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1. APRESENTAÇÃO 

O presente memorial é descritivo tem por finalidade descrever as principais 

características técnicas do projeto básico caracterizando criteriosamente todos os 

materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva 

utilizada na “CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MOCAJUBA/PA” 

de propriedade da Prefeitura Municipal de Mocajuba– Pa. Tal documento relata e 

define integralmente o projeto básico e suas particularidades, complementando 

as informações a fim de assegurar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, 

a qualidade da execução, a racionalidade, economia e segurança, tanto aos 

usuários, como aos funcionários da empresa contratada executora da obra.  

Constam do presente memorial descritivo a apresentação dos elementos 

constituintes que nortearam o Projeto Arquitetônico Básico, bem como apresenta 

as especificações e procedimentos adequados à sua boa execução, sendo a leitura 

deste, obrigatória por parte do responsável pela execução dos serviços, por ser um 

complemento do projeto básico. 

 

2. OBJETO DA PROPOSTA 

Este Memorial apresenta o estudo para “CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL 

MUNICIPAL DE MOCAJUBA/PA”, localizado na Rua Manoel de Sousa Furtado 

S/Nº – No município de Mocajuba, no Estado do Pará. Procura-se detalhar 

adequadamente as instalações a serem realizadas neste local, cuja execução 

deverá seguir o projeto Básico. O lote do complexo conta com uma área total de 

aproximadamente 10.242,13m². 

O conceito de CONSTRUÇÃO consiste no ato de executar ou edificar uma 

obra nova (IBRAOP OT – IBR 002/2009), assim, o projeto prevê a “Construção do 

Hospital” priorizando o atender normas voltadas a inclusão da acessibilidade (ABNT 

9050/20), inserindo na proposta arquitetônica espaços de convivência adequados 

às características físicas e bioclimáticas da região, e tem como finalidade dotar o 

município com um espaço físico destinado ao atendimento de urgência e 

emergência, em promoção a saúde de munícipes e visitantes, assim a construção 
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tem como objetivo garantir infraestrutura adequada a tratamentos de prevenção, 

procedimentos cirúrgicos, enfermaria, pronto socorro 24h, entre outros.  

O Bloco Cirúrgico foi projetado com ambientes destinados ao 

acompanhamento e assistência ao trabalho de parto, parto e pós-parto, assim, 

promovendo a implementação do programa Rede Cegonha, atendendo ao modelo 

de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança. 

Para melhor compreensão do projeto, dividiu-se o Hospital em 08 Blocos, 

criando fluxos eficientes e ambientes bem ventilados. Todas as edificações foram 

dispostas de forma a prever área para futura ampliação do bloco de enfermaria. 

Foi previsto reservatório elevatório com cisterna e central de gases medicinais, 

sendo dispostos em pontos estratégicos a abranger todo o hospital. 

Nas paredes internas da sala de Raio-x, obrigatoriamente, deverá receber 

assentamento de argamassa baritada e instalação de porta em madeira com  miolo 

de chumbo, esquadrias em vidro plumbífero, impedindo que raios primários e 

secundários de radiação consigam escapar dos locais onde ocorre os exames 

radiodiagnósticos. 

Está previsto urbanização: calçamento com meio fio (pintado com tinta 

à base de cal) e linha d’água no entorno da edificação, entre vias e 

estacionamentos será construído sarjetão, serão adotadas rampas acessíveis em 

áreas internas e externas do empreendimento, 02 estacionamentos para 

comportar 42 veículos de passeio, 01 estacionamento de ambulâncias com 08 

vagas, 02 guaritas de monitoramento e segurança, plantio de vegetações 

regionais, como arbusto, amplas áreas gramadas entre blocos. 

 

3.  CARACTERÍSTICAS DA IMPLANTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

DO TERRENO 

Mocajuba é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à 

mesorregião do Nordeste Paraense e microrregião de Cametá, o município possui 

área total de 871,171 km². Situado a 30 metros de altitude, no norte brasileiro, a 

uma latitude 02º35’03" sul e longitude 49º30'26" oeste, possui um clima Equatorial. 

O projeto proposto apresenta aproximadamente uma área de 10.242,13m², 

com terreno e topografia regular, será implantado no terreno localizado sob 
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coordenadas geográficas de 02°34'57.88”S e 49°30'18.92"W. Situado na Rua 

Manoel de Souza Furtado e Travessa Nossa Senhora das Graças, pertencente ao 

Bairro Centro, no município de Mocajuba – PA. 

Para a implantação do Hospital Municipal no terreno, foram considerados 

alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar 

a edificação das melhores condições como: 

• Características do terreno: avaliar dimensões, forma e topografia do 

terreno, existência de vegetação e edificações; 

• Localização do terreno: privilegiar localização próxima à demanda 

existente, com vias de acesso fácil; Garantir a relação harmoniosa da construção 

com o entorno, visando o conforto ambiental dos seus usuários (conforto 

higrotérmico, visual, acústico, olfativo/qualidade do ar); 

• Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação 

térmica, à insolação, permitindo ventilação cruzada nos ambientes e iluminação 

natural; 

• Adequação ao clima regional: considerar as diversas características 

climáticas em função da cobertura vegetal do terreno, dos ventos, do sol e de 

vários outros elementos que compõem a paisagem a fim de antecipar futuros 

problemas relativos ao conforto dos usuários; 

• Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando 

atentamente suas características procurando identificar as prováveis influências 

do relevo sobre a edificação, sobre os aspectos de fundações, conforto ambiental, 

assim como influencia no escoamento das águas superficiais, realizar 

levantamento topográfico Planialtimétrico Georreferenciado tipo cadastral; 

• Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da edificação 

com relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e 

esgoto, neste caso, deve-se preservar a salubridade das águas dos mananciais 

utilizando-se fossas sépticas quando necessárias localizadas a uma distância de 

no mínimo 300m dos mananciais. 

• Orientação da edificação: buscar a orientação ótima da edificação, 
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atendendo tanto aos requisitos de conforto ambiental, e dinâmica de utilização da 

edificação quanto à minimização da carga térmica, e a consequente redução do 

consumo de energia elétrica. A correta orientação deve levar em consideração o 

direcionamento dos ventos favoráveis, brisas refrescantes, levando-se em conta 

a temperatura média no verão e inverno característica de cada Município. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO BÁSICO 

A elaboração do projeto arquitetônico seguiu as etapas do processo 

projetual, onde inicialmente foi realizado o levantamento planialtimétrico, in loco, e 

elaboração do programa de necessidades, desenvolvendo assim, um estudo 

preliminar e posteriormente a elaboração do anteprojeto com apresentação de um 

layout. A confecção do projeto básico com elaboração de detalhamentos, vistas e 

cortes, memorial descritivo, especificação técnica, planilha orçamentária e 

cronograma físico-financeiro, se darão após aprovação do estudo preliminar. 

 

4.1. Planilha orçamentária 

De acordo com Orientação Técnica OT – IBR 002/2009 publicada pelo 

Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) quanto ao 

enquadramento de obras ou serviços de engenharia, o referido objeto é classificado 

com OBRA DE ENGENHARIA. 

A técnica construtiva adotada na referida obra é simples, adotando 

materiais facilmente encontrados no comércio local e não necessitando de mão-de-

obra especializada. 

Para elaboração da planilha orçamentaria de custos, composições unitárias 

de custos, cronograma físico financeiro e memória de cálculo, foram levados em 

consideração os estudos estatísticos desenvolvidos pelo TCU, que determina o 

enquadramento em cada tipo de obra, observou a preponderância dos serviços 

correlatos no orçamento de cada empreendimento (ACÓRDÃO Nº 2622/2013). 

Todos os insumos e composições de custo presentes na planilha orçamentária para 

a referida obra, foram baseados na planilha SINAPI MAIO/2022 – DESONERADA 
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e SEDOP MAIO 2022, adotou-se o BDI de 28,82%, utilizada como parâmetro para 

Construção de Edifícios, com o objetivo de definir faixas aceitáveis para valores 

de taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), específicos para cada tipo de 

obra pública e para aquisição de materiais e equipamentos relevantes, bem como 

efetuar o exame detalhado da adequabilidade dos percentuais para as referidas 

taxas adotados pelo TCU (Acórdãos ns.325/2007 e 2.369/2011), ambos do 

Plenário, com utilização de critérios contábeis e estatísticos e controle da 

representatividade das amostras selecionadas. Foram utilizados percentuais, da 

parcela do BDI, enquadradas no 1º quartil, dos percentuais dos itens que compõem 

analiticamente o BDI, a Alíquota de ISS será de 5%, determinada pela “Relação de 

Serviços” do Código Tributário do Município de Mocajuba- PA, onde se prestará o 

serviço. 

Foram elaboradas composições de custos unitários – CPU, de serviços, 

cujo preço não está contemplado pelo SINAPI, através de pesquisa de mercado 

dos insumos, procedimento expressamente previsto no Decreto 7983/2013. 

Está previsto, na planilha orçamentaria, a estimativa dos gastos com 

Administração Local da Obra, um componente do custo direto da obra e 

compreende a estrutura administrativa de condução e apoio à execução da 

construção, composta de pessoal de direção técnica, pessoal de escritório e de 

segurança (vigias, porteiros, seguranças etc.) bem como, materiais de consumo, 

equipamentos de escritório e de fiscalização, quantificada e discriminadas por meio 

de contabilização de seus componentes como custo direto. Prática recomendada 

pelo TCU e visa a maior transparência na elaboração do orçamento da obra. 

Administração local depende da estrutura organizacional que o construtor 

monta para a condução de cada obra e de sua respectiva lotação de pessoal. Para 

a perfeita execução deste objeto a obra deverá contar com a administração local, 

formado por engenheiro civil, encarregado geral e vigia noturno que deverão estar 

presentes no decorrer da obra e sempre que solicitado pela fiscalização em 

horários determinados que constam na memória de cálculo, sendo 8 hs de serviços 

do encarregado geral com encargos em 22 dias/mês; 0,50 h do acompanhamento 

do engenheiro civil de obras pleno em 20 dias/mês; 12 hs do acompanhamento 
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do vigia noturno com encargos em 30 dias/mês e 4 hs do acompanhamento do 

engenheiro eletricista com encargos em 20 dias/mês. 

  O cronograma físico-financeiro descreve a sequência de etapas e 

serviços, bem como o desembolso financeiro da obra no período de 540 

(quinhentos e quarenta) dias, além de também descrever o orçamento disponível 

para cada uma das fases do projeto. 

 

4.2. Parâmetros Funcionais e Estéticos  

 Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram 

condicionantes alguns parâmetros, a seguir relacionados: 

• Programa arquitetônico – elaborado com base no número de usuários e 

nas necessidades operacionais cotidianas, proporcionando uma vivencia 

completa da experiência adequada; 

• Distribuição dos blocos – se dá por uma setorização clara dos conjuntos 

funcionais em blocos e previsão dos principais fluxos e circulações; A setorização 

prevê tanto espaços para atividades particulares, restritas, quanto ao grupo em 

atividades coletivas. A distribuição dos blocos prevê também a interação com o 

ambiente natural; 

• Volumetria dos blocos – Derivada do dimensionamento dos blocos e da 

tipologia de coberturas adotada, a volumetria considerando os fluxos, mobília e 

melhor layout para cada ambiente, que é elemento de identidade visual do projeto; 

• Áreas e proporções dos ambientes internos – Os ambientes internos 

foram pensados sob o ponto de vista do usuário e portadores de deficiências. Os 

conjuntos funcionais do edifício hospitalar são compostos por blocos de: 

Recepção/Emergência; Centro cirúrgico; Laboratórios; Enfermarias; 

Administrativo, Serviço (Lavanderia, cozinha e conforto dos plantonistas); 

Subestação; e, Resíduos. As salas são amplas, permitindo diversos arranjos 

internos em função da atividade realizada. Os ambientes de modo geral, estão 

relacionados à adaptação dos equipamentos as suas proporções e alcance para 

o utilizador; 
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• Layout – O dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos 

funcionais do hospital foi realizado levando-se em consideração os equipamentos 

e mobiliário adequados e ao bom funcionamento conforme acessibilidade e 

segurança de todos os usuários.  

• Tipologia das coberturas – foi adotada solução simples de telhado com 

telha de fibrocimento, de fácil execução em consonância com o sistema 

construtivo adotado.  

• Esquadrias – foram dimensionadas levando em consideração os requisitos 

de iluminação e ventilação natural em ambientes hospitalares.  

• Funcionalidade dos materiais de acabamentos – os materiais foram 

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

intensidade e características do uso, conforto antropodinâmico, exposição a 

agentes e intempéries; 

• Especificações das cores de acabamentos – foram adotadas cores que 

privilegiassem o conforto para os usuários.  

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

considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso e a disponibilidade no 

comercio local, ou dos grandes fornecedores nacionais. Foram observadas as 

características físicas, durabilidade e facilidade de manutenção.  
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Assim, o projeto do Hospital Municipal de Mocajuba será composto pelos 

seguintes ambientes: 

 

 

Croqui de Referência 

 

a) BLOCO DE EMERGÊNCIA - com área de 943,60m², com 

acesso coberto por marquise, portas amplas para facilitar entrada e saída 

de pacientes em macas, sem interrupção do fluxo de pessoas, a sala de 

higienização possuirá acesso independente, interligando ao posto policial e 

sala de emergência, 01 sala de recepção/registros, 01 sala para exame 

indiferenciado, 01 consultório ginecológico com lavabo, 03 salas de 
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observação (feminino, masculino e infantil), 02 salas de plantões (feminino 

e masculino), 01 posto de enfermagem com sala de serviço acompanhado 

de 02 bancadas (01 com cuba inox), 01 sala de isolamento, 02 salas de 

triagem, salas de procedimentos e salas de apoio/serviço, incluso central 

de telefone e sistemas. Somente recepção/espera, arsenal e plantão não 

haverá instalação de lavatórios; 

b) BLOCO CIRÚRGICO – com área de 569,13m², acessado por 

circulação interna do bloco de emergência e passarela coberta, comportará 

01 sala de parto cirúrgico + 01 sala para assistência ao recém-nascido (RN), 

01 sala de cirurgia médica, as quais deverão ter paredes executadas com 

“quinas” arredondadas facilitando limpeza do local, 01 sala de recuperação 

pós anestésica, 02 salas de plantão (feminino e masculino), 02 vestiários 

de barreira (masculino e feminino), 01 sala parto normal, 03 sala PPP (pré-

parto, parto e puerpério) acompanhados de banheiros PCD, posto de 

enfermagem, ambientes de apoio/serviço, central de telefone e sistemas;  

c) BLOCO DE ENFERMARIA – localizado após bloco de 

emergência com área de 512,31m², comportará 28 leitos, acompanhados 

de banheiros PCD, na circulação em local de fácil acesso haverá o posto 

de enfermagem, próximo ao acesso principal deste bloco haverá 01 sala de 

conforto, o bloco foi disposto no lote prevendo futura ampliação do setor de 

enfermaria; 

d) BLOCO DE LABORATÓRIO – com área de 560,74m², entre 

os blocos cirúrgicos e administrativo, acessado por passarelas cobertas, 06 

salas para procedimentos laboratoriais (bioquímica imunológica, 

hematologia, parasitologia/urinálise, bacteriologia/micologia, patologia), 01 

conjunto de salas destinadas para higienização de utensílios (lava-olhos, 

esterilização e lavagem), 04 salas de apoio diagnóstico (endoscopia, 

ultrassonografia, raio-x e eletrocardiograma), somente a sala de raio-x 

receberá parede com argamassa baritada, 03 salas de coleta (sangue, 

secreção e escarro), 01 recepção com sala de laudos; 
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e) BLOCO ADMINISTRATIVO– com área de 547,47m², bloco 

possuirá sala para gerência hospitalar, sendo 01 secretaria, 01 sala para 

acomodação do apoio técnico com acesso direto a sala do diretor técnico, 

01 secretaria para sala de presidência, 01 sala para direção administrativa 

ligada a sala de apoio administrativo, 01 sala para arquivamento de 

prontuários médicos e estatísticas (SAME), sala de reunião, sala de ensino 

e pesquisa, copa e auditório com capacidade para 60 lugares; 

f) BLOCO DE SERVIÇOS – constituído de uma circulação 

central a qual subdivide o bloco em duas áreas, uma destinada a ambientes 

de preparação e lavagem de roupas e outra para preparação de 

alimentos/refeições, com acomodações de descanso e apoio para 

funcionários, área total de 747,40m², incluso morgue (necrotério); 

g) DEPÓSITO DE RESÍDUOS – com área de 95,09m², formado 

por 03 ambientes destinados a armazenamento de resíduos comuns, 

infectantes e biológicos, área de lavagem de carros e latões, previsto 

execução de canaleta com grelha metálica, e, banheiro com bancada para 

2 cubas e divisórias tipo cabine para chuveiro e vaso sanitário, esta 

edificação terá acessos independentes minimizando a contaminação 

ambiental, cobogós em cerâmica e portas de alumínio tipo veneziana 

auxiliarão na entrada de ventilação natural. 

h) SUBESTAÇÃO – essa edificação subsidiará instalações 

elétricas, formadas por conjuntos de equipamentos responsáveis pela 

transmissão e distribuição de energia em todo hospital, totalizando uma 

área de 60,75m², a referida subestação de energia elétrica será disposta 

nos fundos do empreendimento, com acesso independente pelo Rua Nova 

José Pimentel e após o bloco de apoio/serviço, abrigada em construção 

própria, disponibilizará de 02 ambientes, 01 para abrigar o gerado e o outro 

ambiente abrigará 02 transformadores e 01 dispositivos para entrada de 

energia; 

i) GUARITAS – 02 unidades, contornadas por calçada de 

proteção em concreto, cobertura em fibrocimento sobre estrutura em 
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madeira de lei pontaletada, ocultada por platibanda em alvenaria com 

pingadeira, calha metálica, laje em concreto armado, esquadrias de vidro 

temperado, porta em alumínio, fachadas com detalhes de frisos, luminária 

com 02 lâmpada LED de 10W, área de aproximadamente 8,48m² cada. 

 

5. DESCRIÇÃO DA OBRA 

Antes da inicialização de qualquer serviço a Placa de obra em chapa 

galvanizada 3,00 x 2,00m com 6,00m² já deve estar devidamente posicionada à 

frente do terreno em local com boa visualização da população e deverá ser 

mantida em condições legíveis até o final da execução deste objeto, execução 

de barracão/almoxarifado para armazenagem de materiais de construção, 

licença e taxas da obra.  

Na implantação deste projeto, por estar em perímetro urbano, optou-se 

pelo cercamento com tapume em telha metálica, visando proteger e delimitar o 

espaço da área do HOSPITAL MUNICIPAL, portanto este item deverá ser 

executado inicialmente com o objetivo de impedir o acesso e circulação de 

pedestres e transeuntes, garantindo segurança e privacidade ao local da obra. 

Ocorrerá limpeza de vegetação como camada vegetal, arbustos e 

árvores, incluindo serviço de remoção de raízes remanescente de tronco de 

árvore. Para obtenção de amostras do solo será executado serviço de furo de 

sondagem, com isso será possível analisar e dimensionar as melhores soluções 

de fundação, considerando coleta de amostra. 

O Cercamento de toda a área de intervenção, será executada com: 

Fachada Principal – mureta h=50cm com gradil metálico h=2m serão 

aproximadamente 64,00 m de comprimento, incluindo trecho de 4,15m em 

continuidade a Tv. Nsa Sra das Graças, limitada pela Rua Manoel de Souza 

Furtado; Demais fachadas – muro em alvenaria, rebocado e pintado h=2,50m, 

limitadas vias Tv. Nsa Sra das Graças e Rua Nova José Pimentel, totalizando 

256,75m de comprimento; Cercamento existentes – os muro em alvenaria  

receberão chapisco, fundo selador acrílico, massa única, massa látex e tinta látex 

acrílica, totalizando um perímetro de aproximadamente 64,00 m. Sobre os muros 
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em alvenaria serão assentados chapim em concreto aparente com pingadeira e 

acabamento desempenado, também previsto sobre platibandas. 

Entorno das fachadas limitadas pelas vias Rua Manoel de Souza Furtado, 

Tv. Nsa Sra das Graças e Rua Nova José Pimentel, será executada a Calçada 

Externa com Meio-Fio e Sarjeta, Rampas e Pisos acessíveis. 

Com finalidade de proporcionar soluções permeáveis, a pavimentação dos 

estacionamentos deverá ser executada com piso intertravado, e=8,0cm, vale 

ressaltar que as camadas de assentamento deverão obrigatoriamente composta 

por materiais permeáveis, evitando o acúmulo de água, sendo contornado por 

meio-fio, sarjeta e sarjetão, na demarcação de vagas e faixas de pedestre utilizará 

tinta acrílica, placa de sinalização sobre suporte em madeira com seção de 

7,5x7,5cm, sinaleira de portão de entrada dos veículos. 

A integração dos blocos de 01 a 04 ocorrerá por circulação coberta com 

paredes constituídas por alvenaria de bloco cerâmico e alvenaria de vedação em 

elementos vazados (cobogó), sendo pé direito de 3,00m com vãos de 1,00 de altura 

preenchidos por cobogó, permitindo ventilação e iluminação natural, considerando-

se o conforto de seus usuários, porém, sem desconsiderar o uso de luminárias, a 

partir do bloco administrativo a integração será por passarelas cobertas formada 

por estruturas metálicas tubulares de ø2”, apoiando telhas de alumínio trapezoidal, 

a cada 2,00 metros serão instaladas luminárias de sobrepor com duas lâmpadas 

de 20W. 

A fachada principal voltada a Rua Manoel de Souza furtado constituirá de 

elementos como marquise em painel de ACM estruturado, para acesso a sala de 

recepção e hall de emergência, suspensas sobre pilares metálicos em tubo de aço 

galvanizado, sendo os tubos externos de ø150mm e diagonais de ø80mm, 

formando estrutura metálica em formato de “V”, protegido por tinta alquidica de 

fundo (tipo zarcão) sob acabamento em tinta esmalte sintético acetinado, na cor 

branco. Esquadria frontal ocultada por brise em madeira envernizada, serão 

assentadas pastilhas de 5x5cm em tons verdes, todas as esquadrias serão fixas e 

basculantes tipo maxim-ar, portas de acesso de abrir em vidro temperado, mola 

hidráulica de duas folhas, e=10mm, puxadores tubular reto em alumínio cromado.  
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O sistema de cobertura mais adotado nas edificações será composto por 

estrutura pontaletada em madeira de lei sob telha ondulada em fibrocimento de 

6,0mm, ao centro haverá execução de laje técnica pré-moldada, impermeabilizada, 

espessura de 10cm, inclinação de 0,15% evitando o acúmulo de água, 

encaminhando ao sistema de água pluvial, todos constituídos por condutores e 

ralos semiesférico (formato de abacaxi) de 100mm, conduzidos até as caixas de 

passagem. Todos tubos pluviais deverão pertencer a serie reforçada. Não foi 

previsto laje técnica nos blocos de resíduos e subestação.  

Enquanto, as estruturas de cobertura de ambientes com pé direito duplo 

serão formadas por vigas metálicas de perfil laminado sob trama em perfil “U” 

enrijecido de aço galvanizado, dobrado, 150x60x20mm, e=3,0mm. 

Rufo metálico externo nº26 será executado nas junções de paredes-

cobertura e em platibandas, a estas haverá instalação de calhas em chapa de aço 

galvanizado nº 24, desenvolvimento de 100cm, no entanto, nas coberturas com 

beiral será instalado calha em PVC ø150mm, os quais seguirão ao sistema de 

águas pluviais supracitado, calhas metálicas também serão instaladas no encontro 

da passarela coberta 02 e passarela coberta 03. 

Marquise de ACM da fachada principal possuirá calha metálica e telha 

alumínio trapezoidal, e=5,0mm, sobre estrutura metálica. As passarelas cobertas 

serão compostas por cobertura em telha metálica sobre estrutura metálica, 

apoiadas a pilares metálicos. 

Todos os ambientes internos terão instalação de forro em placa de gesso 

acartonado estruturado com característica resistente a umidade (RU), revestido 

com uma demão de fundo selador, duas demãos de massa latéx e após secagem 

completa dos revestimentos aplicados no forro haverá aplicação de tinta látex 

acrílica, duas demãos, em áreas secas as divisórias previstas serão em gesso 

acartonado, e=11mm, aplicação de massa látex e tinta látex, duas demãos. As 

divisórias dos boxes de banheiros serão em granito cinza tipo andorinha, e=3,0cm, 

em granito utilizará soleira e peitoril, considerando 6,0 cm em relação a largura das 

esquadrias. Somente guaritas, subestação e passarelas cobertas não foi 

considerado instalação de forros. 
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Na confecção das paredes utilizará blocos cerâmicos de 9x19x29cm, 

infraestruturas e superestruturas em concreto armado, considerou-se concreto com 

resistência a compressão de 25Mpa.  

Enquanto a revestimentos, paredes externas receberão pintura em tinta 

acrílica látex, aplicado em duas demãos, exceto fachada principal. Nas paredes 

internas dos ambientes molhados como banheiros, vestiários, depósito de resíduos 

e DML, assentará revestimento cerâmico tipo esmaltado, dimensão de 20x20cm 

até o forro, inclusive acima de lavatórios de áreas secas, ambientes destinados a 

atendimento ao público como recepções, consultórios e enfermarias/observações 

e outros receberão duas demãos de tinta látex acrílica na cor branca sobre paredes 

preparadas com chapisco, emboço, reboco, fundo selador e massa látex. Em 

demais paredes assentarão revestimento cerâmico até 2,00m de altura, acima de 

2,00m haverá aplicação de tinta látex acrílica. 

Destaca-se que é obrigatório a sala de Raio-x receber assentamento de 

argamassa baritada, instalação de porta em madeira com chumbo e visor fixo com 

revestimento plumbífero (1,20x0,80m), impedindo que raios primários e 

secundários de radiação consigam escapar dos locais onde ocorre os exames 

radiodiagnósticos. 

Quanto aos pisos e pavimentações, todas as calçadas de proteção serão 

em piso cimentado, largura de 40 cm, a pavimentação de ambientes internos 

propícios ao fluxo intenso de pessoas deverá ser em piso de alta resistência tipo 

Korodur, e= 8,0mm, após execução de camada regularizadora, o mesmo será 

executado em passarelas cobertas e circulações cobertas. Os pisos das áreas 

molhadas como banheiros, vestiários, higienização, copa, DML e depósitos, 

receberão assentamento de peças de porcelanato com dimensão de 45x45cm, por 

ser resistente à brasão, garantir durabilidade e impermeabilidade, na cor branca, 

antiderrapante. Todos deverão ser executados após camada de lastro de concreto 

magro com espessura de 3,0 cm, exceto nas calçadas de proteção. 

Todas as esquadrias constam nas pranchas referente ao mapa de 

esquadrias, correspondendo a 08 pranchas. Serão instaladas portas em alumínio 

tipo veneziana, em boxes/divisórias dos banheiros, dimensão de 60x160cm (P2), 

no depósito de resíduos as portas externas deverão ser de duas folhas facilitando 
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o acesso com carrinhos, sem interrupção no fluxo de funcionários ou responsáveis 

pela coleta de lixo, larguras de 60 cm a 200 cm. Todas as centrais de telefone e 

sistemas receberão portas em alumínio, dimensão de 140x210 cm, modelo P8.  

Serão em madeira de lei compensada com acabamento melamínico 

(revestimento fórmica): as portas das circulações internas destinadas ao público, 

tipo vai e vem com mola hidráulica, dimensões de 150x210cm (P11), ambos os 

lados com chapa metálica resistente a impactos e puxadores em aço inox polido, 

visor em vidro temperado de 30x60, e=6,0mm; na recepção medindo 80x110cm 

(P1). Todas as esquadrias destinadas ao ambiente raio-x deverão confeccionado 

com miolo de lençol de chumbo e/ou revestimento plumbífero, larguras de 70 cm a 

120 cm (P14 a P16). 

As portas dos banheiros/vestiários (exceto PCD), DML, depósitos, copa, 

arsenal e sala de plantão medirão 80x210cm (P3), modelo comum; salas 

designadas ao atendimento público e acesso principal aos banheiros/vestiários 

serão de 90x210cm (P5); nas salas de observação, higienização, rouparias e salas 

de diagnósticos com dimensão de 120x210cm (P6 e P7). 

As portas de acesso principal aos blocos serão em vidro temperado com 

espessura de 10mm, h= 2,10m, puxadores tubulares de ø25mm, trinco inferior, 

dobradiças pivotantes, sendo as larguras: P9- 1,50 m; P10- 1,60m; e, P12- 2,00m. 

Todas janelas basculante tipo maxim-ar, serão em vidro temperado de 

6mm, h=70cm, larguras entre 1,00m a 4,00m. As esquadrias de veneziana J10 a 

J13 serão instaladas principalmente no bloco de serviço, inclusive E1, 

correspondente a exaustor de ø60cm, as esquadrias venezianas serão instaladas 

nos vestiários de barreira. Nas circulações cobertas, subestação, abrigo do 

compressor, bloco de serviço, reservatório elevado e no depósito de resíduos 

ocorrerá assentamento de cobogó em concreto de 50x50cm. 

Serão adotadas esquadrias nas fachadas principais em modelo maxim-

ar/fixo, espessura de 10mm, PV1 e PV5- foram previstas com porta de abrir, 

mecanismo de mola hidráulica, duas folhas, de 160x210cm.  

As esquadrias externas instaladas no acesso de pedestres e veículos 

serão confeccionadas por tubos em metalon de 30x30 mm e 50x30mm. Sendo os 

portões de correr no acesso de veículos e próximo a subestação. No abrigo de 
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compressor haverá portão de ferro com dimensão de 60x60 cm, pintura 

anticorrosiva e esmalte sintético. Foram previstas placas de encaixe formada de 

tubos galvanizado de ø2” e tela galvanizada com malha de 2,5x2,5cm. Dimensões 

e disposições das esquadrias constam no mapa de esquadrias. 

Louças, acessórios e metais, optou-se por vasos sanitários com caixa 

acoplada, mictórios sifonado, bacias sifonadas tipo PCD em louça branca, lavatório 

suspensos instalado nos banheiros PCD e em ambientes tipo consultórios ou 

antecâmara, todas as bancadas serão em granito cinza tipo andorinha, e= 2,0cm, 

considerou-se 01 cuba em aço inoxidável AISI 430, somente no bloco de serviços 

poderá ter acréscimo de cubas, dependendo do ambiente ao qual se destina haverá 

armário embutido, nos vestiários e WC público as bancadas possuirão cubas em 

louça branca. 

Em inox, serão bancos articulados, barras retas PCD de 80cm e 50cm, 

lavatório de escovação de 1,80x0,56m, tanque instalados nos DML. Compreende 

por acessórios, papeleiras e saboneteiras instaladas próximo aos 

lavatórios/bancadas, espelhos cristal de 50x60cm e=4,0mm, chuveiros elétricos 

comum tipo ducha. 

Demais construções, referente a solução de abastecimento de água 

potável será executado Reservatório Elevado em concreto armado e paredes em 

alvenaria, rebocada e pintada com tina PVA externa, em tons branco, verde e 

amarelo, capacidade de 10 m³, cada caixa d’água, essa estrutura possuirá 

aproximadamente 11,80m de altura, construído entre os blocos administrativo e 

cozinha/serviço, cisterna/reservatório inferior com capacidade de 20 m³, abrigo para 

bomba com área de 1,49 m², 02 un. de portas de abrir dupla em alumínio de 

85x75cm, o acesso a cisterna ocorrerá por poço de visita de 80x80cm.  

 Próximo ao reservatório elevado será executado área para armazenamento 

dos cilindros de gases medicinais, ocupando área de 48,00 m², este local será 

contornado por cercamento metálico com altura de 2,00 m, composto de gradil 

metálico em malha de 50x20mm, fixados por arames de ø4,3mm em pilares 

metálicos, sobre tento em concreto,  acesso por portão metálico com dimensão de 

1,80x1,70m, componentes metálicos receberão aplicação de pintura de 
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acabamento em esmalte sintético. A pavimentação será em concreto, espessura 

de 15 cm, rodeado por seixo rolado, largura de 35 cm e altura de 10 cm. 

Em cada bloco deverá possuir sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas e central de telefone e sistemas, quadro de medição com disjuntores 

tipo DIN. Para abastecimento de energia elétrica haverá construção para acomodar 

a subestação, localizada nos fundos do hospital com acesso pela Rua Nova João 

Pimentel, pontos de iluminação e tomada de 10A/ 250V, subestação áerea com 

transformador 225KVA, neste serviço está incluso apenas poste, acessórios e 

cabine de medição. Nos ambientes internos as luminárias serão de sobrepor com 

aletas e 2 lâmpadas de LED de 10W ou 18W, ponto de luz e força.  

Após a conclusão dos serviços haverá execução de limpeza geral, antes 

da entrega de obra, garantindo a detecção de pequenas imperfeições na fase de 

acabamentos e prolongando a vida útil dos revestimentos. Utilizando produtos e 

equipamentos adequados para cada tipo de acabamento, para garantir a 

preservação das superfícies.  

Este serviço pode ser realizado em três etapas: Limpeza bruta ou pesada; 

Limpeza técnica; Limpeza pós-obra final.  

A limpeza pesada consiste em uma manutenção mais severa, devem ser 

retirados os resíduos pesados que ficaram acumulados durante o período da 

revitalização, como entulhos. Está etapa serve para eliminar a maior quantidade de 

sujeiras. A segunda etapa, Limpeza técnica, é o momento de remover os restos de 

materiais da construção, como tintas, colas, cimento, poeira de gesso, em vidros e 

esquadrias. Já na limpeza pós-obra final deve ser feita a higienização completa e 

detalhada do ambiente, para deixar os ambientes em perfeitas condições de uso.  

Algumas das tarefas que precisam ser realizadas são: Eliminação de 

sujeiras, excesso de rejunte deixado durante a obra, manchas de tinta, limpeza de 

vidros e pisos, limpeza de áreas externas e canteiros.  
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6. ACESSIBILIDADE  

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 

2004, a acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança 

e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, 

das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de 

comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 

reduzida”. O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 - 

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê 

além dos espaços com dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de 

acordo com o especificado na norma, tais como: barras de apoio, equipamentos 

sanitários, sinalizações visuais e táteis. 

 

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

• Rampas de acesso, que deverão adequar-se à topografia do terreno 

escolhido, sendo executadas com inclinação de 8,33%, e, pisos internos e/ou 

externos, constituídos de acabamento não escorregadio e de alta resistência para 

fácil manutenção e limpeza;  

• Instalação de sinalização podo tátil em ladrilho hidráulico em 

conjunto as rampas acessíveis, indicando sua localização a pessoas com 

deficiência visual ou de baixa visão aos desníveis; 

• Instalação de corrimão e guarda corpo em inox, em todos ambientes 

e circulações destinados a fluxos de pacientes haverá batemaca em material 

resistente a impactos; 

• Sanitários para adultos (feminino e masculino) portadores de 

necessidade especiais; 

• Todas as portas que permitem acesso aos ambientes de 

atendimento ao público possuirão portas em madeira de lei com largura acima de 

90 cm, com barras de apoio e chapa resistente a impactos; 
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Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para 

estes usuários, bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura 

/ fechamento de cada ambiente. 
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