão ser realizadas medições de vazões de ar junto as unidades 

evaporadoras e exautoras além de cada dispositivo de insuflamento, retorno e 

exaustão com utilização de anemômetro dentro da técnica recomendada. Uma 

primeira medição deverá ser efetuada com todos os dampers ou registros abertos. 

A partir do último dispositivo de insuflamento deverão ser feitos ajustes de vazão 

através de registros/captores de forma a serem obtidas as vazões de projeto, 

respeitando-se os níveis de ruido admissíveis para os ambientes. Se no término do 

balanceamento a vazão total for menor que a de projeto, devera se proceder ao 

ajuste de rotação do ventilador. 

Verificações Elétricas: Com todos os equipamentos funcionando e depois dos 

balanceamentos de vazões de ar estarem concluídos, deve-se proceder a 

verificação das correntes em cada motor, para ajuste dos relés. As verificações 

elétricas deverão ser feitas com a tensão em condições normais. 
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As interligações entre as unidades evaporadoras e a unidade condensadora 

serão feitas através de tubulação de cobre fosforoso sem costura, desoxidados, 

recozidos e brilhantes com liga C-122 com 99% de cobre, do tipo rígido (1/2H ou 

duro) conforme norma NBR 7541. A tubulação deverá ter especificação para resistir 

a uma pressão máxima de 4,2 MPa — 42 kg/cm2 - 600 PSI. Todas as tubulações 

deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras 

apropriadas com pontos de sustentação e apoio espagados a cada 1,5m. 

Tanto a linha de líquido como a de sucção deverão ser isoladas 

separadamente. O isolante devera suportar temperaturas máximas de até 110 C e 

possuir espessura adequada para evitar a condensação com fluido refrigerante 

circulando no interior dos tubos a 1 C. Os tubos isolantes deverão ser inseridos na 

tubulação de cobre, evitando-se cortá-los longitudinalmente. Quando isto não for 

possível, deverá ser aplicada cola adequada, indicada pelo fabricante, e cinta de 

acabamento autoadesiva em toda a extensão do corte. Em todas as emendas 

deverão ser aplicadas cinta de acabamento autoadesiva isolada, de forma a não 

deixar os pontos de união dos trechos de tubo isolante livres, que possam com o 

tempo permitir a infiltração de umidade. Para garantir a perfeita união das emedas, 

recomenda-se uso de cinta de acabamento. 

Quando a espessura não puder ser atendida por apenas uma camada de isolante, 

deverá ser utilizado outro tubo com diâmetro interno equivalente ao externo da 

primeira camada. 

No caso de corte longitudinal, para encaixe do tubo, as emendas coladas 

deverão ser contrapostas em 1800 e a emenda externa selada com cinta de 

acabamento em todo o seu comprimento. As espessuras deverão ser similares de 

ambas as camadas utilizadas. Uma vez colado o isolamento, a instalação não 

deverá ser utilizada pelo período de 36h. Recomenda-se o uso da cola indicada pelo 

fabricante. O isolamento deverá ser protegido extremamente quando exposto ao sol 

com fita PVC, Alumínio ou pintura especial resistente a radiação ultravioleta e a 

tensão mecânica, 

Os trechos do isolamento expostos ao sol ou que possam esforços 

mecânicos deverão possuir acabamento externo de proteção. 

Opcionalmente os dutos de insuflamento poderão ser executados em painéis 

de poliuretano expandido rígidos com espessura 20 mm e 10mm para os dutos de 

exaustão e ar exterior, revestido por alumínio texturizado com espessura 0,08 mm e 

poliéster em ambas as faces, com as seguintes propriedades: 

Condutividade térmica: 0,0022 W/m°C Densidade do isolante: 50 kg/m² 
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Reação ao fogo: classe "A” conforme NBR 9442 

Caso necessário os dutos deverão possuir reforços a fim de garantir uma 

deformação máxima de 3% ou 30 mm em qualquer caso. As juntas entre os 

segmentos individuais dos dutos serão realizadas através de flanges tipo “invisível” 

Com perfis de encaixe incorporado. O comprimento máximo de cada segmento 

deverá ser de 4 metros. 

Os dutos de poliuretano serão suportados por apoios especiais em intervalos 

de até 4,00 metros (lado maior inferior a 1,00 metro) e até 2,00 metros (lado maior 

superior a 1,00 metro). Acessórios tais como dampers deverão ser sustentados de 

forma autônoma. 

  

14. Casa de Máquinas AC 
Os Equipamentos serão instalados obedecendo as normas do fabricante do 

equipamento, deste modo se houver alguma alteração nos locais já definidos para 

instalação em função destas especificações do fabricante, serão executadas 

diretamente pelo IC.  A nomenclatura Casa de Máquinas nº “N”, Setor “NN”, foi 

utilizada apenas para definir onde e para fins de localização para manutenção e 

apropriação patrimonial. 

 

 


