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DETRAN MT

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E SEGURAN~A PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO

DETRAN/COEng

P.T. N!! 028/2021

Assunta: tocacao de im6vel para mstalacao de setores da sede do DETRAN/MT durante o perlodo de reforma
/',

e ravltalizacao
Local: Cuiaba/M'I
lnteressado: Departamento

Estadual

de Transite de Mato Grosso - DETRAN/MT

PARECER TECNICO

Atendendo
Departamento

a demanda

que compete

de Obras e Engenharia

do

Estadual de Transite de Mato Grosso - DETRAN/MT, servimo-nos do presente para

apresentar as mdagacoes referentes
do DETRAN/MT, durante
munidpio de Cuiaba/MT.
analisando

a Coordenadoria

a proposta

de locacao do espaco, destinado a abrigar os setores

o perfodo de reforma dos blocos localizados

na sede da autarquia

no

Logo, foi realizada Visita tecnica para verificar a titulo precario o local,

a viabilidade do espaco disponibilizado.
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Por conseguinte, efetuar rnanifestacao de forma
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tempestiva a respeito do im6vel apresentado ao corpo tecnico desta Coordenadoria durante visita
tecnica in loco.

O empreendimento

citado,

localiza-se na Avenida A, Quadra 01, Lote 03, 26 e 30, nQ 150,

Res. Paiaguas, Cuiaba/MT, com acesso principal pela Avenida Kaytto Guilherme do Nascimento
Pinto e possui as seguintes

coordenadas

geograficas:

Latitude

15°33'49.23"5 Longitude 56°

4'56.32"0.

Figura 01:

Mapa de localizacao sem escala

Fonte: Google Earth
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O objetivo da provavel locacao do irnovel sera receber provisoriamente
Diretoria

de

Adrninistracao

Sisternica

(DAS),

Presidencia,

Protocolo,

os blocos da

Corregedoria

e

Almoxarifado/Transporte durante o perfodo de reforma da sede do DETRAN/MT.

Haja vista o adequado funcionamento a fim de proporcionar qualidade ao ambiente de
trabalho dos servidores e atendimento sattsfatorio

ao publico externo, segue o exposto:

1. CONDltOES VERIFICADASNO LOCAL
Durante visita tecnica, in loco, realizada no perfodo vespertino de 24 de setembro de 2021,
pelo corpo tecnico da Coordenadoria de Obras e Engenharia, composto pelo Engenheiro Eletricista
Paulo de Brito Ferreira e pela Arquiteta e Urbanista Camilla Barco Hernandes de Souza Moraes,
foram avaliadas, a priori, somente as quest6es quanta

a viabilidade com base nos aspectos

ffsicos e

tecnicos e se o espaco apresentado atende as demandas da Autarquia bem coma se esta em
conformidade com as Normas Tecnicas e tegtslacoes vigentes.

O local em questao possui area de 1.977,74m2 e area construfda de 1.379,12m2•
par uma edificacao e disp6e de estacionamento
principal

e realizado

E composto

para servidores e publico externo. O acesso

pela Avenida Kaytto Guilherme Nascimento Pinto, mas tarnbem possui acesso

ao estacionamento pela Rua A.
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Figura 02: Acessoprincipal Av. Kaytto Guilherme Nascimento Pinto

Figura 03: Acesso pela Rua A

Figura 04: Estacionamento

Figura 05: Edificacao

Figura 07: Acesso principal

Figura 08: Acesso principal

A area edificada

e composta

de dois pavimentos, sendo a rampa a unica forma de circulacao

vertical entre pavimentos. 0 pavimento terreo

e dividido

em: sete salas, uma sala com lavabo, copa

sob a rampa, patio interno, vestiario feminino e vestiario masculino.
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PLANTA SAIXA TERREO
ESC...1.120

Figura 09: Planta baixa pavimento terreo

Figura 10: Circulacao pavimento terreo

Figura 11: Patio interno pavimento terreo
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Figura 12: Sala pavimento terreo

Figura 14: Vestlario feminine

Figura 13: Circulacao vertical - rampa

Figura 15: Forro de gesso danificado no vestiario feminino

Figura 16: Sanitario PcD em desconformidade com Normas tecnicas

Figura 17: Vestiario masculine
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Figura 18: Sanitario PcD em desconformidade com normas tecnlcas

Figura 19: Copa sob rampa

O primeiro pavimento e dividido em: seis salas, uma sala com lavabo, um arquivo com
prateleiras,

vestiario masculino, vestiario feminino e copa.

Figura 20: Circulacao 12 pavimento

Figura 22: vestiar!o feminine - 12 pavimento

Figura 21: Sala com lavabo

Figura 23: vestlario masculine - 12 pavimento
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Figura 24: Copa -19 pavimento

Ressalta-se

Figura 25: Arquivo com prateleiras -19 pavimento

que os vestiarios

existentes,

possuem box para pessoa com deficiencia
apoio na bacia sanitarla e no lavat6rio,

tanto do terreo como do primeiro

pavimento,

no interior no sanitario coletivo e ausencia de barras de
estando em desconformidade

com as normas tecnicas

vigentes referentes ao tema, que dispoe que o sanitario acessfvel deve ter acesso independente
demais, conforme Item 7.4.2 da ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade
espacos e equipamentos
Referente
prioritarias

dos

a Edlficacoes, mcblliario,

urbanos.

a acessibilidade,

no estacionamento

o im6vel

nao possui

delimitacao

para pessoas com deficiencia

e dernarcacao

e idosos conforme

de vagas

exigido

pela

legislacao vigente.
Destaca-se que a edificacao nao possui sinalizacao
como

no passeio

Acessibilidade

publico

estando

em desconformidade

tatil no piso no interior do im6vel bem
com a ABNT NBR

16537 /2016

- Sinalizacao Tatil no piso - Diretrizes par elaboracao de projetos e instalacao.
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Pl.ANTA8AJXA 1• PAVtMENTO

\
Figura 26: Planta baixa lQ pavimento

Figura 27: Caixa Dagua com tampa danificada

Figura 28: Lavabo com acess6rios danificados

Durante visita tecnica ao irnovel foram verificados diversos pontos de infiltracao no forro de
gesso dos banheiros. Nao se pode afirmar se sao recentes e se os problemas que ocasionaram a
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infiltracao foram solucionados devido

a escassez de chuva no perfodo

da visita. A avallacao, nesse

caso, so podera ser realmente feita durante o perfodo chuvoso.

A caixa dagua encontra-se descoberta devido a tampa estar danificada. O reservat6rio
encontra-se vazio e devido

a ausencia de energia

eletrica no predio nao foi possfvel certificar o

funcionamento da rede hidraulica.

Para atender as necessidades da autarquia, para adequado atendimento ao usuario e melhor
ambiente de trabalho aos servidores, faz-se necessario as seguintes adequacoes no im6vel:

•

Elabora o projeto de layout ap6s o envio do quantitativo de servidores e quais setores
ocuparao o espaco bem como os rnobiliarios e equipamentos que serao levados de
cada setor;

•

Limpeza e higienizacao da caixa dagua bem como conserto da tampa;

•

Acessibilidade conforme normas tecnicas ABNT NBR 9050/2020 e ABNT 16537/2016
no interior e exterior da edlficacao:

•

Entregar o im6vel em condicoes de uso, com a rnanutencao dos vestiarlos, reparo
dos forros danificados e demais adequacoes necessarlas:

•

tnstalacoes de rede eletrica e 16gica conforme projeto de layout, e para cada ponto
de 16gica sao necessaries dois pontos de eletrica:

•

Pintura interna, externa e fachada

com identidade

visual

conforme manual

de

padronizacao do Governo do Estado de Mato Grosso;
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1.1

Acessibilidade e demais normas tecnlcas

O im6vel devera estar em conformidade

com as normas tecnicas vigentes sobre o tema,

dentre elas: ABNT NBR 9050/2020 Acessibilidade a ediflcacoes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos

e ABNT NBR 16537/2016 Acessibilidade

- Sinalizacao

tatil no piso - Diretrizes para

elaboracao de projetos e instalacao.

O local tarnbem devera estar em conformidade

com lei n2 10.402/2016 - Lei de seguranca

conta incendio de panico de Mato Grosso.

1.2

o
insuficientes

tnstatacoes eletricas, rede l6gica e aparelhos dear condicionado
irnovel

vistoriado

apresenta

suas

lnstalacoes

eletricas

danificadas,

irregulares,

ou assentes, pois, partindo da verificacso da entrada de energia, certificamos que

medidor de consumo, mas nao

ha

cabeamento

de liga~ao com os quadros de distribuicao.

Figura 29: Ausencia de cabeamento

ha
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Os

quando

de

distribuicao

{QGBT) apesentam

barramento

danificado,

protecoes

envelhecidas e oxidacao de contatos. Verifica-se ainda a ausencia do cabo de aterramento.

Figura 30: Quadro de dtstribulcac malconservado

Quanto a distribuicao, em algumas salas foram removidos os cabos e tomadas, deparamos
com cabos amassados com isolamento danificado,

alern disso, a quantidade

e insuficiente para atender a demanda de funcionamento

de pontos verificados

dos setores do DETRAN destinados aquela

edificacao, A lluminacao nao p6de ser testada, mas pelo tipo e quantidade de lumlnarias existentes
se deduz que

e insuficiente,

vale registrar que alguns interruptores estao avariados.
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Figura 31: Ausencia de pontos eletricos

Da mesma forma, considerando a necessidade de

cltmatizacao dos ambientes, a quantidade

os pontos eletricos sao insuficientes ou os cabos estao subdimensionados

para atender a demanda

de aparelhos condicionadores dear.

A rede 16gica esta ausente, pois, verificamos que no ponto onde se convergia os cabos de
rede

cat 05/06, os cabos

foram cortados,

Registramos tarnbern a msuflciencia

nao ha, portanto, possibilidade

de reutilizacao.

de distribuicao de pontos de rede RJ-45 nas salas.

Figura 32: Cabeamento

de 16gica cortados
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Os pontos para uso de aparelho

telefonico

encontram-se

com conectores sujos ou

danificados e insuficientes.

A bomba de agua, aparenta boa conservacao,

porern o quadro de comando com seus

componentes e cabos de alirnentacao estao danificados ou removidos. Assim, nao foi possfvel
aciona-la e certificar as condlcoes reais de funcionamento da bomba d'agua.

Figura 33: Quadro de comand danificado

Figura 34: Bomba dagua

Para orientacao e subsfdio de adequacao das instalacoes eletricas e logica prediais segue as
seguintes inforrnacoes:
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As mstalacoes de rede eletrica e rede 16gica deverao estar em conformidade com o projeto
de layout apresentado bem como atender as normas tecnicas sobre o tema - NBR 5410; NBR 5419

e NR 10.
A tensao de tensao fase 127V; tensao de linha 220V, 60hz, condutor protecao separado-TNS,
demanda aproximada

de 65 KVA.

Os quadros com tampa e fecho, devidamente aterrados, com dispositivos de protecao contra
sobre

corrente,

curto-circuitos-OJ

e descargas

ilurninacao, tomadas de uso geral-TUG,
dlstribuicao

de circuitos de aparelhos

consumo de energia

As tomadas

tomadas

atmosferlcas-Dl'S,

circuitos

de uso especial-TUE

condicionadores

dedicados

para

e quadros destinados

a

de ar, tendo em vista a maior demanda de

eletrrca.

do tipo 3P+T seguindo norma NBR 14136, com disposicao

e quantitativo

considerando layout anexo. Sao 98 pontos de tomada de 02 secao 07 pontos de tomadas especiais,
alern de 20 circuitos especiais

destinados a climatizacao, dados levantados preliminarmente

no

layout.

Ressaltamos a necessidade
eletrica (tomada de 02 secao),
especial

para micro-ondas

quadro.

Circuito

para cada ponto de 16gica devem haver dois pontos de rede
e ainda, circuitos independentes

nas copas, dispositivo

dimensionados

para

para as impressoras, circuito

de protecao contra surto - DPS instalado

os aparelhos

condicionadores

de ar, considerando

no
os

seguintes aparelhos abaixo:
15
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Condicionadores de ar
Qtd

cap. 0e
Refrigera~ao
(BTU)

3

18.000

7

36.000

6

24.000

1

48.000

1

54.000

1

12.000

20

Para rede 16gica, levantamos

a quantidade

serem utilizados para aparelho telefonico.

As inforrnacoes

de 95 pontos de rede, contando com pontos a

Cabeamento

cat. 05 e crimpagem EIA/TIA T568A.

e descritos acima referente as instalacoes eletricas e da rede logicas sao

baslcas e sugestivas para atender as demandas do DETRAN, pois, o desenvolvimento
instalacoes

eletricas

desenvolvimento

prediais

requer

e execucao. Cabendo

mais inforrnacoes,

estudo e dimensionamentos

ao proprietario do im6vel junto ao profissional

deflnicao de distribuicao, infraestrutura para cabeamento, dimensionamentos
necessaries

de projeto de
para seu
da area

e buscar as solucoes

que o caso requer.

2. CONSIDERAtOESFINAIS
Portanto, tendo como base os recursos de inforrnacoes disponibilizados,
necessidade

do atendimento das lndagacoes redigidas,

tenha qualidade

recomendada

destacamos

a

a fim de que o objeto deste Parecer Tecnico

pelas normas tecnicas (ABNT) e leglslacoes

municipais

vigentes
16
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concernentes ao assunto tratado e as particularidades desta autarquia com prop6sito de atender a
finalidade publica que se destina.

Prontamente, ressaltamos o ca rater preliminar que se reveste o presente Parecer Tecnico, o
qual nao tern pretensao de esgotar o assunto, bem como nao irnpedira, se necessario, a realizacao
de futuras indagac;:6es quanto ao im6vel destinado a locacao para rnudanca provis6ria, dos setores
da sede do DETRAN/MT durante perfodo de reforma, pois o local carece de adequac;:6es que atenda
as necessidades do DETRAN/MT.

Cuiaba, 29 de setembro de 2021.

Ana list
. ode Transite
Engenheiro Eletricista
DETRAN/MT
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