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1 INTRODUÇÃO 

O projeto de reforma da Escola de dança Ballet Art foi pensado através da iniciativa da 

prefeitura de Altamira, com o propósito de entregar um ambiente seguro e confortável para a 

prática e fortalecimento cultural da região. 

A escola de dança Ballet Art, fundada em janeiro de 2006, através do vínculo entre o 

município e o projeto social Ballet Art, teve como objetivo transformar vidas e valorizar ideias 

na área da dança acadêmica para crianças, jovens e adolescentes de baixa renda. Tornou-se 

conhecida a nível Nacional e Internacional, conquistando diversas premiações em festivais e 

adquirindo bolsas de estudo para os estados do Rio de Janeiro, Goiânia, São Paulo e Miami 

(EUA). 

Em 2013, contando com cerca de 550 alunos, o Projeto piloto em Altamira foi 

desvinculado do projeto social, tornando-se escola de dança municipal, e as aulas que antes 

aconteciam em uma das salas da casa da cultura mudaram suas instalações, em busca de um 

melhor atendimento, além de sofrer ampliações, passando a residir na Rua das Palmeiras, n° 

s/n – Bairro Premem. Integrando o complexo cultural que abrange o Cinema Lúcio Mario e o 

Teatro Municipal de Altamira.  

 

FIG 01. Localização Escola de Dança Ballet Art 



 

 

1.1 Considerações Gerais 

O projeto de reforma da escola de dança Ballet Art tem como propósito a inclusão de 

ambientes que garantam conforto, praticidade e segurança para seus usuários, assim como a 

adequação dos ambientes já existentes, dentro de parâmetros preconizados. 

Neste contexto, percebeu-se a necessidade de reforma dos banheiros que dão suporte a 

sala de dança I, da adequação da sala de direção administrativa e do palco da sala de dança I 

(demolição). Já para construção notou-se a importância da criação de uma sala de professores, 

de uma lavanderia, de um depósito, de mais banheiros e armários para os alunos e de uma 

copa. Além da restruturação das redes de fiação elétrica, hidráulica, sanitária.  

 Tudo para tornar possível o uso pleno e satisfatório, perante toda comunidade, dos 

benefícios sociais e culturais que a Escola de dança tem potencial de proporcionar. 

 

2 DIRETRIZES DO PROJETO 

Para a elaboração do projeto de ampliação e adequação da escola de dança foi elaborado 

um programa de necessidades que garantisse um zoneamento e fluxo eficiente, tanto de 

funcionários quanto de usuários do local, como pode ser observado na imagem e tabela a 

seguir, respectivamente: 

 

FIG 02. Fluxos e zoneamento dos espaços  

 

Tabela 01 – Programa de Necessidades Escola de Dança Ballet Art 



 

 

QUANT AMBIENTE FUNCIONALIDADE ÁREA 

(UNID.) 

1 RECEPÇÃO  Ambiente para o atendimento às pessoas 15,45 m² 

1 SECRETARIA Local para organizar os afazeres básicos e 

diários da escola de dança 

6,08 m² 

1 DIREÇÃO Local destinado a direção, planejamento, 

controle e delegação de atividades do local 

10,98 m² 

1 PcD 

FUNCIONÁRIOS 

Local de higiene íntima dos funcionários 3,07 m² 

1 CALÇADA Meio de acesso ao edifício e estacionamento de 

bicicletas 

51,89 m² 

1 SALA DE DANÇA I Local para aprendizado de ritmos e ensaio de 

espetáculos  

129,26 m² 

1 SALA DE DANÇA II Local para aprendizado de ritmos e ensaio de 

espetáculos 

70,07 m² 

2 WC FEM Local de higiene íntima das dançarinas 2,82 m² 

2 WC MASC Local de higiene íntima dos dançarinos  2,82 m² 

2 PcD  Local de higiene íntima dos usuários com 

deficiência física 

3,07 m² 

1 LAVANDERIA Limpeza de objetos e figurinos próprios da 

escola de dança 

10,42 m² 

1 DEPÓSITO Armazenamento de objetos e equipamentos 

próprios da escola (figurino, colchonete, 

ornamentos, etc)  

5,15 m² 

1 MATERIAIS DOS 

ALUNOS 

Armazenamento dos pertences dos alunos (por 

meio de armários individuais) 

6,15 m² 

1 COPA Ambiente de cocção e refeição da escola 9,41 m² 

1 SALA DOS 

PROFESSORES 

Sala para reuniões e preparo didático dos 

professores 

9,41 m² 

1 CIRCULAÇÃO Meio de interligação entre ambientes 34,23 m² 

 

LEGENDA (SETORIZAÇÃO): 

SETOR PÚBLICO   

SETOR ADMINISTRATIVO  

SETOR DE APOIO   

SETOR DE SERVIÇOS  

ÁREA TÉCNICA  



 

 

 2.1 Demolições e Construções 

Para tanto, como já mencionado anteriormente, houve a necessidade de adaptações e 

expansões. Quanto as adaptações, buscou-se haver o mínimo de demolições no local, mas 

sempre tendo em vista parâmetros mínimos a serem atendidos, tais como: dimensionamento 

(relação entre área e quantidade de usuários), ventilação, iluminação e atendimento de 

normativas pertinentes como acessibilidade e saída de emergência. 

Já em relação as expansões buscaram-se seguir uma linha de projeto que valorizasse a 

organização e distribuição dos espaços, levando em consideração também os mesmos 

parâmetros já mencionados. A maneira como foi organizada o zoneamento do projeto e a 

relação com as áreas a serem demolidas e construídas, assim como as benfeitorias a serem 

incluídas no projeto podem ser observadas a partir da FIG 03 e tabela seguinte.  

 

FIG 03. Demolição e Setorização  

 

Tabela 02 – Quadro Resumo de melhorias da Escola de Dança Ballet Art 

AMBIENTE BENFEITORIAS 

RECEPÇÃO**  Instalação de porta de correr para acesso às salas de dança 

SECRETARIA** Retirada de balcão 

DIREÇÃO** Ampliação do dimensionamento  

PcD FUNCIONÁRIOS Ampliação e adequação a NBR 9050 

** Instalação de piso cerâmico, cor branca; 

CALÇADA Adequação de rampa acessível  

Instalação de piso tátil direcional e de alerta 

SALA DE DANÇA I Substituição de esquadrias, demolição de palco inutilizado 

Ampliação do dimensionamento, 



 

 

Instalação de piso flutuante em madeira (próprio para dança) 

WC FEM I  Ampliação e adequação do banheiro 

WC MASC I Ampliação e adequação do banheiro 

PcD I Ampliação e adequação do banheiro, conforme NBR 9050 

SALA DE DANÇA II Ampliação do dimensionamento, 

Instalação de piso flutuante em madeira (próprio para dança), 

Alargamento da porta de acesso 

WC FEM II Construção de novo banheiro 

WC MASC II Construção de novo banheiro 

PcD II Construção de novo banheiro, conforme NBR 9050 

LAVANDERIA Construção do ambiente 

DEPÓSITO Construção do ambiente 

MATERIAIS DOS 

ALUNOS 

Construção do ambiente 

COPA Construção do ambiente 

SALA DOS 

PROFESSORES 

Construção do ambiente 

JARDIM Limpeza e plantio de grama esmeralda 

 

** Substituição total de piso cerâmico e forro da edificação 

 

LEGENDA (SETORIZAÇÃO): 

SETOR PÚBLICO   

SETOR ADMINISTRATIVO  

SETOR DE APOIO   

SETOR DE SERVIÇOS  

ÁREA EXTERNA  
 

2.2 Iluminação e Ventilação 

Dentro das limitações do projeto da Escola de Dança houve a questão da ventilação/ 

iluminação da edificação. Em suma almejou-se e foi possível atender aos parâmetros mínimos 

de iluminação, assim como garantir uma ventilação eficiente na maioria da edificação. 

Contudo, na região dos banheiros que dão suporte a Sala de Dança I (W.C. FEM e W.C. 

MASC.) e no banheiro de funcionários, devido a sua localização em que não há contato algum 

com o ambiente externo, não tornou possível uma ventilação/ iluminação natural. Desta forma, 

a solução mais viável para garantir a troca de ar nos ambientes foi a escolha da ventilação 

forçada, via exaustor, e iluminação artificial. 



 

 

Por se tratar de 3 banheiros que não se comunicam, optou-se por escolher um sistema 

de exaustor individual (FIG 04 e 05) em que houvesse a independência entre ambientes, sendo 

assim, no projeto serão instalados 3 exaustores (com potência equivalente a área de cada um, 

o que não ultrapassa os 3 metros quadrados). 

  

FIG 04. Kit exaustor (exaustor, tubo e grade) FIG 05. Corte esquemático de instalação 

 

Aliado a escolha do exaustor houve a seleção de portas com grelha de ventilação, 

garantindo assim, a troca de ar eficiente e continua (FIG. 6). A instalação destas grelhas de 

ventilação se faz necessária a medida que a troca de ar só ocorrerá com a entrada de ar vinda 

do exterior e situada em ponto oposto a localização do exaustor.  

 

FIG 06. Grelha de ventilação para eficácia do sistema de ventilação mecânica 

 



 

 

3 SISTEMA CONSTRUTIVO 

Como premissas de projeto foram adotadas as seguintes considerações: 

- Facilidade construtiva, com a utilização de alvenaria em tijolo; 

- Garantia de acessibilidade a portadores de necessidades especiais em 

consonância com a ABNT NBR 9050; 

- Utilização de materiais que permitam a fácil higienização e que propiciem fácil 

manutenção; 

- Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à 

construção; 

Levando-se em conta todos esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra, 

o sistema construtivo adotado foi o convencional, ou seja: 

- Paredes em alvenaria de blocos cerâmicos comuns; 

- Telhas de fibrocimento. 

4 ALVENARIA 

As alvenarias cerâmicas a serem executadas não terão função estrutural e serão 

executadas com tijolos com as seguintes dimensões 14x19x39cm e assentados com 

argamassa no traço de 1:2:8, em obediência às dimensões e alinhamentos indicados.  

O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimento, cal em pasta e 

areia, no traço volumétrico 1:2:8, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização.  

5 PAREDES 

As paredes receberão pintura acrílica sobre chapisco no traço de 1:3, emboço 

desempenado 1:6: aditivo plástico e com aplicação de fundo selador acrílico devendo estar 

emassado e devidamente lixado. A paredes dos banheiros receberão cerâmica em sua 

totalidade. 



 

 

6 PINTURA 

A pintura será em tinta acrílica, de fácil limpeza e alta durabilidade, nas cores definidas no 

projeto arquitetônico. 

7 TETOS 

Os tetos serão em réguas de PVC frisado com a devida estrutura de fixação. 

8 PISOS 

As áreas não destinadas a dança receberão piso cerâmico padrão médio; para os pisos 

da área de dança, por sua vez, será destinado piso flutuante de madeira com linóleo, o mais 

adequado para as atividades desenvolvidas. Nos rodapés será aplicado perfil cerâmico de 8 

cm com rejuntamento, nas áreas não destinadas a dança, e rodapé de madeira de 7 cm, para 

as salas de ensaio. 

 

FIG 07. Piso flutuante em madeira para atividade de dança 

 

Para a entrada da edificação será previsto rampa de acessibilidade com inclinação 

normativa e sistema piso tátil direcional e de alerta em cor amarela 25x25 pré-moldado. 

 



 

 

9 ESQUADRIAS  

9.1 Área de Banheiros 

- Banheiro com acessibilidade: Porta de abrir acessível em alumínio natural com 

barra e venezianas (1 folha – 1,0 x 2,10 m), balancim em alumínio natural e vidro basculante 

com (1 folha - 0,60x 0,60x 1,80); 

- Banheiro uso comum: Porta de abrir em madeira semioca (1 folha 0,9 m x 2,10 m) 

e janela tipo maxim-ar com vidros (0,6 m x 0,6 m); 

- Banheiros enclausurados (W.C. Feminino, W.C. Masculino e W.C Funcionários): 

Porta de abrir em alumínio natural com barra e venezianas (1 folha – 1,0 x 2,10 m), com sistema 

de ventilação (grelha) de área aproximada de 0,24 m², para tornar possível a troca de ar 

juntamente com o sistema de exaustão. 

9.2 Área comuns 

Para áreas de reunião, copa, secretaria e afins será utilizada porta de abrir em madeira 

semioca (1 folha 0,8 m x 2,10 m) e janelas de alumínio com duas folhas, com vidros. 

 

10 COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL 

Haverá um reaproveitamento da estrutura da cobertura, bem como do forro de PVC 

presente, no caso dos novos cômodos será utilizado material novo extra, estando estes em 

perfeitas condições de uso. 

A captação e descarte das águas da chuva será feita através de calhas de metálicas 

zincadas com dimensionamento de 25 e 30 cm, respectivamente. Junto a este sistema haverá 

tubos de queda com 100 mm para escoamento até o piso da edificação e transporte horizontal 

com tubos de 100 mm interligados com caixas de inspeção.  

A fluidez das águas captadas será obtida através da permeabilidade da área do quintal, 

assim como instalação de tubos de passagem, anexados aos tubos de queda, que transportam 

toda a vazão de água do local para o conjunto de drenagem público, sistema sarjeta/ meio fio, 

já existente de aproximadamente 40 cm (PRANCHA 09/ 12). 



 

 

 

11 COMBATE A INCÊNDIO 

 Para o sistema de combate a incêndio da escola de dança levou-se em conta normativas 

pertinentes e relacionadas ao sistema de combate a incêndio como NBR 15219 (Plano de 

emergência contra incêndio — Requisitos), NBR 12693 (Sistemas de proteção por extintor de 

incêndio), NBR 10.898 (iluminação de emergência), NBR 9077 (saídas de emergência em 

edifícios), NBR 13434-2 (sinalização de segurança contra incêndio e pânico) e os códigos de 

postura do corpo de bombeiros do estado do Pará. 

Considerando que a escola em questão se classifica, conforme NBR 9077, como uma 

edificação de porte pequeno (área de 516, 27 m²), com sistema estrutural em alvenaria, não 

possuindo mais pavimentos além do térreo - K, nem espaços de armazenamento de materiais 

combustíveis (apenas com piso de dança com médio risco de incêndio – Y); atribui-se um 

sistema de saída de emergência composto por sinalização, iluminação e quadro de extintores. 

Na Instrução Técnica 02, parte IV -Cargas de incêndio das Edificações e Áreas de Risco 

(Anexo A) do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, atribui-se a escola de dança como sendo 

pertencente ao Grupo E – Educacional e Cultura Física, na divisão E-3 – Educação e cultura 

física. Com esses parâmetros carga de incêndio do local é considerado uniformemente com 

300 (trezentos) MJ/m², totalizando 482.178MJ. 

O ambiente não possui áreas de risco específico e sua carga de incêndio está distribuída 

uniformemente em toda a escola de dança com seus 300 MJ/m², conforme já foi mencionado 

anteriormente, o que lhe coloca como de baixo risco segundo a NBR 12693. Sendo assim, o 

número de extintores necessários para dar segurança a obra é de 1 extintor, como ilustra a 

tabela 4 no item área máxima protegida por extintor classe A, porém considerando a mesma 

norma e sua classificação a distância máxima a ser percorrida até o extintor só pode ser de 20 

m, além de ser obrigatório a instalação de 1 extintor com distância máxima de 5 metros da saída 

de emergência. 



 

 

 

Considerando as disposições citadas acima foi instalado 3 extintores do tipo ABC 

posicionados junto a entrada principal e nas 2 salas de dança de forma estratégica. Os mesmos 

isolam quimicamente os materiais combustíveis de classe A (madeira, papel, plástico, tecidos), 

e atuam abafando e interrompendo e reação em cadeia de incêndios da classe B (gasolinas, 

óleos, graxas). Além de não conduzir eletricidade, o que permite o uso na classe C (Materiais, 

equipamentos e instalações elétricas energizadas). 

Quanto as placas de sinalização, foi usada e distribuída em áreas com maior número de 

pessoas, salas de dança, e nos locais de acesso e circulação, além da placa de localização dos 

extintores (FIG 08).  Sendo assim foram instaladas 10 placas de sinalização, obedecendo as 

normativas vigentes, sendo 7 delas para evacuação de emergência e 3 para o posicionamento 

dos extintores (incluindo a sinalização e no piso de posicionamento dos extintores – FIG 09). 

Todas possuindo contraste e dimensionamento que facilitem a saída dos ocupantes do local. 

 

 
 

FIG 08. Desenho esquemático da sinalização de emergência FIG 09. 

 Dimensionamento sinalização de 

piso dos extintores 

 



 

 

Para a iluminação foi utilizado o mesmo sistema de distribuição da sinalização (áreas 

com maior número de pessoas, acesso e circulação). Assim foram 6 lâmpadas de emergência 

de funcionamento automático, para que sempre que haja interrupção de suprimento de energia 

elétrica as mesmas sejam acionadas. A altura das lâmpadas é de 2,5 metros que tem raio de 

cobertura de 10 metros. 

 

12 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA  

12.1 Projeto de água fria 

No projeto de instalações prediais de água fria deve ser considerada o número de usuários 

equivalente ao número de usuários previstos em projeto. 

O projeto foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de água de forma contínua para 

os ocupantes provisórios da edificação, com pressões e velocidades adequadas ao perfeito 

funcionamento das peças de utilização, preservando o máximo conforto aos usuários incluindo 

a limitação dos níveis de ruído.  

 

12.2 Tubulações de água fria e reservatório 

Os tubos e conexões deverão ser em PVC rígido, marrom, com juntas soldáveis, classe 

A, pressão de serviço 7,5 Kgf / cm2, fabricados e dimensionados conforme a norma NBR-5648 

da ABNT.  

O fornecimento deverá ser em tubos com comprimento útil de 6,0 m e com bitolas de 

acordo com especificação de planilha e projetos de cada área a ser abastecida. 

O reservatório já presente na edificação será reposicionado para área de ampliação em 

altura adequada para garantir pressão de norma suficiente para o bom funcionamento dos 

aparelhos sanitários. Sua alimentação se dará através de um poço semiartesiano, já existente. 

Seu uso se faz necessário uma vez que no local não há sistema municipal de abastecimento 

de água.  



 

 

Visando a qualidade da água dos seus usuários será instalado um sistema de purificação, 

composto por clorador, que dissolverá cloro em partículas na água, fazendo com que a sujeira 

sólida, bactérias e os metais sejam removidos. A locação deste elemento será próximo à caixa 

d’água, antes do tubo de alimentação da mesma, garantindo assim fácil manutenção para o 

sistema. Do reservatório sairão seis colunas de alimentação com diâmetros calculados de 25 

mm e 32 mm. 

 

12.3 Registros de Gaveta  

Os registros de gaveta deverão ser em bronze, dotados de canoplas cromadas.  

O símbolo utilizado foi: 

 

Nota: Os registros não aparentes poderão ter acabamento bruto, sem canopla cromada. 

 

14 INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO  

Nas áreas correspondentes aos banheiros, a instalação predial de esgotos sanitários deve 

ser projetada segundo instalações de esgotos primário e secundário, conforme prescrições 

normativas. 

Norma: 

- NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução; 

O sistema predial de esgotos sanitários da edificação compreende um conjunto de 

aparelhos, tubulações, acessórios e conectores, destinados a coletar e transportar os esgotos 

sanitários, garantindo o encaminhamento dos gases para a atmosfera e evitando a fuga dos 

mesmos para os ambientes sanitários. 

As instalações foram projetadas de maneira a permitir um rápido escoamento dos esgotos 

sanitários e fácil desobstrução, vedar a passagem de gases e impedir a formação de depósitos 

de sólidos na rede, não poluindo a água potável.  



 

 

Os subcoletores receberam cuidados especiais em sua concepção geométrica e 

dimensionamento, a fim de reduzir a pressão positiva, e minimizar a possibilidade de obstrução 

por dejetos sólidos.  

Inclinações mínimas das tubulações de acordo com NBR 8160:  

-  2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 mm;  

-  1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100 mm.  

OBS: inclinações válidas quando não especificadas as cotas das tubulações no projeto.  

Toda tubulação deverá ser executada em tubos de PVC Branco, Série Normal, para 

diâmetros até 100 mm;  

Foi previsto sistema de ventilação para a rede de esgoto, visando a proteção dos selos 

hídricos, evitando retorno de gases pelos aparelhos sanitários. 

Devido à falta de rede pública de coleta de esgoto o sistema utilizado será o de FOSSA – 

FILTRO. Seu dimensionamento e locação seguirá as normativas pertinentes, NBR 7229 

(Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos) e NBR 13969 (Tanques 

sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - 

Projeto, construção e operação). 

O sistema existente atualmente é do tipo tanque séptico, o mesmo será reaproveitado 

para o novo sistema de esgotamento definido (com a inclusão de filtro), de modo a tratar o 

esgoto antes de despeja-lo no solo. 

14.1Conexões  

Deverão obedecer às mesmas especificações dos tubos. Para a conexão final entre as 

peças e aparelho será previsto joelhos de PVC com bucha de latão. 

 

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Para o desenvolvimento do projeto foram observadas as seguintes normas das 

instituições, a seguir relacionadas: 

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 



 

 

- Normas e Padrões - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão (13,8 kV 

e 34,5kV) – Concessionária. 

- ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. 

15.1 Quadro de Distribuição 

O quadro de distribuição da obra foi posicionado próximo ao centro de cargas da 

edificação, levando em consideração um local estratégico e seguro, evitando acesso facilitado. 

Deverão atender a ABNT NBR IEC 60439-3 - Conjuntos de manobra e controle de baixa 

tensão Parte 3: “Requisitos particulares para montagem de acessórios de baixa tensão 

destinados a instalação em locais acessíveis a pessoas não qualificadas durante sua 

utilização”. 

Estes quadros possuirão os disjuntores de proteção dos circuitos terminais, disjuntores 

gerais, protetores de surto, interruptores diferenciais, barramentos bifásicos, barramentos de 

neutro e terra, e outros acessórios descritos na especificação técnica. 

Todos os quadros devem possuir fechadura. 

 

15.2 Sistema de Distribuição 

Força 

O complexo será alimentado na tensão de 220V/127V para todas as cargas. A distribuição 

de alimentadores em baixa tensão será executada por meio de eletrodutos de PEAD 

enterrados, tendo cada alimentador seu tubo específico. Caixas de passagem em aço, (com 

dimensões conforme o projeto, serão utilizadas para facilitar o lançamento e inspeção dos 

cabos. 

Todos os cabos deverão ser do tipo não propagante a chama e não halogenados conforme 

norma NBR 13248:2014. 

Os dimensionamentos dos cabos elétricos estão representados no diagrama unifilar geral 

de baixa tensão. 



 

 

15.3 Iluminação Artificial e Tomadas Internas 

A distribuição de cabos para a iluminação e tomadas será feita com o uso de eletrodutos 

e eletrocalhas desde os quadros de distribuição até as luminárias. 

Nos trechos verticais, quer seja na saída de quadros de distribuição ou na descida para 

equipamentos serão sempre utilizados eletrodutos. 

Todos os eletrodutos embutidos deverão ser de PVC rígido flexível. 

Todas as tomadas do prédio devem possuir conectores do tipo 2P+T. Não serão admitidas 

tomadas sem o fio Terra. Para as tomadas de áreas molhadas como banheiros, copa, etc., 

deverão ter sistema de proteção que impeça a entrada de água nos contatos. 

A bitola mínima dos cabos será 2,5 mm² e o diâmetro mínimo de eletrodutos será Φ3/4”.  

PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

Os Quadros de Distribuição deverão garantir a segurança das pessoas e dos bens com 

uma continuidade de serviço onde: 

- A segurança na manobra dos disjuntores deverá ser proporcionada por dispositivo 

que impeça a inserção sob carga dos mesmos. 

- A segurança na manutenção deverá ser garantida por uma forma de 

compartimentação 2a conforme definido na norma NBR IEC 60439-1 e conforme definido nas 

Folhas de Dados. 

- O dispositivo de seccionamento e proteção deverão ter indicação de posição de 

estado. 

- Com objetivo de reduzir os riscos de choques elétricos: 

- O circuito de potência e o circuito de comando deverão ser separados e 

completamente isolados; 

- A segurança das pessoas deverá ser reforçada por uma versão atendendo as 

exigências das normas IEC 61641 (barramento horizontal e vertical) e AS 3439-1 (saída de 

cabos) relativo à propagação de arco no interior dos painéis onde o dispositivo de 

seccionamento de cada unidade funcional deverá ser do tipo limitador de corrente. 

DISPOSITIVOS DR 



 

 

O dispositivo DR é utilizado para a Proteção contra corrente de fuga à terra. Deverá ser 

instalado em série com os disjuntores dos Centros de Distribuição nos circuitos terminais 

solicitados pela NBR 5410 

- Corrente Nominal - conforme diagrama unifilar; 

- Sensibilidade – 30mA; 

- Tensão máxima de serviço - 400V  10%; 

- Frequência - 60 Hz; 

- Norma de construção – IEC1008. 

PROTETORES DE SURTO (VARISTORES) 

Os protetores de surto são utilizados para a Proteção contra danos provocados por 

sobretensões na rede de Baixa Tensão.  Deverão ser instalados nos centros de distribuição 

protetores de surto, ou seja, um para cada fase do circuito do quadro de distribuição, 

respeitando-se a seletividade entre eles tipo (TIPO I e TIPO II). As características elétricas dos 

mesmos estão informadas nos respectivos diagramas dos quadros.   

15.4 Condutores 

Para o sistema de iluminação e tomadas internas, deverão ser utilizados cabos singelos, 

isolamento 750V, não propagante a chamas e gases tóxicos (não halogenados), classe 5, 

bitolas indicadas em projeto, conforme NBR 13248. 

Para os alimentadores internos e externos deverão ser utilizados cabos singelos, 

isolamento 1KV, não propagante a chamas e gases tóxicos (não halogenados), EXTRA 

FLEXÍVEIS, classe 5, bitolas indicadas em projeto, conforme NBR 13248. 

15.5 Tomadas e interruptores 

As tomadas de uso geral deverão ser do 10ª – 2P+T, instaladas em caixa 4”x2” 

termoplásticas quando a instalação for embutida e em conduletes de alumínio fundido quando 

a instalação for aparente. 



 

 

Os interruptores deverão ser do tipo leve-toc, 10A, instalados em caixa 4”x2” 

termoplásticas quando a instalação for embutida e em conduletes de alumínio fundido quando 

a instalação for aparente. 

15.6 Eletrodutos 

Deverão ser utilizados eletrodutos de PVC rígido rosqueado, fabricados de acordo com a 

norma NBR 6150 Deverão ser utilizados eletrodutos de PVC rígido rosqueado, fabricados de 

acordo com a norma NBR 6150, e eletrodutos corrugados helicoidalmente em Polietileno de 

Alta Densidade (PEAD) com tipo de instalação indicado em legenda no projeto executivo 

15.7 Luminárias 

Definidas na legenda do projeto executivo com os seguintes acessórios:  

- Luminária LED 32 w para áreas de prática de dança; 

- Pontos de luz 35 W para outras áreas. 

15.8 Distribuição de energia  

Serão instalados quadros de distribuição para as respectivas áreas, conforme indicado no 

projeto elétrico específico.  

Quadro de distribuição de energia elétrica embutido, construído em material chapa 

metálica zincada, revestida com camada especial contra ferrugem, com porta e travamento com 

chave, tampa espelho removível por desengate com local para fixação de etiquetas 

identificadoras dos circuitos, recortada de modo a permitir o acionamento das chaves e 

disjuntores sem perigo de toque acidental nas partes energizadas. Deve ter trilho para fixação 

de disjuntores, conforme projeto elétrico específico.  

O barramento do condutor de proteção será eletricamente ligado ao terminal de 

aterramento principal e o barramento de neutro isolado do mesmo, conforme projeto elétrico 

específico.  

Conforme o projeto elétrico, os quadros de distribuição serão compostos por disjuntores 

termomagnéticos. 
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