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RESUMO
O presente trabalho tem por finalidade propor requisitos e
critérios técnicos que balizem o desenvolvimento e o recebimento de
projetos de arquitetura de edifícios públicos destinados a Cartórios
Eleitorais, buscando atender às necessidades dos usuários e garantir o
adequado desempenho da edificação durante a sua vida útil. Este
trabalho aborda o conceito da qualidade de projetos, analisa programas
da qualidade na construção civil adotados por órgãos governamentais
brasileiros, mostra os fatores de projeto que condicionam o
desempenho de um edifício com base na norma técnica brasileira NBR
15.575, e ainda aborda conceitos e diretrizes de projeto visando à
sustentabilidade de edificações. Com base nessas premissas formulase proposta de requisitos e critérios técnicos para o projeto de
arquitetura, considerando-se diretrizes para as diferentes áreas
técnicas que integram o projeto de arquitetura. Apresenta-se também o
programa de necessidades de um Cartório Eleitoral, contendo as
exigências dos usuários, as atividades desenvolvidas e as
necessidades relativas às operações específicas dos cartórios
eleitorais. Além disso, são relacionadas exigências mínimas para a
especificação dos sistemas e elementos construtivos mais significativos
que compõe um edifício. Por fim, este trabalho define diretrizes gráficas
de apresentação de projeto de arquitetura, envolvendo seus diferentes
aspectos técnicos e as diferentes etapas de desenvolvimento. Com a
obediência à série de requisitos e critérios de projeto aqui expostos é
possível desenvolver o projeto de arquitetura com melhor conteúdo e
organização, otimizando o desenvolvimento, a análise e o recebimento
dos projetos, tudo colaborando para atingir-se a adequada qualidade
dos edifícios.

Palavras Chaves: Projeto de Arquitetura, Qualidade no Projeto;
Qualidade na Construção Civil; Cartórios Eleitorais.

ABSTRACT

Architectural requirements and technical criteria of public
buildings for the Electoral Registries.

The objective of this work is to propose requirements and
technical criteria which will guide the development and acceptance of
architectural design of public buildings for the Electoral Registries, trying
to meet the needs of the users and ensure the proper performance of
the building during its lifetime. In this way, the concept of design quality
is studied, quality programs of construction adopted by Brazilian
government agencies are analyzed and the design factors that influence
the performance of the building, based on the Brazilian Standard NBR
15.575, are shown. Moreover, concepts and guidelines of sustainability,
to be considered in buildings projects, are discussed. A proposal of
requisites and criteria is then developed, comprising guidelines for each
technical area that affects the architectural design. The requirements
program of an Electoral Registry is also presented, including the
demands of the users, the activities and needs concerning the features
of electoral registries. Furthermore, the minimum requirements for
technical specification of the more significant building systems and
construction elements are listed. Finally, guidelines to graphical
presentation of architectural design considering its several technical
aspects and different stages of development are defined. In conclusion,
by following the requirements and design criteria in this work presented,
designers will be able to improve the content and organization of
architecture design, as well as to optimize the development, the
analysis and the receipt of these projects, which contributes to achieve
the adequate quality of buildings.

Keywords: Architectural Design, Quality in Design, Quality Construction;
Electoral Registries.
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1 INTRODUÇÃO

O projeto vem sendo apontado como o principal responsável pela origem de
patologias nas construções (PICCHI, 1993; HELENE, 1988). Segundo Abrantes
(1995), 60% dos problemas patológicos na construção civil são atribuídos à fase de
projeto.
Motteu; Cnudde (1989) apresentam também um estudo sobre causas de
problemas patológicos, destacando que 80% das falhas nas edificações podem ser
atribuídas à fase de projeto, originados por estudos incompletos ou mal realizados e
má escolha de materiais. Grandiski (2004) diz que 40% das patologias constatadas
nos edifícios construídos poderiam ter sido evitadas na fase de projeto. E que as
falhas de projeto dificilmente serão consertadas na obra, repercutindo por toda a
vida útil da edificação.
Independentemente dos percentuais, pode-se afirmar que grande quantidade
de problemas de execução e de uso do edifício tem origem na má qualidade de
informações de projeto e em projetos mal elaborados. Cabe ressaltar que o projeto
tem uma parcela considerável de influência no resultado final da edificação,
desempenhando papel fundamental no processo da construção sobre a qualidade
do produto final.
Segundo o CTE - Centro de Tecnologia de Edificações (1994), a qualidade do
projeto condiciona a qualidade final da edificação, o processo de execução da obra e
os custos de construção. O controle do projeto deve ser feito adotando práticas de
qualidade durante o processo de elaboração, com a definição de diretrizes, a
coordenação dos projetos e sua análise crítica, e a adoção de controles de
recebimento dos projetos.
Melhado (1994) conceitua o projeto como sendo a atividade ou serviço
integrante

do

processo

de

construção

responsável

pelo

desenvolvimento,

organização, registro e transmissão das características físicas e tecnológicas
especificadas para uma obra, a serem consideradas na fase de execução.
A NBR ISO 8402 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (1994) define
“qualidade” como sendo a totalidade de características de uma entidade (um
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processo, um produto, uma organização ou uma combinação deles) que lhe confere
a capacidade de satisfazer necessidades explícitas e implícitas.
Portanto, pode-se dizer que a qualidade do projeto está ligada à definição de
critérios de projeto que visam à satisfação das necessidades de uso e ocupação, ao
desempenho eficiente da edificação, à garantia de vida útil e à qualidade do edifício.

1.1 Justificativa

O controle da qualidade dos projetos não está firmemente disseminado na
construção civil brasileira, havendo falta de critérios técnicos e falta de observação
às normas técnicas brasileiras e legislações, falta de compatibilização entre os
projetos, desconsideração parcial das necessidades dos usuários, especificação de
materiais muitas vezes inadequados, falta de especificação dos materiais, entre
outros; as falhas apontadas resultam em edificações que muitas vezes não atendem
aos requisitos mínimos de uso, habitabilidade, desempenho e vida útil.
No setor público, a prestação de serviços de elaboração de projetos se dá por
meio de Licitação e, no caso do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, as
licitações para este objeto de contratação são do tipo “Menor Preço”; isto quer dizer,
segundo a Lei n° 8666/93 “será vencedor o licitante que apresentar a proposta de
acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço”.
Desta forma, surgiu a necessidade de especificar em edital, além dos critérios
jurídicos e legais, requisitos e critérios técnicos de projeto visando obter um nível
satisfatório na prestação de serviços, assim como definir um parâmetro mínimo de
qualidade do projeto. Consequentemente, a partir desta necessidade é que foi
definido o conteúdo do presente trabalho.
No Brasil há alguns órgãos públicos que possuem critérios técnicos definidores
de projetos para obras de edifícios públicos, além de existirem programas
governamentais de qualidade da construção civil brasileira.
Segundo o Programa Setorial da Qualidade de Projetos do Qualihab (2002), o
setor de projetos tem sido motivado a dar início a um processo de modernização,
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visando, sobretudo, melhorar a qualidade do projeto gerado, uma vez que este é o
elemento chave na qualidade e produtividade dos bens finais.
Neste trabalho a escolha pelo projeto de arquitetura deve-se ao fato deste ser o
definidor das diretrizes de todos os demais projetos envolvidos (estrutura, elétrica,
hidráulica, etc.). Deste modo, ao estabelecer critérios para o projeto de arquitetura,
tem-se grande probabilidade de influenciar significativamente na qualidade de todos
os projetos e a qualidade do empreendimento como um todo.
A escolha por Cartórios Eleitorais deve-se ao fato do Tribunal Regional Eleitoral
de São Paulo possuir como referência um Projeto Tipo de arquitetura de Cartórios
Eleitorais, desenvolvido no ano de 2001, que não está de acordo com as legislações
e normas técnicas vigentes e, não atende por completo às necessidades dos
usuários. Desta forma, houve a necessidade de ajustar este projeto tipo propondo
requisitos para a elaboração de um projeto tecnicamente adequado e em
conformidade com as legislações, visando a qualidade do edifício e o bem-estar dos
ocupantes, atendendo às necessidades dos usuários, otimizando a execução da
obra, com menor impacto ambiental e com menor custo de manutenção.
O Cartório Eleitoral consiste em administrar uma determinada região
geográfica, denominada zona eleitoral, e é responsável pelo planejamento,
coordenação e realização das eleições e pela situação cadastral dos eleitores da
região que administra. Além disso, o cartório eleitoral é responsável pelos processos
eleitorais (processos de cancelamento, dupla filiação, crimes eleitorais e outros
processos diversos), pelos mesários (manutenção do cadastro de mesários, seleção
de mesários, preparação de mesas, publicação em edital da mesa, impressão dos
aerogramas de convocação de mesários, elaboração do cadastro de reserva de
mesários, freqüência dos mesários e treinamento dos mesários) e pela filiação
partidária (atendimento aos partidos políticos, recebimento de lista de filiados,
processamento de lista de filiados, conferência de lista de filiados, atualização do
sistema e emissão de certidão de filiados).
No caso da cidade de São Paulo, onde há mais de uma zona eleitoral, segundo
o Art. 1° da Resolução TRE/SP n° 145/2003, fica est abelecida a competência, por
exemplo, da 1ª Zona ( Bela Vista), para:
“a) Registro de Candidatos
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b) Impugnações decorrentes do Registro de Candidatos
c) Representação por Captação de Sufrágio – 41-A
d) Investigação Judicial Eleitoral
e) Representação por Condutas Vedadas aos Agentes Públicos
f) Prestação de Contas de Campanha de Partidos e Candidatos
g) Registro de Comitês Financeiros
h) Registro de Pesquisas Eleitorais
i) Representação ou Reclamação relativa a Pesquisas Eleitorais
j) Diplomação dos Eleitos
§ 1º O Juiz Eleitoral da 1ª Zona indicará, para aprovação do Presidente do
Tribunal Regional, três Juízes Auxiliares, que atuando na 1ª Zona, serão
competentes para apreciar as seguintes matérias:
a) Exercício do Poder de Polícia Eleitoral – Fiscalização da Propaganda
Eleitoral
b) Representação e Reclamação relativas à Propaganda Eleitoral
c) Direito de Resposta
d) Distribuição do Horário Eleitoral Gratuito e Elaboração do Plano de Mídia
e) Sorteio de “Outdoors”

Sendo assim, constatou-se a necessidade de proporem-se diretrizes, requisitos
e critérios técnicos de arquitetura a serem seguidos pelo projetista contratado por
meio de licitação, com o objetivo de definir as exigências de projeto e subsidiar um
serviço com qualidade por parte dos projetistas, assim como definir os critérios de
recebimento que possibilitarão um produto final com nível de qualidade satisfatório.
1.2 Objetivo

O objetivo geral deste trabalho é propor diretrizes, requisitos e critérios de
desenvolvimento e aceitação de projetos de arquitetura para edifícios destinados a
Cartórios Eleitorais da cidade de São Paulo, visando definir parâmetros mínimos
para obtenção da qualidade final do serviço contratado.
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Em razão da amplitude do tema abordado, serão propostos requisitos para o
desenvolvimento do projeto de arquitetura, não se aprofundando porém no
estabelecimento dos critérios, em função da vasta complexidade e extensão do
tema. Sendo assim, os critérios de desenvolvimento, análise e aceitação de projeto
deverão ser objetos de estudos futuros. Já as diretrizes gráficas para elaboração e
aceitação do projeto de arquitetura serão definidos neste trabalho, apresentando-se
no Apêndice B os respectivos critérios de aceitação.

1.2.1 Objetivos específicos

A partir do estudo de conceitos e referenciais teóricos é possível definir critérios
técnicos para o desenvolvimento e o recebimento de projetos de arquitetura, de
modo a garantir um serviço bem elaborado. Deste modo o trabalho tem por objetivos
específicos:
a) definir o Programa de Necessidades, incluindo aspectos funcionais e
dimensionais que influenciam diretamente o uso do edifício destinado
a um Cartório Eleitoral;
b) desenvolver o escopo do projeto de arquitetura;
c) estabelecer um nível mínimo de qualidade do projeto de arquitetura;
d) definir as exigências mínimas para especificações técnicas que
devem constar no projeto de arquitetura, de forma a garantir a
qualidade da edificação;
e) estabelecer critérios de recebimento de serviços de elaboração de
projetos de arquitetura.

1.3 Metodologia

A metodologia adotada para atingir o objetivo proposto consiste em uma
revisão bibliográfica sobre os aspectos conceituais relativos aos temas “qualidade de
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projeto”, “edifícios públicos”, “contratação de serviços” e “recebimento de serviço”, o
que dá suporte à contextualização do trabalho.
Foram pesquisados programas governamentais que visam à qualidade dos
edifícios, assim como documentos técnicos de instituições públicas referentes a
projeto e construção de edifícios públicos que tenham relação com o uso
administrativo.
Foram estudados aspectos de desempenho de edificações, com base na
normalização técnica brasileira NBR 15.575/2008, buscando-se ainda identificar
normas brasileiras que influenciam diretamente na qualidade do projeto, nas
especificações técnicas e na adequação dos materiais de construção civil.
Pesquisaram-se também conceitos e critérios de edificação sustentável, órgãos
certificadores, legislações e programas de órgão públicos relacionados à
sustentabilidade de edifícios.
Foi realizada pesquisa de campo com chefes de Cartórios Eleitorais, de modo a
identificar as necessidades dos usuários e as atividades desenvolvidas nesse tipo de
edificação, alimentando as diretrizes de concepção do projeto.
Com base na revisão bibliográfica, nas normas e legislações brasileiras, nos
conceitos de sustentabilidade, na pesquisa de campo e na experiência profissional
obtida durante o exercício da função, este trabalho conclui apresentando uma
proposta de requisitos de projetos de arquitetura de edifícios públicos destinados a
Cartórios Eleitorais, além de alguns critérios técnicos de desenvolvimento, análise e
aceitação de projetos.
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2 QUALIDADE DO PROJETO

Elaboração de projeto de arquitetura de edificação, conforme a NBR 13.532 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (1995), é a "determinação e
representação prévias (desenhos e textos) da configuração arquitetônica de
edificação, concebida mediante a coordenação e a orientação geral dos projetos
dos elementos da edificação, das instalações prediais, dos componentes
construtivos e dos materiais de construção."
Lúcio Costa (1952) definiu arquitetura do seguinte modo: "Enquanto satisfaz
apenas as exigências técnicas e funcionais - não é ainda Arquitetura; quando se
perdem intenções meramente decorativas - tudo não passa de cenografia; mas
quando - popular ou erudita - aquele que a ideou, pára e hesita, ante a simples
escolha de um espaçamento de pilar ou da relação entre a altura e a largura de um
vão, e se detém na procura obstinada da justa medida entre cheios e vazios, na
fixação dos volumes e subordinação deles a uma lei, e se demora atento ao jogo
dos materiais e seu valor expressivo - quando tudo isto se vai pouco a pouco
somando, obedecendo aos mais severos preceitos técnicos e funcionais, mas,
também, àquela intenção superior que seleciona, coordena e orienta em
determinado sentido toda essa massa confusa e contraditória de detalhes,
transmitindo assim ao conjunto, ritmo, expressão, unidade e clareza - o que se
confere à obra o seu caráter de permanência: isto sim é Arquitetura".
Segundo o mesmo autor (1952), "A intenção plástica que semelhante escolha
subentende é precisamente o que distingue a arquitetura da simples construção."
Ainda segundo Lúcio Costa (1952), "Por outro lado, a arquitetura depende
ainda, necessariamente, da época da sua ocorrência, do meio físico e social a que
pertence, da técnica decorrente dos materiais empregados e, finalmente, dos
objetivos e dos recursos financeiros disponíveis para a realização da obra, ou seja,
do programa proposto."
Lúcio Costa (1952) conclui: "Pode-se então definir arquitetura como construção
concebida com a intenção de ordenar e organizar plasticamente o espaço, em
função de uma determinada época, de um determinado meio, de uma determinada
técnica e de um determinado programa."
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Segundo a NBR 13.531 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (1995),
elaboração de projeto de edificação é a "determinação e representação prévias dos
atributos funcionais, formais e técnicos de elementos de edificação a construir, a préfabricar, a montar, a ampliar, a reduzir, a modificar ou a recuperar, abrangendo os
ambientes exteriores e interiores e os projetos de elementos da edificação e das
instalações prediais". Conforme a mesma norma, edificação é o “produto constituído
por conjunto de elementos definidos e articulados em conformidade com os
princípios e as técnicas de arquitetura e da engenharia para, ao integrar a
urbanização, desempenhar determinadas funções ambientais em níveis adequados.”
Segundo Silva e Souza (2003) projeto é o elemento definidor do nível da
qualidade e produtividade no processo da construção civil, pois é a partir do projeto
que são estabelecidas as características do edifício.
O projeto não pode ser entendido como simples entrega de desenhos e de
memoriais; mais do que isso, espera-se que o projetista esteja, antes de tudo,
comprometido com a busca de soluções adequadas de cada sistema construtivo,
visando à qualidade do projeto como um todo.
Baía (1998) constatou que são poucos os procedimentos de controle da
qualidade durante todo o processo de desenvolvimento do projeto nas empresas de
arquitetura, e os que possuem tais procedimentos, muitas vezes, são aplicados de
maneira não sistemática.
Segundo Melhado (2005), qualquer esforço durante a fase de projeto repercute
em ganhos sensíveis e custos reduzidos, se comparados com modificações feitas
durante a execução. O projeto deve ser capaz de subsidiar as atividades de
produção no canteiro, pois a partir de um bom projeto é possível elaborar um
planejamento e uma programação eficiente, assim como um programa de controle
da qualidade para materiais e serviços.
Segundo Mitidieri Filho (2007), é na fase de projeto que “são definidos os
requisitos de qualidade de todos os insumos necessários e o desempenho potencial
do empreendimento; a qualidade e os padrões de qualidade dos materiais de
construção são definidos neste momento do processo”.
Conforme a NBR ISO 9000 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, o
conceito de qualidade é o “grau no qual um conjunto de características inerentes
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satisfaz a requisitos”. Segundo a mesma norma, requisito é a “necessidade ou
expectativa que é expressa, geralmente, de forma implícita ou obrigatória”.
A qualidade da edificação não está ligada somente aos insumos, processos de
produção, materiais, mão-de-obra, controle tecnológico, controle dos serviços; está
relacionada principalmente com o nível de qualidade do projeto.
No Brasil, o projeto é em geral pouco valorizado, sendo que o pouco tempo
destinado a essa fase e o adiamento de decisões, acaba por resultar em projetos
incompletos,

muitas

vezes

repletos

de

erros,

incompatibilidades

e,

consequentemente, perda de eficiência no processo de execução, surgimento de
problemas patológicos na edificação, refletindo negativamente na qualidade final do
produto.
Não se pode confundir qualidade com grau de sofisticação. Por exemplo, ao
especificar um acabamento em mármore não quer dizer que o edifício terá uma
qualidade superior se comparado com o acabamento em cerâmica. A qualidade está
em atender aos requisitos do Contratante, às necessidades dos usuários, à
inexistência de retrabalhos durante a obra e minimização das perdas de materiais, à
inexistência de falhas da edificação, à questão ambiental e à garantia de
desempenho adequado durante a vida útil determinada.
A definição de marcas de produtos não garante o padrão de qualidade da obra.
A efetiva garantia da qualidade só se consegue definindo o desempenho que o
produto deve apresentar e as exigências de demonstração de sua conformidade
com as normas pertinentes.
Conforme a NBR 13531 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (1995),
as informações de projeto devem registrar, quando couber, a caracterização de cada
produto ou objeto, informando os atributos funcionais, formais e técnicos
considerados, contendo as exigências prescritivas e de desempenho.
As normas técnicas acabam por se tornar um parâmetro de qualidade dos
materiais e componentes, tornando-se um subsídio valioso na elaboração de
projetos e na construção de edificações, tendo efeito direto sobre todos os agentes
da construção civil.
O projetista deve especificar por completo todos os produtos que irão compor a
obra, de forma a garantir que os mesmos estejam de acordo com as normas
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técnicas e com o mínimo de qualidade e desempenho exigido pela Contratada, sem
prejudicar a livre concorrência exigida pela lei de licitações n° 8.666/93.
As normas técnicas indicam padrões que asseguram que produtos e serviços
atendam a um mínimo de requisitos técnicos. Em vários países do mundo, as
normas técnicas são de aplicação voluntária; no Brasil, porém, com a Lei de Defesa
do Consumidor exigindo que produtos e serviços atendam às normas técnicas, estas
passaram a ter força de lei.
Com o objetivo de garantir a qualidade de projeto, a Contratada deverá atender
às necessidades do Contratante, às necessidades dos usuários, à legislação e às
normas técnicas, como requisitos de qualidade desejada para a obra. A qualidade
da solução do projeto deve ser uma resultante de uma solução espacial e funcional
adequadas, levando-se em conta as exigências de desempenho técnico, econômico
e ambiental.

2.1 Programas da qualidade de órgãos governamentais brasileiros

A partir da constatação da necessidade de melhorias na qualidade das
edificações e do fortalecimento do conceito de qualidade, deu-se início em meados
da década de 1990 à implementação de ações que resultaram em programas da
qualidade específicos para a construção civil no Brasil.
Como as normas da série ISO 9000 são de características genéricas, surgiu a
necessidade de adaptar seus requisitos e estabelecer diretrizes específicas para a
construção civil, surgindo deste modo programas da qualidade com enfoque neste
setor.
Segundo o PBQP-Habitat, os programas da qualidade surgiram como forma de
apoiar o esforço brasileiro de modernidade e promover a qualidade e produtividade
do setor da construção habitacional, com vistas a aumentar a competitividade de
bens e serviços por ele produzidos.
Os programas fornecem diretrizes e exigem procedimentos para que as
empresas alcancem um nível de competitividade e qualidade maior no mercado da
construção.
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Os mais importantes programas brasileiros, e que serão abordados nesse
trabalho, são o QUALIHAB e o PBQP-Habitat.

2.1.1 QUALIHAB

Na década de 90, a Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo e a
CDHU iniciaram várias ações com o objetivo de sanar uma série de problemas
construtivos, que poderiam ser evitados se houvesse uma política da qualidade nos
empreendimentos habitacionais. Desta forma criou-se o QUALIHAB.
O QUALIHAB foi o primeiro programa da qualidade na construção civil no
Brasil, instituído através do Decreto 41.337, de 25 de novembro de 1996, pelo
governo do Estado de São Paulo, e permitiu à Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) usar da força do seu poder
de compra, exigindo a qualificação de projetistas, empreiteiros e fornecedores de
acordo com os requisitos estabelecidos no chamado Plano Setorial da Qualidade
(PSQ), documento elaborado para cada setor da cadeia produtiva e baseado na
estrutura e nos requisitos da NBR ISO 9002 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (1994), associado a uma implementação evolutiva da qualidade até atingir
sua certificação por parte de organismos independentes de terceira parte.
Deste modo, a CDHU exige em seus editais de licitação que as empresas
sigam o PSQ e as normas técnicas, assim como comprovem sua qualificação no
QUALIHAB como condição para serem habilitadas a prestar serviços à companhia.
Empresas que não participam do QUALIHAB também podem participar das
concorrências, mas no caso de se saírem vencedores terão que se adaptar até a
adjudicação do contrato / início da obra às exigências do programa como se dele
fizessem parte.
O QUALIHAB foi criado visando:
a) o direito da população à moradia de boa qualidade, e que tenha custo
acessível;
b) a durabilidade das construções, tendo em vista o longo prazo do
financiamento;
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c) a adequação à evolução das famílias.

De acordo com o site do Programa, seus princípios são:
•

Qualidade Social: a qualidade da moradia deve considerar o
desempenho ao longo da vida útil.

•

Qualidade

Sistêmica: a

qualidade

só

será

atingida

com o

desenvolvimento de parcerias entre os diversos segmentos do ciclo
da construção habitacional.
•

Qualidade Praticada: a qualidade é fomentada através do exercício
do poder de compra do Estado

•

Qualidade Evolutiva: a qualidade é fomentada através do exercício
contínuo de crescimento de níveis de desempenho.

O programa é estruturado com uma Coordenação Geral e Secretaria Executiva;
Comitê de Projetos e Obras; Comitê de

Materiais, Componentes e Sistemas

Construtivos, contando ainda com o apoio do Comitê Interno da CDHU –
encarregado de implantar o sistema de gestão dentro da companhia.
Cada comitê define estratégias para melhoria da qualidade e estabelece
acordos setoriais com associações de produtores, definindo metas, prazos e
indicadores para que os padrões adequados de qualidade sejam atingidos e
mantidos. Deste modo ao implantar-se o PSQ nas empresas assegura-se um padrão
mínimo de qualidade dos serviços e produtos.
Estes Acordos Setoriais são articulados pela CDHU e pelas entidades
representativas dos setores da construção civil que atuam junto a fabricantes de
materiais, componentes e sistemas, e prestadores de serviços de obras e projetos
de engenharia.
A intenção do QUALIHAB é de levar as empresas que fornecem serviços e
produtos à CDHU à certificação dos seus sistemas de gestão de qualidade, de
acordo com os seus respectivos referenciais de certificação.
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Portanto, pode-se dizer que o QUALIHAB tem como princípio otimizar a
qualidade das habitações, envolvendo os materiais e componentes empregados,
com enfoque em projetos e obras, através da parceria com o meio produtivo,
firmando para tanto acordos setoriais.

2.1.2 PBQP-Habitat

Em 18 de dezembro de 1998, com a assinatura da Portaria nº. 134 do então
Ministério do Planejamento e Orçamento, foi instituído o Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade na Construção Habitacional (PBQP-H), posteriormente
rebatizado como Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat,
incluindo edificações e obras de infra-estrutura e saneamento.
O PBQP-Habitat é um instrumento do Governo Federal para cumprimento dos
compromissos firmados pelo Brasil quando da assinatura da Carta de Istambul
(Conferência do Habitat II/1996). O seu principal objetivo é organizar o setor da
construção civil em torno de duas questões principais: a melhoria da qualidade do
habitat e a modernização produtiva.
O PBQP-Habitat envolve um conjunto de ações, entre as quais se destacam:
•

Avaliação da conformidade de empresas de serviços e obras;

•

Melhoria da qualidade de materiais;

•

Formação e requalificação de mão-de-obra;

•

Normalização técnica;

•

Capacitação de laboratórios;

•

Avaliação de tecnologias inovadoras;

•

Informação ao consumidor;

•

Promoção da comunicação entre os setores envolvidos.

A estrutura institucional do PBQP-Habitat é formada segundo a Figura 1.
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Figura 1 - Arranjo Institucional do PBQP – Habitat.
Fonte: Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (2009).

E sua estrutura geral é composta conforme a Figura 2.

Figura 2 - Estrutura Geral do PBQP-Habitat.
Fonte: Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (2009).

O SiAC é de particular interesse para esse trabalho, tendo sido criado pela
Portaria n° 118, de 15 de março de 2005, no qual fo i aprovado o Regimento do
Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da
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Construção Civil (SiAC). Esse sistema de avaliação é baseado na série ISO 9000 e
tem caráter de certificação evolutiva.
O SiAC tem como objetivo avaliar a conformidade do sistema de gestão da
qualidade das empresas de serviços e obras, considerando as características
específicas da atuação dessas empresas no setor da construção civil.
Os princípios do SiAC são:
•

Abrangência Nacional: o Sistema é único, definido por um Regimento
Geral, Regimentos Específicos e Referenciais Normativos, adaptados
às diferentes especialidades técnicas e sub-setores da construção
civil envolvidos na produção do habitat.

•

Caráter Evolutivo: o Regimento estabelece níveis de avaliação da
conformidade progressivos, segundo os quais, os sistemas de gestão
da qualidade das empresas são avaliados e classificados.

•

Caráter Pró-Ativo: busca-se criar um ambiente de suporte, que
oriente as empresas na obtenção do nível de avaliação da
conformidade almejado.

•

Flexibilidade: possibilita a adequação às características regionais, às
diferentes tecnologias e às formas de gestão próprias das
especialidades técnicas e seus sub-setores.

•

Segurança e confiança: interna em relação à empresa e externa em
relação aos seus mercados. Avalia se a empresa é capaz de
satisfazer sistematicamente os requisitos acordados para qualquer
produto fornecido dentro do escopo especificado na sua Declaração
de Adesão ao PBQP-H e de Conformidade a Referencial Normativo
ou no seu Certificado de Conformidade.

•

Sigilo: as informações referentes a cada empresa são de caráter
confidencial.

•

Transparência:

os

critérios

e

decisões

tomados

devem,

necessariamente, ser pautados pela clareza e impessoalidade.
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•

Independência: os agentes envolvidos nas decisões têm autonomia e
independência.

•

Publicidade: a relação de empresas avaliadas em conformidade é
pública e divulgada a todos os interessados, respeitando os
princípios do Artigo 37o da Constituição Federal.

•

Harmonia com o INMETRO: o INMETRO disponibiliza um Programa
de Credenciamento específico, de forma que os Certificados de
Conformidade para diversos níveis só terão validade se emitidos por
Organismos de Certificação de Obras (OCOs), credenciados pelo
INMETRO e autorizados pela Comissão Nacional do SiAC.

As especialidades envolvidas no SiAC são:

SiAC

Execução
de obras

Obras de
Edificações

Obras de
Saneamento
Básico

Serviços
Especializados
de Execução
de obras

Gerenciamento
de obras e de

Elaboração
de Projetos

Outras
Definidas
pela C.N.

empreendimentos

Obras Viárias
e Obras de
Arte especiais

Figura 3 - Estrutura Geral do SiAC.
Fonte: Elaborada pela autora com dados do PBQP-Habitat (2010).

No ano de 2000, houve a adesão da Caixa Econômica Federal ao PBQPHabitat, restringindo os financiamentos apenas para as empresas que apresentarem
a qualificação nesse programa, o que resultou em uma busca da implementação de
sistemas de gestão da qualidade e sua certificação.
Pode-se concluir que o PBQP-Habitat envolve toda a cadeia produtiva da
construção civil em busca da qualidade do setor, atingindo desde os agentes
financiadores até o cliente final, integrando fabricantes de equipamentos, materiais e
componentes, contratantes e investidores, órgãos públicos, imobiliárias, entidades
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técnicas, projetistas, incorporadoras, construtoras, empreiteiros, revendedoras de
materiais e o cliente final.

2.2 Sistema da qualidade

O Sistema da Qualidade pode ser definido por meio de requisitos e critérios
técnicos estabelecidos pelo Contratante, com o objetivo de manter um nível mínimo
de qualidade do serviço exigido a ser atendido pela Contratada.
Com a finalidade de obter qualidade em um empreendimento, segundo Ossola
(1996 apud HINO, 2001) é necessário que os agentes envolvidos sigam as
seguintes recomendações:
•

Contratante: capacidade de expressar clara e completamente os
objetivos a serem atingidos; de identificar restrições e de formular
diretrizes e parâmetros de controle.

•

Contratada (projetista): capacidade de traduzir os objetivos e
restrições em alternativas de soluções funcionais e tecnológicas com
desempenho técnico, econômico e ambiental mais viável; de
selecionar a alternativa que demanda o mínimo de recursos; e de
traduzir em opções de projeto os níveis de desempenho esperados
durante a vida útil da edificação.

•

Construtor: capacidade de construir o produto sem afetar o nível de
qualidade projetado.

A Contratada (projetista) deve analisar minuciosamente o contrato a fim de:
•

assegurar que todos os requisitos e critérios determinados serão
atendidos com eficiência;

•

assegurar que eventuais sub-contratados possuem capacidade de
atender todos os itens contratuais;

•

assegurar consonância com o cronograma de entrega.
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No Brasil, segundo Cleto (2006) há alguns documentos técnicos de instituições
que balizam contratos de projeto e de execução de obras de edifícios públicos,
determinando requisitos e critérios técnicos mínimos visando à eficiência e qualidade
dos serviços contratados, tais como:
•

Práticas do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP),
departamento subordinado diretamente à Presidência da República;

•

Manual de Obras Públicas – Edificações da Secretaria do Estado da
Administração e do Patrimônio (SEAP), no âmbito da Secretaria de
Logística e Tecnologia de Informação, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, aplicado no âmbito Federal;

•

Relatórios do Programa de Controle da Qualidade das Construções
Habitacionais (PROCONTROL), desenvolvidos pelo IPT para o
extinto Banco Nacional da Habitação (BNH);

•

Documentos de requisitos e critérios mínimos de desempenho a
serem atendidos para financiamento junto à Caixa Econômica
Federal;

•

Manual Técnico de Engenharia da Caixa Econômica Federal,
aplicado ao Estado de São Paulo;

•

Cadernos de Encargos dos Governos do Estado de São Paulo, Rio
de Janeiro e Bahia;

•

Estudos para o Controle da Qualidade dos Componentes, Elementos
e do Produto Final de Conjuntos Habitacionais, desenvolvidos pelo
IPT para a Secretaria da Indústria, Comércio, Ciência, Tecnologia do
Estado de São Paulo (SICCT);

•

Manual Técnico do Departamento de Edifícios e Obras Públicas
(DOP), da Secretaria de Obras e do Meio Ambiente do Governo do
Estado de São Paulo;

•

Caderno de Encargos da Prefeitura do Município de São Paulo.

Além desses documentos técnicos, há outros os quais pode-se citar:
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•

Licitações e Contratos: Orientações Básicas do Tribunal de Contas
da União (TCU);

•

Manual de Gestão de Projetos do Tribunal de Contas da União
(TCU);

•

Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de
Obras de Edificações Públicas do Tribunal de Contas da União
(TCU);

•

Conjunto de Manuais de Escopo de Projetos e Serviços para
Indústria Mobiliária, elaborados pela Asbea, Abece e Abrasip, com
participação da Secovi-SP, Sindinstalação e Sinduscon-SP;

•

Normas de Apresentação de Projetos de Edificações, da Fundação
para o Desenvolvimento da Educação (FDE) do Governo do Estado
de São Paulo;

•

Caderno de Componentes, da Fundação para o Desenvolvimento da
Educação (FDE) do Governo do Estado de São Paulo;

•

Caderno de Serviços, da Fundação para o Desenvolvimento da
Educação (FDE) do Governo do Estado de São Paulo;

•

Manual de Controle de Obras e Serviços, da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
(CDHU);

•

Caderno de Encargos para Eficiência Energética em Prédios
Públicos, da Prefeitura do Rio de Janeiro;

2.3 Análise de projeto

De acordo com o PBQP-Habitat a análise de Projeto pela Contratada é
realizada em etapas estabelecidas conforme contrato. Projetos incompletos,
conflitantes e/ou ambíguos devem ser resolvidos pelo responsável técnico pelo
projeto. Os projetos de todas as áreas técnicas envolvidas devem estar de acordo
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com as necessidades do Contratante, estar compatíveis e apresentar propostas
adequadas às soluções técnicas.
A qualidade do projeto está no atendimento da Contratada a todos os requisitos
e na verificação e validação do projeto pela Contratante. Caso haja necessidade de
alteração e correção de projeto, devem ser identificadas, analisadas e solicitadas à
Contratada a correção e a conformidade aos requisitos solicitados.
Para a verificação e validação do projeto, a Contratante deve possuir critérios
definidos para que seja feita uma análise crítica e posterior aceitação dos serviços.
A gestão do processo de qualidade por parte da Contratante consiste em:
a) Requisitos de recebimento do projeto;
b) Verificação e análise crítica do produto recebido;
c) Identificação de conformidades e não-conformidades aos requisitos;
d) Caso haja não-conformidades, é feita a solicitação de ações
corretivas e reinicia-se do item a);
e) Caso a Contratada tenha atendido a todos os requisitos é dado
Aceite do projeto.
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3 DESEMPENHO DAS EDIFICAÇÕES

Segundo a NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2008),
desempenho é o comportamento em uso do edifício e seus sistemas construtivos,
cumprindo sua função quando sujeitos a determinados agentes e ações durante sua
vida útil. Enquanto que a avaliação de desempenho é a mensuração dos requisitos
(qualitativos) e critérios (quantitativos ou premissas) de desempenho estabelecido
para o edifício em uso e seus sistemas construtivos.
Segundo Mitidieri Filho (2007), os “requisitos e critérios de desempenho
expressam as condições qualitativas e quantitativas às quais o produto deve atender
para satisfazer às exigências do usuário, quando submetido a determinadas
condições de exposição”.
Na construção civil, principalmente na construção de edificações, o conceito de
desempenho teve suas primeiras formulações e debates a partir das questões
apresentadas pelo pesquisador inglês F. M. Lea, do Building Research
Establishment, no segundo congresso do Conseil lnternational du Bâtiment - CIB,
realizado em 1962.
Segundo Gross (1996) a regulamentação de construção baseada em conceitos
de desempenho é prática usual em vários países, como por exemplo, Inglaterra,
Suécia, Nova Zelândia, Austrália, Holanda, Japão, Canadá e Estados Unidos.
No Brasil a NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
publicada em maio de 2008 visando determinar o desempenho de edifícios
habitacionais de até cinco pavimentos, encontra-se em estágio probatório, entrando
em vigor a partir de maio de 2010.
A NBR 15.575 poderá ser aplicada, no que couber, no caso de edificações não
habitacionais e de edifícios de mais que cinco pavimentos, excluídos os aspectos
que dependem fortemente da altura do edifício (estabilidade frente à ação do vento,
fuga em situações de incêndio, etc.). Uma edificação projetada de acordo com a
NBR 15.575 em conjunto com as normas prescritivas de procedimentos construtivos
e especificação de materiais tem grande potencial em atingir um patamar de
qualidade superior ao se comparar às edificações atuais.
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No caso de Cartórios Eleitorais, a NBR 15.575 poderá ser aplicada na íntegra,
por se tratar de uma norma não prescritiva e pela edificação não ter mais que 5
pavimentos; porém deverão ser adotados requisitos que se adequem à realidade de
um edifício público. Deste modo, independentemente se o edifício é residencial ou
público, deverá atender a um padrão mínimo de qualidade e desempenho durante a
vida útil determinada em projeto.
Os requisitos e critérios de desempenho da norma se aplicam ao edifício como
um todo integrado, ou a um ou mais sistemas específicos que podem ser analisados
isoladamente.
Na fase de projeto deve-se identificar:
a) As exigências dos usuários: necessidades humanas quanto à sua segurança,
saúde, conforto, satisfação, abrangendo também a questão econômica;
b) As condições de exposição a que o edifício estará submetido: influências e ações
atuantes durante a vida útil da edificação, como por exemplo, fenômenos naturais
(chuva, vento, radiação solar, etc.), impactos externos e ações devidas ao uso
(sobrecarga de utilização, choques, focos de incêndio, etc.);
c) Os requisitos e critérios de desempenho a serem atendidos: assegurar um nível
mínimo desejado de qualidade da edificação, considerando o atendimento às
exigências de segurança, habitabilidade e durabilidade.
A aplicação do conceito de desempenho é específico para cada projeto, pois as
condições a que a edificação estará submetida depende da localização,
implantação, necessidades dos usuários, e isto difere de acordo com cada
empreendimento.
A norma de desempenho possibilita a liberdade de projeto, deixa livre a escolha
da técnica construtiva desde que atenda aos critérios e requisitos determinados na
norma. Isto faz com que se garanta a qualidade da edificação e atenda às
exigências dos usuários, independentemente dos materiais utilizados, da técnica
construtiva adotada e da introdução de produtos inovadores, por isso a liberdade de
projeto.
Na fase de projeto, a aceitação técnica de um material deve garantir que tal
produto possua características e desempenho que atendam às necessidades e
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exigências estabelecidas, pois esse procedimento facilita na especificação e
aquisição do produto, no seu emprego correto e no controle de conformidade.
Segundo Hino (2001) a aceitação técnica de um produto deve conter no
mínimo:
•

descrição e caracterização do produto;

•

campo de aplicação do produto;

•

avaliação de desempenho do produto;

•

condições de execução / montagem / aplicação em obra;

•

condições de uso e manutenção;

•

parâmetros para controle da qualidade;

•

observações gerais e período de validade da aprovação técnica.

As principais exigências do usuário consideradas na norma de desempenho de
edifícios habitacionais de até 5 pavimentos são:
•

Segurança: estrutural, contra o fogo, no uso e na operação.

•

Habitabilidade: estanqueidade, desempenho térmico; desempenho
acústico; desempenho lumínico; saúde, higiene e qualidade do ar;
funcionalidade e acessibilidade; conforto tátil e antropodinâmico.

•

Sustentabilidade: durabilidade, manutenibilidade e impacto ambiental.

Já as exigências do usuário segundo a ISO 6241 (1984) são:
•

Segurança estrutural;

•

Segurança ao fogo;

•

Segurança à utilização;

•

Estanqueidade;

•

Conforto higrotérmico;

•

Exigências atmosféricas;
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•

Conforto visual;

•

Conforto acústico;

•

Conforto tátil;

•

Conforto antropodinâmico;

•

Higiene;

•

Adaptação à utilização;

•

Durabilidade;

•

Economia.

Ao observar as exigências da NBR e da ISO, a norma brasileira além de ser
equivalente a todas as exigências internacionais, inclui a sustentabilidade
(durabilidade, manutenibilidade, impacto ambiental), mostrando a preocupação com
a qualidade ambiental e a eficiência da edificação.
Em relação à vida útil de projeto, os projetistas devem estabelecer a vida útil
mínima de cada sistema citado na NBR 15.575, tomando como referência a vida útil
estabelecida na norma (ver Tabela 1). A vida útil de cada subsistema da construção
deve ser especificada nos respectivos projetos (fundações, estruturas etc.).
Caso o contratante solicite a determinação de vida útil de outros sistemas não
constantes na Tabela 1, o projetista deverá especificá-la com base na parte 1 da
NBR 15.575 e em seu Apêndice B, o qual possui recomendações de caráter
informativo.

Tabela 1 - Vida útil de projeto (VUP).
SISTEMA

VUP mínima (anos)

Estrutura

> 40

Pisos internos

> 13

Vedação vertical interna

> 20

Vedação vertical externa

> 40

Cobertura

> 20

Hidrossanitário

> 20

Fonte: NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2008)
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A vida útil de projeto é computada a partir da data da expedição do Auto de
Conclusão da Edificação. Em projeto, a vida útil dos sistemas é determinada pela
especificação de materiais e pela técnica construtiva adotada. As suas
características são os fatores que determinam se o sistema é previsto para durar,
por exemplo, 20 anos ou 5 anos. Portanto, ao determinar a vida útil, os materiais
especificados e a técnica construtiva deverão garantir que seja alcançada a
durabilidade estipulada.
É necessário determinar procedimentos de manutenção para garantir ou
prolongar a vida útil do sistema. Caso o usuário não realize as ações de
manutenção, o edifício pode apresentar patologias e mau funcionamento,
comprometendo a construção como conseqüência do uso inadequado e não de
falhas construtivas.
A determinação da vida útil contribui para estimar o impacto econômico, os
custos com manutenção e o impacto ambiental.
A norma não só abrange o projetista, o qual deve garantir a habitabilidade,
segurança e prazo de vida útil, mas também o construtor e os responsáveis pela
manutenção da edificação.
Nas licitações de projetos e obras públicas as exigências poderão se tornar
mais específicas ao adotar a NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas, visando à garantia da qualidade do produto e do serviço contratado,
resultando em um projeto de maior viabilidade técnica, econômica e ambiental.

3.1 Desempenho estrutural

Em relação ao desempenho estrutural, o projetista deve indicar as sobrecargas
limites no uso do edifício e evitar que a estrutura durante o uso atinja o estado limite
último e a ruína.
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Segundo a NBR 6118 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2003),
estado limite último (ELU) é definido como “o estado limite relacionado ao colapso,
ou a qualquer outra forma de ruína estrutural, que determine a paralisação do uso da
estrutura.”
O projeto deve apresentar justificativa técnica do sistema adotado, com base
nas normas brasileiras, ou em sua ausência com base em normas internacionais ou
ensaios conforme estabelecido na parte 2 da NBR 15575 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas. Devem-se citar as normas aplicadas, as condições ambientais
na época do desenvolvimento do projeto e o uso da edificação a que foi projetado.
A estrutura deve atender à vida útil de projeto sob qualquer condição a que
esteja exposta, observando os seguintes requisitos estabelecidos na NBR 15.575 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (2008):
•

Não ruir ou perder a estabilidade;

•

Oferecer segurança sob qualquer condição de impactos, choques,
vibrações ou qualquer outra solicitação decorrente do uso normal;

•

Não sofrer nenhuma deformação fora dos limites estabelecidos em
projeto, obedecendo às normas pertinentes;

•

Não causar fissurações inaceitáveis em vedações e acabamentos;

•

Não prejudicar o perfeito funcionamento de partes móveis (janelas,
portas) e de instalações prediais.

3.2 Segurança contra incêndio

O edifício deve proporcionar segurança contra incêndio e segurança
patrimonial. As medidas de segurança devem ser de prevenção e proteção. A
segurança contra incêndio, segundo Berto (2007), baseia-se em:
•

Dificultar a ocorrência de princípio de incêndio;

•

Resguardar a vida humana, a propriedade e as propriedades
adjacentes;
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•

Dificultar a propagação do incêndio;

•

Dificultar a propagação do incêndio entre unidades contíguas;

•

Facilitar o combate ao incêndio;

•

Facilitar o resgate de vida humana;

•

Facilitar a fuga com rapidez e segurança;

•

Diminuir o risco de colapso estrutural.

O requisitos funcionais atendidos pelos edifícios seguros contra incêndio,
segundo Berto (2007):

O

•

Dificultar a ocorrência do princípio de incêndio;

•

Dificultar a ocorrência da inflamação generalizada;

•

Facilitar a extinção do princípio de incêndio;

•

Dificultar a propagação do incêndio no edifício;

•

Facilitar a fuga dos ocupantes;

•

Dificultar a propagação do incêndio para outros edifícios;

•

Facilitar operações de combate ao incêndio;

•

Evitar ruína parcial ou total do edifício.

projetista

deve

determinar as

características

de

reação

ao fogo

(combustibilidade, ignitabilidade, propagação superficial de chamas, resistência à
chama, desenvolvimento de calor, desenvolvimento de fumaça, etc.) dos materiais
incorporados aos sistemas construtivos, inclusive dos materiais de acabamento,
analisando a contribuição desses materiais ao desenvolvimento do incêndio.
Os materiais devem possuir resistência ao fogo pelo tempo determinado em
normas técnicas e Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo. Segundo a NBR 14.432 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2000),
resistência ao fogo é “a propriedade de um elemento de construção de resistir à
ação do fogo por determinado período de tempo, mantendo sua segurança
estrutural, estanqueidade e isolamento, onde aplicável.”
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O projeto deve possuir requisitos funcionais, incorporar medidas no seu sistema
construtivo e garantir uma proteção passiva contra incêndio. Os materiais
especificados em projeto devem atender às características de propagação de
chamas controlada e à limitação da densidade ótica de fumaça, observando o uso e
a localização, as normas e as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros,
Prefeituras e ABNT.
Já as medidas ativas contra incêndio de um edifício estão relacionadas com o
projeto de instalações prediais e são acionadas somente no caso de princípio de
incêndio.

3.3 Segurança no uso e na operação

Em relação à segurança no uso e na operação, segundo a parte 1 da NBR
15.575 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2008), os sistemas não
devem apresentar rupturas, instabilizações, tombamentos ou quedas; partes
expostas cortantes ou perfurantes; deformações e defeitos acima dos limites
especificados em normas, evitando assim a possibilidade de colocar em risco a
integridade dos usuários e dos transeuntes nas imediações do edifício.
Deste modo, na fase de projeto deve-se considerar, por exemplo, aspectos
ergonômicos, determinar os esforços máximos a que cada sistema poderá ser
submetido, recursos para evitar quedas de pessoas em altura (telhados, lajes de
cobertura, etc.), quedas dos usuários por irregularidades do piso, acessos não
controlados, rupturas ou dessolidarização de sistemas ou componentes e ferimentos
ou contusões na operação de partes móveis da edificação.

3.4 Estanqueidade

A estanqueidade ao ar, normalmente referente a elementos da fachada e da
cobertura, deve ser garantida visando ao conforto térmico dos usuários
principalmente em épocas de inverno.
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A estanqueidade à água é prevista na fase de projeto e deve ser resolvida por
meio de detalhes e técnicas construtivas, principalmente em detalhes de
impermeabilização, nos detalhes de encontros de sistemas e materiais diferentes, no
projeto de instalações prediais, drenagem, etc.
Segundo a parte 1 da NBR 15.575 (2008) da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (2008), a exposição da edificação à água de chuva, à umidade proveniente
do solo e proveniente do uso do edifício, inclusive da condensação, acelera o
processo de deterioração e interfere nas condições de habitabilidade e higiene.
O adequado controle da umidade, além de proporcionar habitabilidade e
higiene, tem relação com a vida útil da edificação, pois reduz a possibilidade de
ocorrência de patologias.

3.5 Desempenho térmico

Segundo a parte 1 da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (2008), a edificação deve atender às exigências dos usuários em relação
ao conforto térmico, considerando a região de implantação e as características
bioclimáticas. O desempenho térmico do edifício é uma inter-relação entre paredes,
pisos e cobertura.
Na fase de projeto, é necessário definir para as vedações as propriedades
térmicas, valores de transmitância térmica e capacidade térmica de acordo com a
zona bioclimática que o edifício será implantado, para que este tenha um adequado
desempenho térmico.
Já as aberturas devem ser projetadas com dimensões de modo a permitir
ventilação

natural e

devem

contribuir para

o

menor

uso

de

aparelhos

condicionadores de ar. Porém deve-se tomar cuidado com a incidência da luz solar
para que não cause sensação de desconforto térmico.
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3.6 Desempenho acústico

Segundo a parte 1 da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (2008), a edificação deve atender às exigências dos usuários em relação
ao conforto acústico devendo apresentar adequado isolamento acústico das
vedações externas em relação aos ruídos provenientes do exterior do edifício, e
adequado isolamento acústico entre os ambientes internos.
Na fase de projeto é necessário considerar:
•

O nível de ruído externo à edificação, sua interferência na edificação
e observar os limites de ruído estabelecidos pelas normas para os
ambientes internos, especificando materiais e técnicas construtivas
visando ao conforto acústico;

•

As condições de geração, recepção, transmissão e propagação dos
ruídos no edifício;

•

Os ruídos contínuos, variáveis e de impacto, e aqueles decorrentes
de vibrações de equipamentos, como por exemplo, motores-bomba,
elevadores, válvulas de descarga, motores geradores de energia,
tubulações de água e esgoto, ventilação e ar-condicionado, que
interferem no conforto acústico dos usuários.

3.7

Desempenho lumínico

A edificação deve receber adequada iluminação natural e, caso necessário
iluminação artificial durante o dia e, no período noturno dispor de sistema de
iluminação artificial que proporcione conforto e segurança no desenvolvimento das
atividades e nas circulações.
Segundo a parte 1 da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (2008), o projeto deve observar em relação à iluminação natural:
•

disposição dos cômodos;

•

orientação geográfica da edificação;
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•

dimensionamento e posição das aberturas;

•

tipo de janela e de envidraçamento;

•

rugosidade e cor de paredes, tetos e pisos;

•

poços de ventilação e iluminação;

•

domus de iluminação;

•

influência de interferências externas (construções vizinhas, por
exemplo).

3.8

Durabilidade e manutenibilidade

Segundo a parte 1 da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (2008), “a durabilidade de um produto se extingue quando ele deixa de
cumprir as funções que lhe forem atribuídas, quer seja pela degradação que o
conduz a um estado insatisfatório de desempenho, quer seja por obsolescência
funcional.”
A durabilidade de um produto é mensurada por meio da vida útil deste. O
edifício e seus sistemas devem apresentar vida útil compatível com o que a norma
NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas Técnicas estabelece. A sua
capacidade funcional depende das corretas medidas de manutenção.
Segundo a parte 1 da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (2008), os sistemas construtivos não podem apresentar depreciação
funcional ou estética, sob as condições de uso previstas, além do desgaste natural
esperado em função de sua vida útil. As condições de exposição da edificação
devem ser especificadas em projeto, assim como a vida útil e a durabilidade do
edifício e seus sistemas.
A vida útil, conforme a parte 1 da NBR 15.575 (2008) da Associação Brasileira
de Normas Técnicas, é definido como “o período de tempo durante o qual o edifício
(ou seus sistemas) mantém o desempenho esperado, quando submetido às
atividades de manutenção predefinidas em projeto.”
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O prazo de garantia e o prazo para prescrição de uma edificação é
estabelecido por lei pelo Novo Código Civil, no qual o empreiteiro é responsável
pelos materiais, pela execução e pela solidez e segurança do edifício.
O prazo de garantia não é o mesmo que vida útil. O prazo de garantia é um
tempo estipulado por lei, onde caso houvesse alguma falha construtiva, a
probabilidade seria grande de se manifestar nesse prazo.
Considerando que o edifício tenha a vida útil e a durabilidade determinadas no
projeto, o projetista deverá especificar procedimentos de manutenção, uso e
operação do edifício e seus sistemas. Além disto, o projetista deve determinar que o
edifício seja executado conforme as especificações, materiais e técnicas construtivas
definidas no projeto, em observância às normas e legislações pertinentes, com a
utilização de materiais, componentes e equipamentos sem defeito de fabricação.
Segundo a parte 1 da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (2008), manutenibilidade é “manter a capacidade do edifício e de seus
sistemas e permitir ou favorecer as inspeções prediais, bem como as intervenções
de manutenção previstas no manual de operação uso e manutenção, com os
menores custos”.
A manutenibilidade e seu favorecimento são definidos na fase de projeto, como
por exemplo, o fácil acesso às instalações e sistemas. O projetista deve definir os
prazos de manutenções e sua periodicidade, bem como a substituição de
componentes, a fim de garantir a vida útil do sistema projetado.

3.9

Saúde, higiene e qualidade do ar

Todas as exigências relativas à saúde, higiene e qualidade do ar são
estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Segundo a parte 1 da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (2008), o interior da edificação deve proporcionar condições de
salubridade, evitar proliferação de microorganismos, considerando no projeto as
condições de umidade e temperatura aliadas ao sistema da construção.
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O ar não deve conter substâncias tóxicas prejudiciais ao ser humano, como por
exemplo, dióxido de carbono e compostos orgânicos voláteis.

3.10

Funcionalidade e acessibilidade

O edifício deve apresentar organização, dimensão dos ambientes e meio de
circulação adequados às atividades desenvolvidas e às necessidades dos usuários.
O projeto deve obedecer às normas pertinentes, aos Códigos de Obras Municipais e
à legislação em vigor. Em relação à acessibilidade, o projeto deve estar de acordo
com o Decreto Federal n° 5296 de 2 de dezembro de 2004, a NBR 9050 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas, decretos e leis aplicáveis.

3.11

Conforto tátil, visual e antropodinâmico

O projeto e a especificação de mobiliário devem obedecer às normas
prescritivas dos componentes em relação às exigências dos usuários sobre conforto
tátil e antropodinâmico, assim como também devem atender à norma técnica NBR
9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas para portadores de deficiências.
Segundo a parte 1 da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (2008), o edifício não deve oferecer dificuldade ao desenvolvimento das
atividades e não deve apresentar rugosidades, contundências, depressões ou
irregularidades nos elementos, componentes, equipamentos e quaisquer acessórios
que compõe a edificação.
Os dispositivos de manobra não podem apresentar riscos, provocar ferimentos
nos usuários, dificuldade de manejo e movimentação.
Em relação ao conforto visual, é subjetiva a sua definição, porém é possível
obtê-lo controlando a qualidade dos acabamentos, a regularidade e homogeneidade
dos materiais e a iluminação dos ambientes. O edifício e seus sistemas não podem
comprometer o efeito visual desejado e a estética.
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3.12

Adequação ambiental

O projeto e a construção devem visar o mínimo de impacto ambiental.
A parte 1 da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2008),
recomenda que a edificação seja construída visando à racionalização dos recursos
naturais, à eficiência do consumo de água e energia, uso de madeiras de origem
comprovada ou proveniente de manejo aprovado pelos órgãos ambientais, uso de
espécies de madeira que não se encontrem em extinção, especificação e utilização
de materiais, equipamentos e componentes que ao longo do seu ciclo de vida
causem menor impacto ao meio ambiente se comparado a outros com mesmo
desempenho e função.

3.13 Critérios relativos aos elementos construtivos da NBR 15.575 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (2008)

A NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2008) estabelece
diretrizes de desempenho para alguns dos principais elementos construtivos de um
edifício habitacional de até cinco pavimentos. No caso de Cartórios Eleitorais devemse adotar as diretrizes que se adequem à realidade de um edifício público.

3.13.1 Critérios específicos para pisos internos

Os pisos não devem apresentar deformações, ruínas, falhas, fissuras,
descolamentos, perda de aderência, bolhas, descascamento, manchas ou qualquer
outro interveniente que não atenda às exigências dos usuários. Além disso, não
podem apresentar características que propiciem o escorregamento e quedas dos
usuários, não pode apresentar irregularidades, arestas contundentes, desníveis
abruptos e sensação de insegurança quando submetidos a carregamentos.
Os pisos devem resistir a esforços mecânicos e a cargas verticais concentradas
conforme a NBR 15.575 da Associação de Normas Técnicas Brasileira (2008), sem
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sofrer danos. No caso de incêndio, os pisos devem contribuir para que o incêndio
não se propague e facilite a evacuação com segurança.
Os materiais empregados no piso devem atender à NBR 15.575 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas e outras normas e leis pertinentes em relação ao
índice máximo de propagação superficial de chamas, ao Tempo Requerido de
Resistência ao Fogo (TRRF) e à densidade ótica de fumaça máxima.
Todos os pisos em contato com o solo devem ser estanques à água e à
umidade, e todos os pisos de áreas molháveis devem receber tratamento de
impermeabilização, impedindo que a umidade seja transferida para outros elementos
construtivos do edifício.
Os pisos devem garantir o conforto acústico dos usuários, quer atenuando
ruídos de impacto (caminhamento, objetos em queda, etc.), quer atenuando ruídos
aéreos (conversas, sons provenientes de equipamentos, etc.), devendo atender às
normas pertinentes.
O projeto deve especificar a vida útil do piso, os prazos e procedimentos de
manutenção, recomendações de uso a fim de prevenir falhas e acidentes
decorrentes do mau uso (limpeza com produtos ácidos ou abrasivos, arraste de
objetos, entre outros).
Os pisos devem resistir à limpeza de produtos químicos geralmente utilizados e
encontrados no mercado, salvo quando é determinado em projeto o produto e o
procedimento adequado de limpeza.
Os pisos devem resultar em planos nivelados, e, caso tenha caimentos, devem
estar de acordo com o projeto e com as normas técnicas específicas.

3.13.2 Critérios específicos para vedações verticais internas e externas

As vedações com função estrutural devem obedecer ao item 3.1 Desempenho
Estrutural e às Normas Técnicas Brasileiras.
As vedações verticais internas e externas podem apresentar fissuras ou
deslocamentos dentro dos limites tolerados por normas, deslocamentos residuais

53

desde que não impeçam o perfeito funcionamento dos outros sistemas, e não devem
apresentar ocorrência de falhas, deformações e perda de estabilidade.
Esses sistemas devem suportar cargas em razão da fixação de peças
suspensas, como por exemplo, lavatórios, armários, prateleiras etc., sem apresentar
fissuras, descolamentos, deformações, lascamentos, rupturas, e sem permitir o
arrancamento ou esmagamento dos dispositivos de fixação. O projeto deve indicar a
carga de uso de cada elemento de vedação, e determinar o dispositivo ou sistema
de fixação adequado.
Para cargas especiais, o projeto deve indicar o local permitido para a sua
instalação, o dispositivo ou sistema de fixação previsto, a carga de uso, as
recomendações e as limitações. No caso de corrimão e guarda-corpo, as vedações
deverão resistir às solicitações deste tipo de carga.
Os parapeitos de janela não devem apresentar ruptura de qualquer um de seus
componentes, afrouxamento ou destacamento de nenhum de seus componentes e
elementos de fixação, deformações acima do permitido pela norma pertinente.
As vedações verticais externas devem ser estanques à água de chuva ou
qualquer outro tipo de umidade, incluindo as junções entre paredes e janelas, não
podendo apresentar infiltrações, borrifamentos de água, escorrimentos ou formações
de gotas na parte interna do edifício.

3.13.3 Critérios específicos para coberturas

O sistema de cobertura não pode apresentar partes soltas ou destacáveis e
nem perda de estanqueidade sob a ação do seu peso próprio ou de cargas
acidentais. No caso da cobertura ser de manta impermeável, esta não pode
apresentar escorrimento ou delaminação.
O telhado não pode sofrer danos no caso de chuvas de granizo ou outras
pequenas cargas acidentais. No caso de ação do vento, o telhado não pode sofrer
remoção ou deformação de nenhum componente.
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A parte 1 da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2008)
estabelece que o sistema de cobertura composto por telhas metálicas deverá ser
aterrado, a fim de dissipar cargas eletrostáticas que por eventualidade se formem
pelo seu atrito com o vento e, inibir problemas de corrosão causados por correntes
de fuga.
De acordo com a NBR 5419 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2005), a cobertura metálica pode ainda ser empregada como captor natural de
descargas atmosféricas, ou seja, um componente da estrutura que desempenha
uma função de proteção contra descargas atmosféricas, mas não é instalado para
este fim.
Os sistemas de cobertura que possuem aberturas de ventilação devem garantir
a estanqueidade e impedir o acesso de pequenos animais ao ático ou ao interior da
edificação.
O forro deve suportar as luminárias e outras pequenas cargas.
Na questão de segurança contra incêndio tanto a face interna como a externa
do sistema de cobertura (tetos, telhas, subcoberturas, forros, materiais de
revestimento, acabamento, isolamento termo-acústico ou outros, conforme o caso)
devem obedecer às normas e legislações de proteção ao fogo.
No caso de laje de cobertura com uso como, por exemplo, solarium, terraço ou
jardim suspenso, esta deve ser projetada de modo a garantir a resistência aos
esforços e sobrepesos, alem de garantir a segurança dos usuários e sua
manutenibilidade.
No caso de sistemas ou platibandas que forem designados para suportar
balancins ou andaimes, o projeto deve informar as condições de ancoragem e
fixação, observando a NBR 8681 da Associação Brasileira de Normas Técnicas em
relação à resistência aos esforços.
O sistema de cobertura deve ter capacidade para drenar a máxima
precipitação, sem ocasionar empoçamentos ou extravasamentos, ser estanque à
água de chuva e não permitir a formação de umidade e a proliferação de
microorganismos e insetos.
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O desempenho térmico do sistema de cobertura deve estar de acordo com a
zona bioclimática onde se localiza a edificação, apresentando valores de
transmitância térmica e absortância à radiação solar conforme os valores máximos
admissíveis pela norma.
Em relação ao conforto acústico, projeto deve especificar a destinação de cada
ambiente e proporcionar conforto acústico de acordo com a atividade e com as
normas pertinentes.
O sistema de cobertura deverá ter acessos para inspeção e manutenção com
segurança e condições ergonômicas.

3.13.4 Critérios específicos para sistemas hidrossanitários

Os sistemas hidrossanitários devem oferecer segurança durante o uso e vida
útil, resistindo às solicitações mecânicas. As tubulações e equipamentos devem ser
estanques, seu fluxo não pode ser comprometido, não devem apresentar golpes e
vibrações que interfiram na estabilidade estrutural de qualquer sistema.
Todas as peças de utilização manipuladas pelos usuários não podem possuir
cantos vivos, rebarbas, serem ásperas ou apresentarem qualquer outra falha que
possa causar ferimentos. Devem possuir volantes ou dispositivos com formato e
dimensões que proporcionam torque de acionamento de acordo com a norma de
cada elemento.
No caso da edificação necessitar de sistema de hidrante, o reservatório deverá
dispor de volume de água necessário para o combate a incêndio. Este volume é
calculado conforme legislação pertinente.
Os sistemas hidrossanitários não devem produzir sons desagradáveis aos
usuários.
O projeto de sistema predial de esgoto sanitário deve evitar que ocorra a
retrossifonagem ou a quebra do selo hídrico, não deve permitir o retorno de gases
aos ambientes, transbordamentos, acúmulo nas instalações e contaminação do solo,
do lençol freático e de outros sistemas.

56

O projeto de sistema de água pluvial deve ser calculado a partir da intensidade
de chuva do local, para um determinado período de retorno.
É necessário evitar a contaminação da água potável, assim como evitar a
introdução de substâncias tóxicas, impurezas, entrada de animais ou corpos
estranhos nos sistemas hidrossanitários. Deve-se evitar o refluxo de água ou a
retrossifonagem, evitando a contaminação da água potável.
Os componentes a serem utilizados não podem conter substâncias tóxicas ou
presença de metais pesados. E no caso do sistema de água potável, além desses
requisitos,

os

componentes

microorganismos.

não

podem

propiciar

o

desenvolvimento

de
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4 SUSTENTABILIDADE DE EDIFÍCIOS

Inicialmente a questão ambiental era relacionada às catástrofes que
aconteciam no meio ambiente, mas, com o passar do tempo, viu-se que o consumo
excessivo e indiscriminado dos recursos naturais eram as grandes causas da
degradação ambiental.
Várias

convenções

e

congressos

foram

e

estão

sendo

realizados

internacionalmente para discutir e encontrar soluções para essa questão, entre as
quais pode-se citar:
•

Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano
(Estocolmo, 1972);

•

Convenção de Viena para Proteção da Camada de Ozônio (Viena,
1985);

•

Protocolo de Montreal (Montreal, 1987);

•

Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento
– ECO’92 (Rio de Janeiro, 1992),

•

Conferência das Nações Unidas (Istambul, 1996);

•

Protocolo de Kyoto (1997).

A sustentabilidade nas construções inicialmente era focada no consumo
racional de água e de energia. Atualmente engloba questões técnicas que visam
reduzir o impacto no meio ambiente, como por exemplo: materiais, tecnologias
construtivas, conceitos de projeto.
Foi na Conferência das Nações Unidas em Istambul (1996) que o
desenvolvimento sustentável na construção civil teve grande repercussão. Na
Europa teve início à elaboração de normas, incentivos financeiros, conscientização
de profissionais e indústrias sobre a qualidade ambiental.
A preocupação com a sustentabilidade das edificações deve-se ao grande
impacto que a construção civil tem sobre a qualidade do meio ambiente.
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“No

Brasil

40%

das

matérias-prima

são

utilizadas

na

construção civil.
60% do lixo produzido nas cidades brasileiras são resíduos da
construção civil e demolição. Deste total, 60% são provenientes
de reformas, 20% da construção de novos prédios e 20% de
novas residências.
40% de toda energia produzida no Brasil é consumida em
prédios comerciais e residenciais.
50% da emissão de CO2 tem origem no negócio de
empreendimentos imobiliários.” (MINISTÉRIO DAS CIDADES,
2008).

O Poder Público pode usar de seu poder de compra e contratação de serviços
para promover o desenvolvimento sustentável, a fim de contribuir para a diminuição
da possibilidade de esgotamento dos recursos naturais e contribuir na questão da
preocupação da qualidade ambiental.
Esse tipo de ação visa adquirir o melhor produto e/ou serviço, com uso racional
e inteligente dos recursos, além de assegurar a livre concorrência, sem perder o
interesse pelo menor preço. O edital de licitação pode ser um grande indutor do
desenvolvimento sustentável na esfera pública, com repercussão direta na iniciativa
privada.

4.1 Definição

Segundo a Cláusula 42 da Comissão de Desenvolvimento Sustentável da ONU
- ampliadas as diretrizes da ONU sobre proteção do consumidor, “consumo
sustentável inclui o atendimento das necessidades de bens e serviços das atuais e
futuras gerações de maneira sustentável econômica, social e ambientalmente.”
Alguns produtos podem ser considerados sustentáveis por gerar menos
descarte, terem vida útil maior ou por serem recicláveis. Outros por possuírem
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substâncias menos tóxicas, que agridem menos o meio ambiente ou por
consumirem menos recursos naturais.
De acordo com o livro Guia de Compras Públicas Sustentáveis (2007), na
licitação em que há preocupação com a sustentabilidade deve-se levar em conta as
seguintes considerações:
a) responsabilidade do consumidor: se o consumidor opta por um
produto produzido sob circunstâncias que causam menor impacto
ambiental, onde haja preocupação com o meio ambiente, há um
incentivo para que os fornecedores passem a produzir sob a ótica da
sustentabilidade;
b) comprar somente o que for necessário: isso minimiza o consumo e
atende às reais necessidades, podendo até aumentar o tempo ou o
número de uso de um determinado produto;
c) provocar inovação: no caso do produto ou serviço for imprescindível,
deve-se optar por um item com menor impacto negativo e usá-lo de
maneira que impeça ou minimize o impacto sobre o ambiente;
d) perspectiva do ciclo de vida: na tomada de decisão de compra devese observar todos os impactos e custos do produto durante todo o
seu ciclo de vida.
Pode-se dizer que um produto e/ou serviço sustentável é aquele que possui um
melhor desempenho ambiental ao longo de sua vida útil; com função, qualidade e
nível de satisfação igual ou superior se comparado a um produto convencional.

4.2 Legalidade

Em muitos países a discussão sobre a legalidade da inserção da questão
sustentável nas licitações já foi superada, havendo a aprovação de normas para a
incorporação desse tipo de iniciativa. Entre os países que adotam a sustentabilidade
na licitação estão: Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Países Baixos, Noruega,
África do Sul, Japão, Suécia, Áustria, Coréia do Sul e Suíça.
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A Coréia do Sul foi um dos primeiros países a aprovar uma lei federal de
licitação sustentável. Nos Estados Unidos, durante o governo Clinton, foi aprovado
um regulamento que estabelece regras de respeito ao meio ambiente e à cidadania
em licitações públicas. Em março de 2004, União Européia adotou normas
estabelecendo que as autoridades públicas podem incluir critérios ambientais em
seus procedimentos licitatórios.
No Brasil, as normas sobre licitações e contratos com a administração pública
são estabelecidas pela Lei nº. 8666/93. Todas as condições e exigências para a
contratação de um serviço ou aquisição de um bem constam em edital, salvo quando
há dispensa ou inexigibilidade da licitação, conforme disposto no art. 37, XXI, da
Constituição Federal.
A Constituição Federal de 1988 rege entre outros princípios a defesa do meio
ambiente e a livre-concorrência, ambos dispostos no art. 170. A redação dos art.
170, VI e 225 da Constituição Federal zelam pela manutenção do meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
A Lei nº. 6938/81 de Política Nacional do Meio Ambiente diz que é necessário
compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação da
qualidade ambiental, fixa critérios e padrões de qualidade e normas relativas ao uso
e manejo dos recursos naturais, incentiva o desenvolvimento de pesquisas e
tecnologias para o uso racional desses recursos, visa à divulgação das tecnologias
de manejo do meio ambiente e conscientização sobre a necessidade de
preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico, promove a
preservação e a restauração dos recursos ambientais.
A Lei Federal nº. 9605/98, art. 72,

§

8, V,

institui a proibição de realizar

contratos com a administração pública, pelo período de até 3 (três) anos, para
infratores de normas ambientais.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Recomendação nº. 11, de
22 de maio de 2007, publicada no DJU de 28 de maio de 2007, dispõe que os
Tribunais relacionados nos incisos II a VII do art. 92 da Constituição Federal de
1988, sendo que o inciso V refere-se aos Tribunais e Juízes Eleitorais, recomenda
que adotem políticas públicas visando à correta preservação e recuperação do meio
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ambiente. Entre as recomendações o item f) diz: “utilização de edifícios com
observância da proteção ao meio ambiente.”
No Estado de São Paulo, há várias iniciativas que visam à ordem ambiental,
ética ou social na licitação pública realizadas pelo governo, entre as quais podem
ser citadas:
•

Decreto nº. 41.629, de 10 de março de 1997, anexo I, que proíbe a
administração direta e indireta de adquirir produtos ou equipamentos
contendo substâncias que destroem a camada de ozônio — SDOs —
, controladas pelo Protocolo de Montreal;

•

Decreto nº. 45.643, de 26 de janeiro de 2001, que obriga a aquisição
pela administração pública direta, autárquica e fundacional de
lâmpadas de alto rendimento, com o menor teor de mercúrio entre as
disponíveis no mercado (base em laudos técnicos) e de cabos e fios
de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de
vinila — PVC;

•

Decreto nº. 48.138, de 7 de outubro de 2003, que obriga a adoção de
medidas de redução de consumo e racionalização de água no âmbito
da administração pública direta e indireta, inclui a obrigatoriedade de
emprego de tecnologia que possibilite redução e uso racional da
água potável e da aquisição de novos equipamentos e metais
hidráulicos/sanitários economizadores, estes deverão apresentar o
melhor desempenho sob o ponto de vista de eficiência de consumo
de água potável.

•

Decreto nº. 49.675/2005 estabelece o controle ambiental de produtos
e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de
engenharia no Estado de São Paulo.

No município de São Paulo, o Decreto nº. 42.318, de 21 de agosto de 2002,
estabelece o Programa Municipal de Qualidade Ambiental e adota o Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), tendo como foco a
construção civil como setor econômico estratégico, visando à melhoria da qualidade
ambiental e o desenvolvimento sustentável.
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Assim, com base na legislação brasileira é possível realizar licitações
sustentáveis, incluindo critérios de sustentabilidade ambiental para contratação de
projetos e execução de obras, visando uma política de preservação do meio
ambiente pela administração pública, sem prejudicar a livre concorrência e
assegurando o interesse pelo menor preço.

4.3 Custos

Há uma crença muito grande de que quando se pratica a sustentabilidade, o
custo é maior. Porém a alternativa mais sustentável, em muitos casos, possui o
mesmo custo se comparado à alternativa convencional.
O custo final do produto deve ser calculado baseado no custo de aquisição, de
uso, de ciclo de vida, manutenção e de disposição final do produto. Ao levarem-se
em conta todos esses fatores, o produto pode ter um custo menor, mesmo que seu
custo inicial seja elevado.
Por exemplo, as lâmpadas fluorescentes compactas possuem um custo inicial
mais elevado se comparado ao das lâmpadas incandescentes, porém duram mais,
para iguais condições de uso, e consomem menos energia elétrica que as lâmpadas
incandescentes. Não há muitos dados de consumo comparativo entre estes dois
tipos de lâmpadas, porém segundo fabricantes de lâmpadas fluorescentes, o
consumo é menor em torno de 80% e duram até 20 vezes mais, se comparado com
as lâmpadas incandescentes de mesmo fluxo luminoso. (Fonte: Osram, 2009).
Portanto, seu custo final torna-se menor, sem contar o benefício sob o ponto de vista
ambiental, gerando menos descarte de materiais.
A licitação que visa à sustentabilidade não necessariamente significa uma
proposta onerosa. Esse tipo de licitação, a longo prazo, reduz o gasto do
contribuinte, tem efeito positivo na economia, no meio ambiente e na sociedade.
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4.4 Benefícios

Ao implantar corretamente a sustentabilidade em uma licitação, segundo
Biderman et al. (2007), o Poder Público obtém:
•

a melhoria da sua imagem política: o Poder Público comprometido
com a qualidade de vida da sociedade, do meio ambiente e do
desenvolvimento sustentável é uma conduta de grande importância
em todas as esferas da sociedade.

•

uma maior eficiência organizacional do governo: a licitação
sustentável

requer

um

maior

cuidado

em

sua

análise

e

gerenciamento, resultando em uma melhor aquisição de serviço e/ou
produto.
•

um custo menor a longo prazo: em alguns casos, embora o custo
inicial do serviço e/ou produto sustentável seja maior que o
convencional, a longo prazo os benefícios econômicos, sociais e
ambientais tornam o produto mais vantajoso economicamente.

•

a melhoria da qualidade ambiental e da sociedade: ao visar à
eficiência energética, economia dos recursos naturais, diminuição do
índice de poluição, reciclagem de recursos, maior ciclo de vida dos
produtos, acaba por repercutir na melhoria do meio ambiente e,
consequentemente, da sociedade.

•

a antecipação da legislação: no Brasil, ainda não se obriga a inclusão
da sustentabilidade nas licitações públicas. Porém, em países da
Europa vêm se tornando mais exigentes os critérios a serem
obedecidos por tratados internacionais e leis nacionais, havendo
normas para a sustentabilidade nas licitações. Cada vez mais essa
prática se tornará uma exigência mundial.

•

uma maior conscientização por parte da população: o Poder Público,
ao adotar a sustentabilidade, torna-se um exemplo para a sociedade
em geral, incentivando o uso de produtos sustentáveis e a prática de
ações que visam à sustentabilidade.
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•

o desenvolvimento local: ao adotar práticas sustentáveis, o Governo
acaba por incentivar a economia local ao levar em contar os recursos
da região, gerando renda e emprego.

O que se pode dizer é que o Poder Público, adotando medidas e praticando
ações que visam à sustentabilidade, obtém a melhoria da qualidade de vida da
população, do meio ambiente e da economia do país, sendo um grande exemplo e
incentivador.

4.5 Edificação sustentável

Uma edificação sustentável é aquela projetada, construída e mantida visando à
qualidade do meio ambiente, menor impacto à natureza, racionalização no consumo
de água, eficiência energética, conforto e segurança dos usuários, qualidade da
construção, qualidade do entorno e utilização de materiais que não causem danos
ao meio ambiente.
Embora não se conheçam maiores detalhes, segundo pesquisas da Energy
Related Building Investment Decision Support (eBIDS)1

a produtividade dos

usuários de uma edificação sustentável é de 2 a 16% maior que os de uma
edificação convencional. Isso se deve principalmente pela preocupação com a
qualidade de vida dos usuários e a qualidade interna do edifício.
Os benefícios de uma edificação sustentável, segundo o Leadership in Energy
and Environmental Design (LEED)2, são:

1

eBIDS é um projeto de pesquisas do Center for Building Performance and Diagnostics da
Universidade de Carnegie Mellon em Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos. Este projeto
inter-relaciona a produtividade, à saúde e ao custo-benefício ambiental em estudos de caso
para concepção de diretrizes para edifícios de alta performance.
2
LEED é uma certificação internacional voluntária cujo princípio é atestar edificações ou
comunidades projetados e construídos utilizando estratégias de sustentabilidade que visem
o melhor desempenho ambiental em relação à economia de água, eficiência energética,
qualidade do ambiente interno, redução da emissão de CO2 e materiais com menor impacto
ao meio ambiente.
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•

Benefícios ambientais: valorização e proteção dos ecossistemas e da
biodiversidade; melhoria da qualidade do ar e da água; redução dos
resíduos e conservação dos recursos naturais.

•

Benefícios econômicos: redução dos custos operacionais; aumento
dos ativos e lucros; melhoria da produtividade dos funcionários e
satisfação; otimização do desempenho econômico ao longo da vida
útil do edifício.

•

Benefícios da comunidade: melhoria do ar e do ambiente; conforto
térmico e acústico; melhoria da saúde; diminuição da quantidade de
infra-estrutura necessária; contribuição para a qualidade de vida
global.

4.5.1 Concepção do projeto sustentável

A edificação sustentável tem início na fase de concepção do projeto, deve-se
planejar ações eficientes que visem à qualidade de vida dos ocupantes, do meio
ambiente, dos custos de operação e manutenção.
Segundo o LEED, na concepção do projeto sustentável tem-se por objetivo:
•

Sustentabilidade do Espaço;

•

Racionalização do uso de água potável;

•

Eficiência energética;

•

Qualidade ambiental interna;

•

Menor impacto ao meio ambiente;

•

Desenvolvimento social;

•

Sustentabilidade dos materiais;

•

Menor custo a longo prazo.
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Para este fim, uma edificação sustentável deve seguir no mínimo as seguintes
considerações:
a) Equipamentos elétricos: todos os equipamentos deverão ser
energeticamente eficientes, de alto rendimento e consumo reduzido.
b) Iluminação: deve-se ter o máximo de aproveitamento da luz natural,
com menor transmissão de calor para o ambiente interno; para isso o
estudo das fachadas e do conforto térmico da edificação durante a
fase de projeto é essencial para definir elementos construtivos e
materiais a serem empregados que otimizem a iluminação natural
sem trazer calor excessivo para o edifício.
c) Luminárias: os controles das luminárias devem ser automatizados e
setorizados, otimizando o seu uso. As lâmpadas empregadas devem
ser adequadas ao uso e às condições do ambiente, optando por
aquelas de maior eficiência energética,

com maior rendimento,

menor consumo de energia e maior vida útil.
d) Ar condicionado: uma das opções, visando à qualidade do meio
ambiente, é a utilização de sistema evaporativo, que não utiliza gases
nocivos. Porém este tipo de equipamento consegue reduzir em média
5°C em relação à temperatura externa. Nos dias mais quentes é
necessário

combinar

o

uso

de

sistema

evaporativo

com

equipamentos convencionais, mas que utilizam gases ecológicos.
e) Telhado verde: a utilização de vegetação no telhado auxilia na
diminuição de ilhas de calor dentro da edificação, contribuindo deste
modo com o isolamento térmico e minimização do uso de ar
condicionado.
f) Cor: as cores influenciam na transmissão de calor para o ambiente
interno, sendo que o uso de cores claras nas fachadas contribui para
o conforto térmico do edifício.
g) Torneiras: com o objetivo de reduzir o consumo de água, uma opção
é a utilização de torneiras com arejadores, que otimizam o uso com
menor consumo de água. Nos sanitários além desse sistema é
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recomendável o uso de torneiras com fechamento automático
(sensores ou temporizadores).
h) Bacias sanitárias: utilizar bacias com classificação Volume de
Descarga Reduzido (V.D.R.), pois exigem menor consumo de água.
O duplo acionamento, com consumo de 3L ou 6L de água por
acionamento, dependendo do uso, otimiza a questão ambiental.
i) Sistema de coleta de água de chuva do telhado: a água de chuva
coletada pode ser usada em bacias sanitárias, rega de jardim e
limpeza.
j) Reuso de água: em alguns casos, a água descartada pode ser
reutilizada desde que aplicado o tratamento adequado para o fim a
que se destina o uso, visando a não contaminação da água potável e
a preservação da integridade da vida humana.
k) Piso permeável: em áreas externas, utilizar pisos permeáveis que
contribuem para a absorção da água pelo solo, evitando retenção e
alagamentos causadores de enchentes.
l) Paisagismo: utilizar de preferência espécies da região, acostumadas
com o regime de chuva local ou, no caso de importar novas espécies,
optar por aquelas que necessitem de menor quantidade de água.
m) Produtos com baixos índices de Componentes Orgânicos Voláteis
(VOC): nas especificações de materiais, como tintas, vernizes,
adesivos, selantes, carpetes, entre outros, optar por produtos com
baixo índice de VOC, tendo como referência a Directiva 2004/42/CE
do Parlamento Europeu, de 21 de abril de 2004, ou os requisitos do
LEED visando à qualidade ambiental interna. No caso de carpete,
este também deve ter proteção contra reprodução de bactérias.
n) Madeiras: exigir o uso de madeiras certificadas, pois garante o
manejo sustentável do meio ambiente.
o) Método construtivo: optar pelo método construtivo mais sustentável,
analisando os aspectos da região, a disponibilidade dos recursos,
possibilidade de reaproveitamento dos resíduos da construção, etc.
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p) Especificação de materiais: deve-se optar pela especificação de
materiais que tragam baixo impacto ao meio ambiente.
q) Conforto ambiental interno: ter como objetivo a qualidade de vida dos
usuários, como por exemplo, permitir maior interação entre os
usuários e o ambiente externo, ambientes iluminados com luz natural
e maior visão externa traz maior sensação de bem-estar, maior
concentração, disposição e produtividade.
r) Coleta seletiva de lixo: a edificação deve possuir um espaço
adequado para a coleta seletiva de lixo, armazenamento e logística
de retirada.
s) Soluções sustentáveis: é necessário encontrar soluções sustentáveis
para o edifício de acordo com as características específicas de cada
empreendimento.

Cada

caso

exige

a

determinação

de

um

procedimento específico.

4.6 Conforto ambiental interno

O conforto ambiental interno visa o bem-estar dos usuários e é escopo de uma
edificação mais sustentável, e envolve o conforto térmico, a qualidade do ar, o
conforto acústico e o conforto visual.
O conforto térmico depende de vários fatores, como a temperatura, a umidade
relativa do ar, os ventos, a atividade desenvolvida, as vestimentas, as cores
empregadas na edificação, o material e a técnica construtiva, refletindo na sensação
de bem estar dos usuários.
A qualidade do ar está relacionada com a adequada ventilação do ambiente,
uso de materiais e produtos não tóxicos, equipamentos de baixa emissão de
poluentes, pouca ou nenhuma quantidade de agentes contaminantes, fatores que
não prejudiquem a saúde humana.
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O conforto acústico é determinado pela NBR 10152 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas que estabelece parâmetros determinando os níveis de ruídos
permitidos de acordo com o uso e ocupação do ambiente.
As condições de conforto visual na edificação segundo Lamberts et al. (1997)
depende do nível de iluminação suficiente, boa distribuição da iluminação, ausência
de ofuscamento, contrastes adequados e um bom padrão e direção de sombras,
dependendo da tarefa visual.
Em relação às normas brasileiras, há a NBR 5.413 que trata de iluminância de
interiores. Além dessa norma há a NBR 15.215 que especifica, entre outras coisas,
os procedimentos de cálculo para iluminação natural no interior do edifício.

4.6.1 Conforto térmico

A ferramenta utilizada na fase de projeto visando à elaboração de uma
edificação integrada com o clima da região, obtendo o conforto térmico desejado, é a
Carta Bioclimática. No Brasil a Carta Bioclimática mais utilizada é a elaborada por
Givoni (1992), na qual se podem obter informações de diretrizes de projeto de
acordo com a região onde se localiza o empreendimento, como por exemplo:
•

Ventilação: uso da ventilação natural como elemento de conforto
térmico do ambiente.

•

Resfriamento evaporativo: por meio da evaporação da água obtémse a diminuição da temperatura, muito utilizado em climas quentes e
secos.

•

Inércia térmica: utiliza-se como vedação externa materiais de maior
inércia térmica de modo que a passagem de calor do meio externo
para o interno ocorra de forma mais demorada se comparado com a
utilização de materiais de baixa inércia térmica.

•

Ar-condicionado: visar o uso racional do ar-condicionado, devendo
ser utilizado somente em algumas horas do dia e em determinados
períodos do ano, sendo recomendado em climas muito quentes.
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•

Umidificação: utilizado em climas secos, onde a umidade relativa do
ar é muito baixa e a temperatura é alta.

•

Aquecimento solar ou inércia térmica: estudando a orientação solar é
possível obter-se aquecimento solar direto por meio de aberturas ou
utilização de materiais de baixa inércia térmica visando uma
temperatura interna maior que a temperatura exterior durante o
inverno.

•

Aquecimento artificial: em regiões de temperaturas muito baixas
pode-se utilizar deste recurso, porém assim como o ar condicionado,
deve-se minimizar seu uso.

•

Ventilação, inércia térmica e resfriamento evaporativo: em locais com
altas temperaturas e umidade relativa baixa, a combinação desses
três recursos é uma boa estratégia de projeto com a finalidade de
obter conforto térmico.

•

Inércia térmica e resfriamento evaporativo: a combinação dessas
duas estratégias é recomendada para regiões onde a temperatura
apresenta-se acima de 32° C, pois a ventilação não é eficaz nessas
regiões.

As Cartas Solares são outra ferramenta de estudo de incidência solar durante o
ano para cada região. Assim o projetista obtém informações que irão balizar a
melhor implantação, o uso de elementos de proteção solar, a dimensão das
aberturas, o uso de equipamentos de resfriamento da temperatura interna, entre
outros.
A NBR 15.220 de Desempenho Térmico para Edificações, publicada em 2005,
estabelece diretrizes construtivas e recomenda estratégias de projeto térmico
passivo, como por exemplo: a relação do tamanho das aberturas e do
sombreamento necessário, dispõe sobre as vedações externas, indica o tipo de
parede e cobertura com valores recomendáveis de transmitância térmica, atraso
térmico, fator de calor solar para cada tipo de vedação externa de acordo com cada
zona bioclimática (Ver Figura 4 e Quadro 1). Porém esta norma é específica para
habitações, portanto suas diretrizes de projeto não são aplicáveis à edifícios de
escritório em razão da diferença de uso e da diferença das exigências dos usuários.
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No Brasil ainda não há normas técnicas destinadas a edificações de uso público,
comerciais e de escritórios, pode-se, portanto, adotar parâmetros de pesquisas e
estudos realizados e desenvolvidos por órgãos e instituições de credibilidade e
reconhecidas pelas autoridades nacionais.

Figura 4 - Zoneamento Bioclimático Brasileiro.
Fonte: NBR 15.220 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2005).
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Quadro 1 - Recomendações e estratégias de projeto de acordo com a NBR 15.220 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (2005).
Fonte: Habitação mais Sustentável (2007).

4.6.2 Qualidade do ar

A ventilação natural é um dos principais fatores que contribuem para uma
melhor qualidade do ar interno, propiciando a diminuição da quantidade de
poluentes

internos.

Além

desse

fator,

a

ventilação

adequada

interfere

significativamente no conforto térmico, mantém a temperatura interna confortável,
minimiza o uso de condicionadores de ar e contribui para a racionalização do
consumo de energia.
Porém deve-se observar que ao utilizar a ventilação como recurso da qualidade
ambiental interna, o ambiente externo não pode conter concentração de agentes
poluidores que causam danos à saúde, a temperatura externa deve estar em uma
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zona de conforto, o ruído não pode interferir no conforto acústico interno e a questão
da necessidade ou não de privacidade deve ser levada em conta.
Há várias estratégias de projeto que se aplicam à ventilação natural do
ambiente, podendo-se também recorrer a elementos direcionadores ou captadores
de ventos. A seguir alguns exemplos de estratégias de ventilação natural:
•

Ventilação cruzada: onde o ar entra por um lado do ambiente,
atravessa este, e sai pelo outro lado. A eficácia depende do tamanho,
do posicionamento e do tipo das aberturas, e do uso de elementos
arquitetônicos que influenciam na ventilação.

•

Efeito chaminé: a circulação de ar se dá por diferença de
temperatura, o ar quente tende a subir e sair por uma abertura
localizada mais ao alto, enquanto que o ar frio deve entrar por uma
abertura mais baixa. Quanto maior a distância vertical entre as
aberturas, maior a capacidade de ventilação.

•

Ventilação pela cobertura: as saídas de ar podem estar junto às
cumeeiras ou uma câmara de ar ventilada acima do forro.

•

Ventilação por meio de pátios internos: muito utilizado em climas
quentes e secos, propiciando uma maior ventilação cruzada nos
ambientes.

•

Fachada dupla ventilada: reduz a perda de calor no inverno e o
ganho de calor no verão, pois não há incidência direta do sol no
ambiente, funciona como uma zona de transição entre o interior e o
exterior. A fachada dupla pode ser também representada por um
pergolado vertical com vegetação.

Cabe ressaltar que para uma ventilação adequada e eficiente, devem-se
observar os elementos que podem interferir no fluxo do ar, como muros altos,
vegetação, elementos vazados, entre outros.
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4.6.3 Conforto acústico

O conforto acústico também está relacionado com a qualidade ambiental
interna da edificação, pois a sustentabilidade visa, além de critérios de ordem
ambiental, critérios de conforto e bem-estar dos ocupantes do edifício.
O conforto acústico é determinado pela NBR 10.152 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas. Esta norma especifica o valor de nível sonoro para o conforto
dos usuários de acordo com os locais de permanência, assim como o valor de nível
sonoro aceitável. Sendo que os níveis sonoros superiores são considerados de
desconforto.

Tabela 2 - Níveis de ruído compatíveis com o conforto acústico.
ESCRITÓRIOS

DB (A)

NC

Salas de reunião

30-40

25-35

Salas de gerência, Salas de projeto e de administração

35-45

30-40

Salas de computadores

45-65

40-60

Sala de mecanografia

50-60

45-55

Fonte: NBR 10.152 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (1987).

4.6.4 Conforto visual

A iluminação natural adequada contribui para o menor uso de iluminação
artificial, reduzindo deste modo o consumo de energia, otimizando a sensação de
bem estar dos usuários e interferindo na qualidade ambiental interna.
Na fase de projeto, para o estudo das aberturas do edifício devem-se utilizar as
Cartas Solares, em que é possível determinar, por meio da trajetória do sol local, um
maior aproveitamento da iluminação natural e os locais de sombreamento
necessários.
Recomenda-se o uso da iluminação natural em todos os ambientes do edifício,
inclusive cozinha, sanitários, áreas de serviço; projetar ambientes com poucas
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divisões para obter uma maior iluminação e ventilação; bem como utilizar cores
claras que reflitam a luz e otimizem a iluminância do ambiente.
Já no caso da iluminação artificial é necessário o conforto visual dos usuários,
atendendo aos requisitos visuais e à eficiência energética. No projeto deve-se
considerar não apenas o nível de iluminância adequado à atividade a ser
desenvolvida no local, mas também a maneira como a luz será direcionada ao plano
de trabalho, a reprodução da cor, a aparência da luz, a relação com a superfície a
ser iluminada e evitar ofuscamentos pela refletância.
Segundo Iwashita (2008), o objetivo principal de um bom projeto luminotécnico
é criar ambientes visuais agradáveis que possibilitem a visualização de ambientes e
objetos de forma apropriada, garantindo desempenho e segurança nas atividades a
serem executadas, sem causar fadiga visual.
A seguir são apresentadas algumas recomendações visando à qualidade do
projeto de iluminação:
a) Nível de iluminância: os níveis de iluminância recomendados para cada
atividade estão dispostos na NBR 5413 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (1992) (Ver Tabela 3). O plano de tarefa deve ser iluminado o mais
uniformemente possível.
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Tabela 3 - Iluminâncias por classe de tarefa visual.
CLASSE

ILUMINÂNCIA (lux)

A

20 – 30 – 50

TIPO DE ATIVIDADE
Áreas

públicas

com

arredores

escuros
Iluminação geral para áreas usadas
interruptamente

ou

com

50 – 75 – 100

simples

para

permanência curta

tarefas

visuais simples

Orientação

100 – 150 – 200

Recintos não usados para trabalhos
contínuos; depósito

200 – 300 – 500

Tarefas
limitados,

com

requisitos

trabalho

visuais

bruto

de

maquinaria, auditório
B

500 – 750 – 1000

Tarefas
normais,

com

requisitos

trabalho

visuais

médio

de

maquinaria, escritórios
Iluminação

geral

para

área

de

trabalho

1000 – 1500 – 2000

Tarefas com requisitos especiais,
gravação

manual,

inspeção,

indústria de roupas
C

2000 – 3000 – 5000

Tarefas

visuais

exatas

e

prolongadas, eletrônica de pequeno
tamanho
Iluminação adicional para tarefas
visuais difíceis

5000 – 7500 – 10000

Tarefas

visuais

muito

exatas,

montagem de microeletrônica
10000 – 15000 – 20000

Tarefas visuais muito especiais,
cirurgia

Fonte: NBR 5413 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (1992).

O nível de iluminância do entorno do qual a atividade está sendo executada
deve ser menor que o nível recomendado para a atividade, de modo a evitar stress
visual e desconforto. Variações bruscas de iluminância também causam os mesmos
problemas.
No Brasil, a NBR 5413 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (1992)
determina que a iluminância do ambiente não deve ser inferior a 1/10 da adotada
para o campo de trabalho, porém não há na norma a determinação de valores para
a iluminância do entorno, podendo-se para tanto adotar a norma elaborada pelo
Commission Internationale de l´Eclairage (CIE), que recomenda os seguintes valores
de iluminância conforme Tabela 4.
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Tabela 4 - Iluminâncias mínimas recomendadas para áreas do entorno imediato à
tarefa.
Iluminância da tarefa (lux)

Iluminância do entorno imediato (lux)

> 750

500

500

300

300

200

< 200

Igual a iluminância da tarefa

Fonte: CIE n° 008 – E Lighting of indoor work places. Second edition (2002).

b) Distribuição de luminância: é necessária uma distribuição balanceada,
evitando luminâncias elevadas ou muito baixas, contrastes elevados de luminâncias,
não permitindo deste modo ofuscamentos e fadiga visual.
A luminância é determinada pela iluminância que atinge a superfície e por sua
refletância.
Assim como a iluminância é recomendado que o nível de luminância no entorno
seja menor que o local onde é realizada a tarefa.
Para escritórios é recomendado razões de 0,3 a 0,5 entre as refletâncias de
fundo da tarefa e a da tarefa propriamente dita. Para teto, paredes e piso
recomenda-se que a luminância do campo de visão periférico não seja inferior a 1/10
da luminância da tarefa.
Em relação à refletância, a CIE recomenda os seguintes valores conforme
Tabela 5.
Tabela 5 - Refletâncias recomendadas para superfícies.
Iluminância da tarefa (lux)

Refletâncias

Teto

0,6 – 0,9

Paredes

0,3 – 0,8

Planos de trabalho

0,2 – 0,6

Piso

0,1 – 0,5

Fonte: CIE n° 008 – E Lighting of indoor work places. Second edition (2002).
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Em ambientes de trabalho é recomendado que o teto tenha alto índice de
refletância, reduzindo o contraste entre este e a luminária. No caso de iluminação
direta o ideal é utilizar pisos de cor clara para ter o efeito da inter-reflexão.
c) Ofuscamento: é causado pelo alto índice de luminância ou pelo contraste
elevado, podendo ser direto ou refletido. O ofuscamento deve ser evitado pela
escolha adequada de luminárias, pelo correto posicionamento, acabamentos de
superfícies não brilhantes e cores claras nas paredes.
d) Cor da luz: é caracterizada pela temperatura da cor da luz emitida pela
lâmpada e pelo índice de reprodução da cor. Quanto mais alta a temperatura da cor,
mais branca é a tonalidade da luz emitida pela lâmpada, e quanto mais baixa, mais
amarela. No Brasil não há norma que define a temperatura da cor da luz, a
usualmente adota-se a norma européia da CIE, classificando a temperatura da cor
conforme Tabela 6.

Tabela 6 - Aparência da cor conforme a temperatura de cor.
Aparência de cor

Temperatura de cor correlata

Quente

Menor de 3300 K

Intermediária (neutra)

3300 K a 5300 K

Fria

Acima de 5300 K

Fonte: CIE n° 008 – E Lighting of indoor work places. Second edition (2002).

O índice de reprodução da cor é a relação de como a luz reproduz a cor do
objeto, podendo ter valor máximo de IRC = 100%, cujo tipo de lâmpada se equivale
ao mesmo efeito da luz natural. Para ambientes de trabalho recomenda-se IRC =
80%.
e) Equipamentos: a correta especificação das luminárias, das lâmpadas e dos
equipamentos de iluminação garante o bom desempenho do sistema. Deve-se
sempre considerar a eficiência energética.
A eficiência de uma luminária é caracterizada pelo fluxo luminoso emitido pela
luminária e pelo fluxo luminoso total emitido pelas lâmpadas.
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4.7 Eficiência energética

“A eficiência energética pode ser entendida como a obtenção de um serviço
com baixo dispêndio de energia. Portanto, um edifício é mais eficiente
energicamente que outro quando proporciona as mesmas condições ambientais com
menor consumo de energia.” (LAMBERTS et al. 1997, p.14)
A eficiência energética visa o uso racional da energia no edifício por meio da
redução do consumo de energia e do uso de fontes alternativas, como energia solar
por exemplo.
No âmbito governamental, na cidade do Rio de Janeiro foi instituído o Decreto
n° 21.806 de 26 de julho de 2002 que torna obrigató ria a adoção do Caderno de
Encargos para Eficiência Energética em Prédios Públicos por todos os órgãos da
administração direta e indireta, sendo uma das razões o desperdício de energia
elétrica decorrente da adoção de projetos e equipamentos inadequados à
conservação de energia.
O consumo de energia é definido na fase de projeto, compreendendo o estudo
do conforto térmico, orientação solar, escolha de materiais que auxiliam no
isolamento térmico, estudo de cores, estudo de proteções solares, estudo de
iluminação, a escolha de lâmpadas e equipamentos que possuem menor consumo e
maior desempenho, maior aproveitamento da luz natural, estudo da ventilação
natural, tamanho das aberturas, determinação do desempenho térmico da
edificação, carga térmica interna, minimização do uso de ar condicionado, a interrelação da edificação com o clima da região, o ambiente interno e os usuários.
Todos esses fatores influenciam na obtenção da maior eficiência energética.

4.7.1 Equipamentos energeticamente eficientes

O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), iniciado
em 1985, tem como objetivo criar programas visando ao uso racional de energia
elétrica.
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Em 1994, foi criado o Selo PROCEL, o qual é concedido aos equipamentos que
apresentam melhores índices de eficiência energética, equivalente à categoria A do
INMETRO de uso racional de energia elétrica.
A Lei federal de n° 10.295 de 2001 a qual dispõe so bre a Política Nacional de
Conservação e Uso Racional de Energia, estabelece que o Poder Executivo deve
desenvolver mecanismos de modo a promover a eficiência energética em
edificações construídas no país, e que máquinas e aparelhos elétricos fabricados ou
comercializados no Brasil tenham um consumo específico máximo com base em
indicadores técnicos pertinentes, ficando o INMETRO a cargo da fiscalização.
O Decreto n° 4059 regulamenta a Lei n° 10.295 e est abelece os pontos a
serem abordados na regulamentação específica de cada produto (normas técnicas
de referência, mecanismo de avaliação da conformidade, níveis a serem atingidos,
fiscalização, etc.), bem como os níveis máximos de consumo de energia das
edificações construídas, sendo o INMETRO o órgão fiscalizador.
O INMETRO possui um programa de etiquetagem com informações sobre o
consumo de energia do aparelho, classificando-os de A até G de acordo com o seu
consumo. A adesão é voluntária, sendo somente obrigatória para refrigeradores,
aparelhos de ar-condicionado de uso doméstico, lâmpadas de uso doméstico – linha
incandescente, televisores com tubos de raios catódicos, lâmpadas fluorescente
compactas com reator integrado, aquecedores de água a gás dos tipos instantâneo
e de acumulação, fogões e fornos a gás de uso doméstico, máquinas de lavar roupa
de uso doméstico, motores elétricos trifásicos de indução rotor gaiola de esquilo e
ventilador de teto de uso residencial.
A partir do Decreto n° 4059, o INMETRO, que de form a voluntária estabelecia
programas de etiquetagem, passou a ter a responsabilidade de estabelecer
programas de avaliação da conformidade compulsórios na área de desempenho
energético.
No site do INMETRO estão disponíveis tabelas com todos os produtos
aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e que, portanto, estão
autorizados a ostentar a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE). As
etiquetas contêm informações do respectivo consumo e da eficiência energética do
aparelho etiquetado.
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Tanto o PROCEL quanto o INMETRO acabam por estimular que fabricantes
desenvolvam e produzam equipamentos mais sustentáveis e, consequentemente,
induzam os consumidores a adquirir produtos energeticamente eficientes.

4.7.2 Eficiência energética de edificações

O Decreto n° 4059, de 19 de dezembro de 2001, criou também o Comitê Gestor
de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética (CGIEE) e o Grupo Técnico para
Eficientização de Energia nas Edificações no País (GT-Edificações) especificamente
para edificações, cuja finalidade é regulamentar e elaborar procedimentos para
avaliação de eficiência energética das edificações construídas no Brasil, visando ao
uso racional de energia elétrica.
O GT-Edificações criou, em 2005, a Secretaria Técnica de Edificações (STEdificações) com competência para discutir as questões técnicas envolvendo
indicadores de eficiência energética. A coordenação do ST-Edificações ficou a cargo
do PROCEL Edifica, criado anteriormente a esta Secretaria, e que já possuía uma
estrutura para viabilizar as exigências do Decreto.
O PROCEL Edifica, instituído em 2003 pela ELETROBRÁS/PROCEL e que
atua de forma conjunta com o Ministérios de Minas e Energia, o Ministério das
Cidades, as universidades, os centros de pesquisa e entidades das áreas
governamental, tecnológica, econômica e de desenvolvimento, visa promover o uso
eficiente de energia elétrica, incentivar a conservação e o uso eficiente dos recursos
naturais nas edificações e patrocinar diversos projetos, como a certificação de
materiais e de equipamentos.
Segundo o PROCEL, o PROCEL Edifica consiste em um plano de ação para
Eficiência Energética em Edificações que visa construir as bases necessárias para
racionalizar o consumo de energia nas edificações no Brasil.
Em 2005, com a criação da Comissão Técnica (CT-Edificações), o Inmetro foi
incluído no processo de obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
(ENCE). Para atingir este objetivo, foi desenvolvido o Regulamento Técnico da
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Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e
Públicos e seus documentos complementares.
Este Regulamento se aplica a edifícios com área total mínima de 500 m2 e/ou
com tensão de abastecimento igual ou superior a 2,3 kV. No caso de edificações
destinadas a Cartórios Eleitorais poderá ser utilizado como referência nas
especificações técnicas visando a eficiência energética e o conforto térmico.

4.8 Uso racional da água

A água é um elemento de grande importância para o desenvolvimento do
planeta. Em razão do crescimento acelerado da população, este elemento passa a
se tornar escasso para atender à demanda necessária.
Em 1958, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas estabeleceu uma
política de gestão de recursos hídricos no qual diz que “a não ser que exista grande
disponibilidade, nenhuma água de boa qualidade deve ser utilizada para usos que
toleram águas de qualidade inferior”.
O setor da construção é um dos maiores responsáveis pelo uso irracional de
água potável e pela sua escassez. A má especificação de materiais e equipamentos,
a opção por técnicas construtivas inadequadas, a falta de manutenção predial, a
perda de água no uso da edificação, a má qualidade dos materiais empregados, a
falta de conscientização do uso racional da água durante a fase de obra, todos
esses fatores contribuem para o desperdício de água potável. Além disso, pode-se
citar a impermeabilização do solo devido às construções e à implantação de edifícios
próximos a recursos hídricos.
A consideração do uso racional de água em uma edificação inicia-se na fase de
projeto. Deve-se ter como objetivo principal garantir a demanda necessária de
consumo de água com o mínimo de desperdício. É necessário ter amplo
conhecimento do sistema para se obter a redução do consumo de água em relação
a um sistema convencional.
Nas edificações, o uso de água potável é feito para a realização de todas as
atividades. É preciso implantar o conceito de uso de água menos nobre para
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atividades que não necessitem de água potável, como por exemplo, o uso de água
de chuva para irrigação de jardins, limpeza, descarga de bacias sanitárias.
O Programa de Conservação de Água (PCA), da Agência Nacional de Águas
(ANA) do Ministério do Meio Ambiente do Governo Federal, determina um conjunto
de ações voltadas para a gestão de oferta e otimização da demanda de água em
edificações. No entanto, várias dessas ações podem ser adotadas na fase de
projeto, gerando deste modo menor consumo de água na fase de uso, como por
exemplo, a especificação adequada dos equipamentos e componentes hidráulicos
economizadores, e uso de fontes alternativas desde que realizados ensaios
laboratoriais conforme especificado em normas.
O PCA referido define que a conservação da água se resume em um conjunto
de ações que visam:
•

reduzir a quantidade de água extraída em fontes de suprimento;

•

reduzir o consumo de água;

•

reduzir o desperdício de água;

•

aumentar a eficiência do uso de água;

•

aumentar a reciclagem e o reuso de água.

A especificação de louças, metais sanitários e equipamentos hidráulicos é um
dos fatores que determinam o maior ou menor consumo de água em uma edificação.
Os componentes economizadores de água nos sistemas prediais apresentam
características específicas de instalação, funcionamento, operação e manutenção.
Para a garantia de desempenho esperado desses equipamentos é necessário que:
•

sejam especificados adequadamente, em função do uso a que se
destinam;

•

sejam instalados corretamente;

•

sejam utilizados da maneira adequada, para o fim a que se destinam,
com eventual capacitação de usuários quando for o caso;
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•

recebam a manutenção necessária (preventiva, corretiva ou preditiva)
que

garanta

a

regulagem

e

o

funcionamento

correto

dos

equipamentos.
Portanto é na fase de projeto que o sistema predial deve partir do conceito de
uso racional da água, alternativa de uso de água menos nobre para atividades que
permitem essa possibilidade, uso de tecnologias economizadoras de consumo de
água, otimização do traçado e ferramentas de monitoramento.
A Figura 5 mostra a implantação de um PCA na fase de projeto com base em
dados, levantamentos e avaliações técnicas preliminares, propiciando a adoção de
uma solução técnica e economicamente viáveis.

Figura 5 - Programa de Conservação de Águas (PCA) para novas edificações.
Fonte: Agência Nacional de Água - ANA (2008).

Em 1997, o Governo Federal instituiu o Programa Nacional de Combate ao
Desperdício de Água (PNCDA) que “tem por objetivo geral promover o uso racional
da água de abastecimento público nas cidades brasileiras, em benefício da saúde
pública, do saneamento ambiental e da eficiência dos serviços, propiciando a melhor
produtividade dos ativos existentes e a postergação de parte dos investimentos para
a ampliação dos sistemas. Tem por objetivos específicos definir e implementar um

85

conjunto de ações e instrumentos tecnológicos, normativos, econômicos e
institucionais, concorrentes para uma efetiva economia dos volumes de água
demandados para consumo nas áreas urbanas” (MINISTÉRIO DAS CIDADES,
1997).
Além do programa federal, há alguns programas que merecem destaque como
o PURA (Programa de Uso Racional da Água, EP-USP, 1995) e o PRO-ÁGUA
(Programa de Conservação de Água, FEC-UNICAMP, 1999), ambos consistindo em
pesquisas e implantação de medidas que visam o uso racional da água no campus
universitário.
Cabe ressaltar que a implantação de um sistema de gestão de água tem como
resultados:
•

economia gerada pela redução do consumo de água;

•

economia criada pela redução dos efluentes gerados;

•

conseqüente economia de outros insumos como energia e produtos
químicos;

•

redução de custos operacionais e de manutenção dos sistemas
hidráulicos e equipamentos da edificação;

•

aumento da disponibilidade de água;

•

redução do efeito da cobrança pelo uso da água;

•

responsabilidade social.

4.8.1 Sistemas de reuso de água

O sistema de reuso de água em um edifício envolve um sistema predial
hidráulico e sanitário complexo. As águas provenientes de atividades que são
adequadas para a reutilização devem ser separadas daquelas que devem ser
descartadas para o sistema de esgoto público.
As águas adequadas ao reuso são normalmente denominadas de “água
cinza”, e são provenientes do uso de chuveiros, lavatórios, tanques, máquinas de
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lavar roupa e banheiras. Já as descartadas para o esgoto público são normalmente
denominadas de “água negra”, e são provenientes do uso de bacias sanitárias, lavalouças e pias de cozinha.
A NBR 13969 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (1997) estabelece
que todo o sistema de reuso de água deva ser claramente identificado para que não
se faça uma utilização indevida e para também evitar a sua mistura com a água
potável.
O projeto, a execução, o uso e a manutenção devem evitar que a água de
reuso se misture com a água potável; além disso, deve-se evitar o refluxo de água
de reuso no sistema predial. No projeto é necessário levar em conta a integridade
dos usuários da edificação em relação à saúde e ao conforto. O sistema de reuso
deve ser viável, de fácil manutenção e obter o desempenho desejado em relação à
sustentabilidade do meio ambiente.
No Brasil ainda não há uma legislação específica para reuso de água em
edificações, porém a NBR 13969 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(1997) que trata de projeto, execução e operação de tanques sépticos, aborda
alguns aspectos que devem ser observados quando se trata de reuso de água:
•

o sistema de reuso deve atender a uma demanda mínima de 2 (duas)
horas de fornecimento de água no período mais crítico do dia;

•

todo o sistema de reuso deve ser claramente identificado, inclusive
os pontos de utilização, com emprego de cores distintas na tubulação
e no reservatório;

•

no caso de haver usos distintos de água de reuso, com qualidades
distintas, deve-se identificar cada um de acordo com suas
características e armazenar em reservatórios separados;

•

no tratamento de água de reuso deve ser obedecido o procedimento
mais restritivo quando as águas são provenientes de atividades
diferentes;

•

o responsável pelo planejamento e projeto do sistema de reuso deve
fornecer

também

um

manual

de

operação,

manutenção

e
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especificações técnicas em relação ao tratamento, armazenamento e
distribuição.

O sistema de tratamento de efluentes para reutilização depende da atividadefim que a água de reuso será destinada. Os parâmetros de qualidade da água de
reuso conforme a atividade deve observar a classificação de acordo com o item
5.6.4 da NBR 13.969 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (1997):
Classe 1 – Lavagem de carros e outros usos que requerem o contato direto do
usuário com a água, com possível aspiração de aerossóis pelo operador incluindo
chafarizes:
•

turbidez - inferior a 5;

•

coliforme fecal – inferior a 200 NMP/100ml;

•

sólidos dissolvidos totais inferior a 200 mg/l

•

pH entre 6.0 e 8.0;

•

cloro residual entre 0,5 mg/l e 1,5 mg/l

Nesse nível, serão geralmente necessários tratamentos aeróbios (filtro aeróbio
submerso ou LAB3) seguidos por filtração convencional (areia e carvão ativado) e,
finalmente, cloração.
Pode-se substituir a filtração convencional por membrana filtrante.
Classe 2 – Lavagens de pisos, calçadas e irrigação dos jardins, manutenção
dos lagos e canais para fins paisagísticos, exceto chafarizes:

3

•

turbidez - inferior a 5;

•

coliforme fecal – inferior a 500 NMP/100ml;

•

cloro residual superior a 0,5 mg/l

LAB (Lodo ativado por batelada) é um processo de tratamento que consiste na retenção de
esgoto no tanque reator, onde se processa a depuração e a formação de flocos de
microorganismo basicamente aeróbios, cujo oxigênio necessário para o processo é injetado
por equipamentos. Os flocos são separados do líquido por meio da sedimentação, drenadose o efluente.
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Nesse nível é satisfatório um tratamento biológico aeróbio (filtro aeróbio
submerso ou LAB) seguido de filtração de areia e desinfecção.
Pode-se também substituir a filtração por membranas filtrantes.
Classe 3 – Reuso nas descargas dos vasos sanitários:
•

turbidez - inferior a 10;

•

coliforme fecal – inferior a 500 NMP/100ml.

Normalmente, as águas de enxágüe das maquinas de lavar roupas satisfazem
a este padrão, sendo necessário apenas uma cloração. Para casos gerais, um
tratamento aeróbio seguido de filtração e desinfecção satisfaz a este padrão.
Classe 4 – Reuso nos pomares, cereais, forragens, pastagens para gados e
outros cultivos através de escoamento superficial ou por sistema de irrigação
pontual.
•

coliforme fecal – inferior a 5.000 NMP/100ml;

•

oxigênio dissolvido acima de 2,0 mg/l.

As aplicações devem ser interrompidas pelo menos 10 dias antes da colheita.

A NBR 13969 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (1997), diz que o
sistema de reuso deve garantir o uso seguro e racional, de forma a minimizar os
custos com a implantação e operação do sistema.
É necessário, durante a fase de operação, o monitoramento da água de reuso a
fim de garantir que a qualidade da água desejada esteja sendo atingida e mantida. A
NBR 13969 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (1997) sugere que, na
fase inicial, o acompanhamento seja realizado quinzenalmente, até obter-se a
estabilidade do sistema. A estabilidade referida, verificada por meio da análise da
água, é obtida ao conseguir-se em três verificações consecutivas valores constantes
ou com melhora progressiva. Após constatar a estabilidade da qualidade da água,
recomenda-se que o monitoramento seja feito no mínimo trimestralmente.
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4.8.2 Sistemas de aproveitamento de água de chuva

O sistema de aproveitamento de água de chuva em um edifício consiste na
captação de água precipitada em superfícies impermeáveis (tais como telhado, piso,
laje), armazenamento e utilização em atividades que não necessitem de água
potável, como por exemplo: rega de jardim, limpeza de pisos, bacias sanitárias.
Os requisitos para o aproveitamento de água de chuva de coberturas em áreas
urbanas para fins não potáveis devem obedecer à norma NBR 15527 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas.
Este sistema, assim como de reuso de água, requer um projeto de sistema
predial mais complexo. Deve haver separação da água de chuva da água potável, a
fim de evitar a contaminação, e a correta identificação das redes e dos pontos de
utilização.
É necessário o monitoramento contínuo para garantir a qualidade necessária
da água de chuva no seu aproveitamento conforme as atividades a que será
destinada, visando à saúde dos usuários.
A qualidade da água de chuva depende das condições do ar atmosférico. Deste
modo, é necessário o monitoramento da qualidade da água quinzenalmente, até
obter-se a estabilidade do sistema, e após alcançada a estabilidade o
monitoramento deverá ser no mínimo trimestral, seguindo a mesma exigência que a
água de reuso. Porém, após passar por períodos longos de estiagem, é necessário
o monitoramento da qualidade da água quinzenalmente no início do período de
chuva, pois as águas passam a conter maior quantidade de agentes poluidores.
O sistema de aproveitamento de água de chuva consiste em:
•

sistema de captação: é a coleta de água de chuva proveniente de
superfícies impermeáveis, geralmente telhados e lajes de cobertura
por serem considerados locais com menor quantidade de sólidos. Já
a água de chuva coletada de pisos contém uma maior quantidade de
sólidos e carga poluidora que podem contaminar e assorear o
sistema.
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•

sistema de transporte: é responsável por conduzir a água de chuva
captada até o local de tratamento, armazenamento e distribuição.

•

sistema de descarte: consiste no descarte da água de chuva coletada
nos primeiros minutos da precipitação, pois esta água contém maior
volume de sólidos e materiais poluidores.

•

sistema de filtro: é instalado antes do sistema de armazenamento da
água de chuva coletada com a finalidade de reter as partículas
sólidas e impurezas, evitando que sejam utilizadas no sistema
juntamente com a água de chuva.

•

sistema de reservação: consiste no armazenamento da água de
chuva para posterior utilização em atividades que não exijam água
potável. É necessário o uso de reservatórios que não propiciem a
reação com o material orgânico e a variação dos índices de
qualidade da água. O reservatório deverá conter um extravasor, de
forma a eliminar o excesso de água para a rede de drenagem pluvial,
evitando

o

transbordamento.

Visando

uma

maior

qualidade

ambiental, recomenda-se que o extravasor seja ligado a um sistema
predial de drenagem pluvial que elimine o excedente de água para o
solo.
•

sistema de tratamento: o sistema de tratamento de água de chuva
deve garantir a qualidade da água exigida, visando à saúde dos
usuários. Deve-se verificar a viabilidade do sistema de tratamento
para a sua implantação.

•

sistema de recalque: este somente é necessário quando o
reservatório de água de chuva encontra-se abaixo do nível de
utilização, sendo que deverá ter um reservatório elevado de
distribuição por gravidade.

•

sistema de distribuição: este deve ser devidamente identificado para
que não haja uso indevido.
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•

sistema de sinalização e informação: é constituído de avisos e alertas
em todo o sistema, de forma a evitar o uso inadequado e a
contaminação da água potável.

Visando a obter um desempenho que garanta a qualidade de uso, atenda a
demanda necessária, seja seguro e viável, os requisitos mínimos para o sistema de
utilização de água de chuva em edificações podem ser assim resumidos:
•

o sistema deve garantir a demanda necessária, inclusive em períodos
de estiagem;

•

fornecer água com a qualidade necessária para o uso ao qual se
destina, visando a integridade do sistema e a saúde dos usuários;

•

ser de fácil implantação, operação, monitoramento e manutenção;

•

o sistema não deve propiciar o acúmulo de água de chuva parada;

•

o sistema deve evitar odores devido ao tratamento da água,
gotejamento, aumento do teor de umidade dentro da edificação.

•

todo o sistema deve estar corretamente identificado, de forma a evitar
o uso inadequado ou a contaminação da água potável.

A implantação do sistema de aproveitamento de água de chuva vem se
tornando crescente; além da economia gerada pelo sistema, verifica-se maior
conscientização da população em relação à escassez de água potável e à
necessidade do uso racional da água.
Os benefícios não ficam restritos somente à edificação que implantar esse
sistema. O aproveitamento de água de chuva reflete na diminuição das enchentes e
na otimização de estações de tratamento de água e esgoto, resultando num menor
consumo de água da rede pública, energia e insumos.
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4.8.3 Equipamentos hidráulicos economizadores

Os equipamentos hidráulicos economizadores devem ser empregados visando
eliminar o consumo excessivo de água, o que pode ser feito por meio do controle da
vazão, do tempo de uso ou da combinação desses dois, como por exemplo:
restritores de vazão, arejadores, temporizadores e bacias sanitárias com volume de
descarga reduzido.
Cabe ressaltar que, a partir de 2002, o Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H) do governo federal passou a exigir que todas as
bacias sanitárias fabricadas no Brasil tenham um sistema de descarga com consumo
máximo de 6 L por acionamento. Assim como, a NBR 12.904 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (1993) determina que as válvulas devem propiciar
descargas regulares na faixa de 6L a 12L, com capacidade de operar na faixa de 6L.
Seguem

alguns

equipamentos

hidráulicos

economizadores

disponíveis

atualmente no mercado:
•

Bacia sanitária com volume de descarga reduzido: necessita de uma
vazão de 6 L por acionamento. Pode ser utilizada em conjunto com
válvula de descarga, caixa de descarga de embutir ou caixa de
descarga de sobrepor ou elevada.

•

Bacia sanitária com caixa acoplada: necessita de uma vazão de 6 L
por acionamento, sendo que para o acionamento em seqüência é
necessário aguardar o enchimento da caixa acoplada.

•

Válvula de descarga de fluxo fixo: independente do tempo de
acionamento, a vazão é de 6,8 L constantemente.

•

Caixa de descarga elevada ou de sobrepor: é instalada de forma
aparente acima da bacia sanitária, pode ter capacidade para 6L ou
9L, e a cada acionamento é utilizada toda a água contida na caixa.
Para o acionamento em seqüência é necessário aguardar o
enchimento da caixa.

•

Caixa de descarga embutida: é instalada embutida na parede, com
acionamento por válvula de descarga. Tem capacidade para 10 L,
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porém sua vazão pode ser ajustada. O funcionamento é similar às
outras caixas de descarga.
•

Válvula de descarga dual: possui funcionamento semelhante à
válvula de descarga convencional, porém possui dois botões de
acionamento permitindo a escolha de se obter uma meia descarga ou
uma descarga completa, dependendo da necessidade. O volume de
água utilizado depende do tempo de acionamento pelo usuário.

•

Caixa de descarga acoplada com sistema dual: possui o mesmo
princípio de acionamento que a válvula de descarga dual, porém a
vazão é limitada a 3L ou 6L por acionamento, dependendo da
necessidade do usuário.

•

Registro regulador de vazão: proporciona uma vazão mais adequada
ao introduzir uma perda de carga localizada ajustável. É indicado
para pontos de utilização com alimentação por engate flexível, como
torneira de bancada de pia de cozinha, torneira de lavatório com
coluna ou de bancada, bacia sanitária com caixa acoplada, onde a
vazão seja superior a 0,10 L/s.

•

Restritor de vazão: este equipamento mantém a vazão constante. É
indicado

para

equipamentos

hidráulicos

sujeitos

a

pressões

superiores a 100 kPa.
•

Arejador: é instalado na extremidade da torneira, regulando o fluxo de
saída de água por meio de peça perfurada ou tela fina. Promove o
direcionamento e reduz a dispersão do jato ao incorporar ar à água
através de orifícios laterais. Reduz a vazão ao proporcionar perda de
carga elevada. É indicado para equipamentos hidráulicos sujeitos a
pressões superiores a 100 kPa.

•

Torneira

com

temporizador:

são

torneiras

com

dispositivo

hidromecânico que ao ser acionado por uma leve pressão do usuário,
tem o fechamento automático do fluxo de saída de água.
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•

Torneira com sensor: são torneiras acionadas por meio de sensor e
assim como as torneiras com temporizador, tem o fechamento
automático do fluxo de saída de água.

Cabe ressaltar que todos os equipamentos especificados em projeto e
empregados no edifício devem estar de acordo com as normas técnicas brasileiras.

4.9 Telhado verde

O telhado verde é uma das técnicas construtivas de otimização do conforto
térmico da edificação. Consiste em camadas de substratos, vegetação rasteira e
pequenos arbustos.

Figura 6 - Esquema construtivo de Telhado Verde.
Fonte: Habitação mais Sustentável (2007)

O Telhado Verde, além de isolante térmico, apresenta características de
desempenho como isolante acústico e pode ser usado no sistema de
aproveitamento de água pluvial do edifício.
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4.10 Especificação de materiais

A produção mundial de cimento portland é responsável por aproximadamente
6% de todas as emissões antropogênicas de CO2. Em países em desenvolvimento
esta fração pode alcançar 10% (JOHN, 2003 apud JOHN et al, 2007, p.6).
Segundo o mesmo autor, no Brasil, do ponto de vista econômico, o setor de
materiais de construção representa 5% do PIB nacional. Este dado tem implicações
sociais significativas, tendo impacto na geração de empregos, na comunidade local,
nos impostos, etc.
A correta especificação de materiais e a escolha adequada da técnica
construtiva determinadas em projeto podem resultar em um edifício sustentável, com
menor impacto ao meio ambiente e à sociedade, e economicamente viável.
A escolha de materiais com menor impacto ambiental é resultado de uma
avaliação do ciclo de vida destes, aliado à gestão do processo de produção do
produto, avaliação dos custos, impacto à sociedade e ao ambiente, e depende do
desempenho do material atender às necessidades de projeto. A avaliação do ciclo
de vida do produto é uma forma quantitativa de avaliar o impacto que o produto
provoca durante sua vida útil. Este método é normalizado pela série ISO 1404014042.
A extração de matéria-prima, o processo de manufatura, a atividade
construtiva, a atividade de manutenção e reposição, a atividade de demolição, a
disposição final do produto são todos processos que podem ser considerados como
de alto potencial de impacto ambiental, caso não exista um processo de gestão
adequado às questões ambientais.
A emissão de substâncias tóxicas e a geração de resíduos são dois fatores
relevantes a serem considerados no setor da construção civil como agressores ao
meio ambiente. As estratégias mais utilizadas para a redução dos impactos são: a
redução da quantidade de resíduos gerados, a redução de emissão de substâncias
tóxicas e a reciclagem ou reuso dos materiais.
Alguns materiais contêm substâncias tóxicas em sua composição, como por
exemplo, carpetes, produtos adesivos, produtos de madeira, revestimentos
sintéticos, tintas, telhas de amianto. Várias dessas substâncias podem ser emitidas
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para o meio de diversas formas, como as fibras de amianto que são liberadas para o
ar, ficam em suspensão e podem ser inaladas, ou a lixiviação de materiais perigosos
que acabam por contaminar o solo e lençóis freáticos.
A emissão de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) para o meio ambiente
interfere na qualidade do ambiente interno do edifício e na saúde dos usuários. As
taxas e os tipos de emissão podem variar em função dos diferentes fabricantes para
um mesmo produto; em razão disso não é possível generalizar o risco para um
determinado produto. Porém pode-se ter como referência, para alguns produtos, a
Diretiva 2004/42/CE do Parlamento Europeu ou os requisitos do LEED.
Na questão da extração dos recursos naturais a informalidade está muito
presente no Brasil, como no caso de extração de madeiras, extração de areia,
extração de pedras, olarias. Esta informalidade muitas vezes acarreta no desrespeito
às legislações ambientais, comercialização ilegal, evasão fiscal, desrespeito aos
direitos trabalhistas, inadequada qualidade do produto e maior impacto ambiental.
No Brasil, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat
(PBQP-H) é um instrumento do Governo Federal que conta com um conjunto de
ações que visa: a avaliação da conformidade de empresas de serviços e obras,
melhoria da qualidade de materiais, formação e requalificação de mão-de-obra,
desenvolvimento de normalização técnica, capacitação de laboratórios, avaliação de
tecnologias inovadoras, informação ao consumidor e promoção da comunicação
entre os setores envolvidos. O programa usa do poder de compra do Estado para
estimular o respeito às legislações e normas por parte de toda a cadeia produtiva da
construção civil.
No Brasil, ainda não é comum analisar aspectos de sustentabilidade ao
especificar um material de construção. Porém esse cenário aos poucos está
mudando com a crescente preocupação mundial sobre o impacto ambiental que a
construção civil gera.
Na especificação de materiais de baixo impacto ambiental deve-se levar em
conta aspectos como: a energia incorporada, as emissões de produtos tóxicos, as
emissões de produtos orgânicos voláteis, o consumo de matérias-prima, a toxidade,
a reciclagem, a certificação do produto, a conformidade com normas e legislações e
a durabilidade.
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A etapa de projeto é responsável pela especificação dos materiais e pela
quantidade de seu consumo na fase de obra. Portanto, é na fase de concepção que
se pode evitar o desperdício de consumo de materiais por meio de estudos de
modulação dos revestimentos especificados e detalhes de projeto, minimizando
deste modo a geração de resíduos de construção.

4.11 Madeira certificada

O setor da construção civil consome, segundo pesquisa realizada em conjunto
pelo Imazon (Amigos da Terra – Amazônia Brasileira) e Imaflora em 2001, cerca de
84% de toda madeira amazônica consumida pelo Estado de São Paulo, na forma de
andaimes, fôrmas para concreto, estrutura de telhados, casas pré-fabricadas, forros,
esquadrias e pisos.
A exigência do uso de madeira certificada em observância ao Decreto nº.
49.675/2005, que estabelece o controle ambiental de produtos e subprodutos de
madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia no Estado de São
Paulo, contribui para a redução do desmatamento ilegal e para a qualidade do meio
ambiente.
A certificação da madeira garante que sua origem deu-se por meio de um
processo

de

manejo

ecologicamente

adequado,

socialmente

justo

e

economicamente viável, obedecendo todas as leis vigentes que se aplicam,
garantindo a preservação do meio ambiente e contribuindo para o desenvolvimento
social e econômico das comunidades locais.
O manejo ecologicamente adequado utiliza técnicas que imitam o ciclo de vida
natural da floresta, causando um menor impacto e permitindo a sua preservação e a
sua existência, assim como a permanência da biodiversidade existente.
A propriedade da área florestal e sua atividade de extração precisa ser
legalizada, respeitando os direitos trabalhistas, inclusive de segurança do trabalho, e
pagando todos os impostos devidos.
A certificação mais reconhecida em todo o mundo é o Forest Stewardship
Council (FSC), em português Conselho de Manejo Florestal, uma organização
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internacional não-governamental presente em mais de 75 países. No Brasil, o
conselho foi criado em 2001.
Este conselho visa garantir a qualidade ambiental e a sustentabilidade das
florestas no mundo inteiro. Seu objetivo é o uso racional das florestas, e para isso
criou princípios e critérios que conciliam a preservação do meio ambiente, o
desenvolvimento social e econômico viáveis, aplicável igualmente em qualquer lugar
no mundo.
O FSC desenvolve os princípios e critérios internacionais para a certificação,
credencia organizações certificadoras independentes, e apóia o desenvolvimento de
padrões regionais de manejo florestal. O Conselho de Manejo Florestal não emite
certificação, cabe às certificadoras emitirem a certificação FSC, avaliando o
processo de manejo florestal de acordo com os critérios e requisitos estabelecidos
pelo FSC.
Além do FSC, que é uma certificação internacional, no Brasil há o Programa
Brasileiro de Certificação Florestal (CERFLOR), uma certificação nacional, criada em
2002. O CERFLOR foi criado dentro da estrutura do Sistema Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO).
O processo de elaboração e revisão das normas do Programa Cerflor cabe à
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
O Cerflor contempla seis normas publicadas pela ABNT:
- NBR 14789 - Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais;
- NBR 14790 - Cadeia de custódia;
- NBR 14791 - Diretrizes para auditoria florestal - Princípios gerais;
- NBR 14792 - Procedimentos de auditoria - Auditoria de manejo florestal;
- NBR 14793 - Procedimentos de auditoria - Critérios de qualificação para
auditores florestais;
- NBR 15789 - Manejo Florestal - Princípios, Critérios e Indicadores para
florestas nativas.
A certificação do CERFLOR é feita por organismos credenciados pelo
INMETRO.

99

No Brasil a primeira obra pública a utilizar somente madeira certificada pelo
FSC foi o Centro Turístico Municipal de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul,
inaugurada em setembro de 2007. A observância ao decreto estadual e a exigência
de madeira certificada na construção civil leva a um maior desenvolvimento
sustentável e maior qualidade de vida da população.

4.12 Certificações de construções sustentáveis

Neste início de século XXI no Brasil faltam normas e leis com parâmetros
mínimos de sustentabilidade nas edificações. No exterior muitos países já possuem
leis, normas estabelecidas e programas de adesão voluntária, como por exemplo, o
LEED for Homes, nos Estados Unidos, que analisa a eficiência energética do
edifício, localização, utilização dos recursos naturais, sustentabilidade, economia de
água potável, qualidade ambiental interna, materiais e recursos, energia e
atmosfera, conscientização do proprietário, inovação e processo de projeto.
Além do LEED, há outros órgãos internacionais que possuem metodologias
referentes à sustentabilidade dos edifícios como, por exemplo: BREEAM/Ecohomes
(Reino Unido), CASBEE (Japão), NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE
(França), Certification Habitat & Environnement (H&E) – França, GB Tool – Green
Building Council (Estados Unidos), GBC – GREEN STAR (Austrália).
As edificações sustentáveis no Brasil costumam adotar os critérios do selo
LEED, porém alguns de seus parâmetros não condizem com a realidade brasileira.
Somente no ano de 2008 que no Brasil teve início a implantação do primeiro selo
brasileiro de certificação de construções sustentáveis denominado Alta Qualidade
Ambiental (AQUA).
O AQUA foi baseado na certificação francesa Haute Qualité Environment
(HQE)e, adequado à realidade brasileira. Este certificado para construções
sustentáveis foi desenvolvido pelo Departamento de Engenharia de Produção da
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em parceria com o Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) da França e lançado pela Fundação
Carlos Alberto Vanzolini, órgão certificador.
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A diferença entre o AQUA e o LEED é o método de avaliação e a certificação
da edificação em fases. O AQUA possui 14 itens (ver Quadro 2) a serem avaliados
em 3 níveis de classificação: bom, superior e excelente. Destes 14, no mínimo 3
precisam se enquadrar no nível excelente e, no máximo 7 no nível bom, para atingir
o perfil mínimo de certificação. Já o sistema americano avalia pela somatória de
pontos.

Itens de avaliação
relação do edifício com o seu entorno
Eco-construção

escolha integrada de produtos, sistemas e processos construtivos
canteiro de obras com baixo impacto ambiental
da energia

Gestão

da água
dos resíduos de uso e operação do edifício
manutenção: permanência do desempenho ambiental
Higrotérmico

Conforto

Acústico
Visual
Olfativo
qualidade sanitária dos ambientes

Saúde

do ar
da água

Quadro 2 - Itens de avaliação do AQUA.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do AQUA (2010).

A avaliação e a certificação brasileira ocorrem em 3 fases classificadas em
Programa, Concepção e Realização. Na fase de Programa são avaliados as
características do local e do tipo de construção, determinando o nível de
desempenho nos 14 itens. Deste modo, estabelece-se a qualidade ambiental e o
sistema de gestão do empreendimento. Na fase de Concepção o edifício deverá ser
projetado atendendo aos requisitos de sustentabilidade, detalhando como o nível de
classificação desejável será atingido. Na fase de Realização se dá quando concluída
a obra, a avaliação verifica se o edifício foi construído conforme os parâmetros de
projeto.
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A certificação brasileira especifica parâmetros de desempenho ambiental e de
conforto e saúde dos usuários para edifícios de escritórios e escola. Porém pode
servir como um referencial técnico para outros tipos de uso de edificações. Deste
modo, pode-se utilizar como base para o desenvolvimento de projetos de Cartório
Eleitorais desde que se faça as devidas adequações ao uso do edifício.
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5 PROPOSIÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA PROJETO DE
ARQUITETURA DE CARTÓRIOS ELEITORAIS

Os requisitos e critérios de Projeto de Arquitetura têm como objetivo assegurar
eficiente gestão dos recursos públicos, maximizando os benefícios para a sociedade.
Nesta seção é apresentada a proposta objeto deste trabalho, que visa
estabelecer requisitos e critérios técnicos para projeto de arquitetura de edifícios
públicos destinados a Cartórios Eleitorais da cidade de São Paulo. Objetiva-se a
implantação de um sistema da qualidade dos serviços de elaboração de projetos, a
serem contratados por meio de licitação de acordo com a Lei n° 8.666/93.
A elaboração de uma documentação técnica de referência, contendo
orientações para o desenvolvimento do projeto de arquitetura e das especificações
técnicas pertinentes, poderá servir como exigência de edital na fase de licitação e,
posteriormente, como lista de verificação apoiando o desenvolvimento do projeto e
também a sua análise crítica / processo de recebimento do projeto. O Apêndice B
contêm uma lista de verificação da representação gráfica do projeto de arquitetura e
de suas atividades técnicas. Já a lista de recebimento e aceitação de projeto
baseada nos requisitos e critérios técnicos deverá ser objeto de estudos futuros.
Ao definir requisitos e critérios técnicos de projeto em edital, o Contratante tem
por objetivo balizar a relação contratual, definindo os serviços e produtos que deseja
obter e estabelecer um nível mínimo de qualidade e adequado desempenho
econômico, técnico, ambiental e social.
O projetista deverá propor soluções tecnológicas, especificar materiais e adotar
técnicas construtivas adequadas ao desempenho e ao uso da edificação. Conforme
§ 2°, Art. 2°, Resolução n° 361, de 10 de dezembro de 1991, do Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea) “a qualidade do projeto deverá
ser assegurada em cada uma das fases, bem como a responsabilidade técnica de
seus autores”.
A proposta objeto deste trabalho pode servir como referência para aplicação
em todo território brasileiro, desde que realizadas as devidas adequações à
realidade e às legislações do local onde será construído o edifício.
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5.1 Termo de referência de projeto de arquitetura

Este Termo de Referência de Projeto de Arquitetura se refere à contratação de
empresa especializada para prestação de serviços para elaboração de Estudo
Preliminar, Anteprojeto, Projetos Básico e Executivo.
O Estudo Preliminar deverá conter todas as informações necessárias para
possibilitar a elaboração do projeto da edificação.
O Anteprojeto deverá representar a síntese do projeto, consistindo de desenhos
em número suficiente à compreensão da proposta de intervenção.
O Projeto Básico deverá conter todos os elementos necessários e suficientes,
com nível de precisão adequado, para o procedimento licitatório correspondente.
O Projeto Executivo deverá conter todos os elementos necessários e
suficientes à execução completa da obra.

5.1.1 Prazos de execução e entrega dos projetos

Para o desenvolvimento dos projetos, estabelece-se para a Contratada os
seguintes prazos contratuais:
a) Etapa 1 - Estudo Preliminar – até 30 (trinta) dias úteis a partir da data
indicada para início dos serviços na Ordem de Início dos Serviços;
A emissão da Ordem de Início dos Serviços será dada pela Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do contrato a ser designada pelo TRE/SP.
b) Etapa 2 - Anteprojeto - até 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento,
pela Contratada, da notificação da aprovação da Etapa 1;
c) Etapa 3 - Projeto Básico – até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento,
pela Contratada, da notificação da aprovação da Etapa 2;
d) Etapa 4 - Projeto Executivo – até 30 (trinta) dias úteis, contados do
recebimento, pela Contratada, da notificação da aprovação da Etapa 3.
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5.1.2 Escopo do projeto de arquitetura

O Projeto de Arquitetura deverá compreender minuciosa descrição, elaboração
e fornecimento de elementos gráficos pormenorizados (plantas, layout, cortes,
elevações e detalhes), especificações técnicas e memoriais descritivos das obras a
serem realizadas.
O Projeto de Arquitetura deve estar em observância aos parâmetros mínimos
de habitabilidade, conforto, saúde, segurança, acessibilidade para pessoas com
deficiência, preservação ambiental, etc.
É necessário considerar a adoção de estratégias bioclimáticas e de
sustentabilidade. A edificação deve estar de acordo com a região a ser implantada,
sendo de grande importância a especificação de materiais, a técnica construtiva, o
uso de elementos de otimização do desempenho do edifício, o uso de equipamentos
energicamente eficientes, e a observância às normas e legislações.
Os

Cartórios

Eleitorais

possuem

atividades

intrínsecas

para

o

seu

funcionamento que deverão ser levadas em conta no projeto. Estas atividades são
semelhantes em todos os cartórios, o que pode variar é a logística desenvolvida por
parte de cada chefe de cartório.
O projeto deverá orientar-se pelo Projeto Tipo de Cartórios Eleitorais do
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (Anexo A) e adequar o projeto tipo a cada
situação, procedendo da seguinte forma:
•

Atender ao Programa de Necessidades de Cartório Eleitoral (Quadro
3);

•

Dimensionar as áreas administrativas;

•

Dimensionar as áreas destinadas aos sanitários e copa;

•

Dimensionar as áreas destinadas ao estoque dos diversos tipos e
classes de materiais;

•

Dimensionar as áreas destinadas à circulação de pessoas e
materiais, bem como entrada e saída de pedestres;
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•

Dimensionar as áreas destinadas ao estacionamento de veículos,
bem como entrada e saída de veículos;

•

Visar à funcionalidade, ao melhor aproveitamento dos espaços e à
melhor disposição dos ambientes;

•

Obedecer a critérios de conforto, modernidade, qualidade do ar
interno, desempenho, sustentabilidade, segurança ao fogo e
segurança patrimonial;

•

Visar ao adequado aproveitamento técnico, econômico, sustentável e
racional dos espaços;

•

Obedecer aos requisitos e critérios técnicos para projeto de
arquitetura;

•

Detalhar os elementos arquitetônicos e definir os materiais,
acabamentos, revestimentos, cores e detalhes construtivos dos
serviços nas diferentes áreas internas e externas, bem como a
utilização de soluções adequadas para proteção das fachadas e
muros contra pichações;

•

Observar o disposto nas normas de acessibilidade (NBR 9050/04) e
legislações que prevêem o acesso de pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida (Lei Federal nº10.098 de
19/12/00, Decreto Federal nº5.296 de 02/12/04; leis estaduais e
municipais, como por exemplo a Lei do Município de São Paulo nº.
11.345 de 14/04/1993 e outras relacionadas);

•

Atender às disposições do Código de Obras do município ao qual
pertence e na ausência deste, para obras localizadas no estado de
São Paulo, por exemplo, ao Código Sanitário do Estado de São
Paulo (Decreto nº. 12.342 de 27/12/78 e atualizações posteriores); ao
decreto estadual nº. 46076/2001 (dispõe sobre os sistemas de
proteção contra incêndio) e às Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego;
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•

Estar em estrita observância às Normas Técnicas e especificar todas
as normas utilizadas como referência para o desenvolvimento do
projeto.

Cabe ressaltar que o Projeto Tipo de Cartórios Eleitorais do Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo foi desenvolvido em 2001 por empresa terceirizada e
aprovada por uma comissão de fiscalização do tribunal, anterior ao ingresso em
2003 dos profissionais técnicos (arquitetos e engenheiros) no órgão e, anterior à
publicação da norma técnica NBR 9050 de 2004 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas, embora estivesse em vigor a versão anterior de 1994 da referida
norma. Portanto, o Projeto Tipo deverá ser adequado às exigências acima, às
atualizações de normas técnicas e legislações e, aos requisitos e critérios técnicos
de projeto de arquitetura.
O Projeto de Arquitetura deve englobar as seguintes atividades técnicas de
projeto, conforme Figura 7:

ARQUITETURA

COMUNICAÇÃO
VISUAL

PROJETO DE
ARQUITETURA

PAISAGISMO

ARQUITETURA
DE INTERIORES

Figura 7 - Atividades técnicas do Projeto de Arquitetura.
Fonte: Elaborada pela autora (2010)

E atender às seguintes exigências, conforme Figura 8:
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EXIGÊNCIAS DE PROJETO
DESEMPENHO ESTRUTURAL
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
SEGURANÇA NO USO E OPERAÇÃO
ESTANQUEIDADE
CONFORTO TÉRMICO
CONFORTO ACÚSTICO
CONFORTO LUMÍNICO
DURABILIDADE E MANUTENIBILIDADE
QUALIDADE DO AR INTERNO, SAÚDE E HIGIENE
ERGONOMIA, FUNCIONALIDADE E ACESSIBILIDADE
CONFORTO TÁTIL E ANTROPODINÂMICO
SUSTENTABILIDADE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
USO RACIONAL DE ÁGUA
SEGURANÇA PATRIMONIAL

Figura 8 - Exigências de Projeto.
Fonte: Elaborada pela autora (2010)

5.1.3 Requisitos e critérios técnicos de projeto de arquitetura

O Projeto de Arquitetura deverá seguir no mínimo os seguintes requisitos e
critérios técnicos de arquitetura para edifícios destinados a Cartórios Eleitorais.

5.1.3.1 Exigências específicas do programa de necessidades

Para a elaboração de projeto de Cartórios Eleitorais é necessário ter
conhecimento do programa de necessidades do Cartório Eleitoral. Segundo a NBR
13531 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (1995), programa de
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necessidades é a “determinação das exigências de caráter prescritivo ou de
desempenho (necessidades e expectativas dos usuários) a serem satisfeitas pela
edificação a ser concebida.” Deverá ser levantado todo o conjunto de parâmetros e
exigências a serem atendidos pela edificação a ser concebida, tais como:
características funcionais do edifício, atividades que irá abrigar, compartimentação e
o dimensionamento preliminares, a população fixa e variável, o fluxo (interno e
externo) de pessoas, veículos e materiais, segurança, instalações e equipamentos
básicos a serem utilizados.
O programa de necessidades foi elaborado tendo como ponto de partida o
Projeto Tipo de Cartórios Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo,
porém foram feitas as devidas adequações à realidade atual baseando-se na
pesquisa de campo com chefes de Cartórios Eleitorais da cidade de São Paulo, na
constatação da equipe técnica do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, formada
por engenheiros e arquitetos, das exigências técnicas necessárias para o bom
funcionamento do cartório e, no estudo das normas técnicas, legislações e
pesquisas de órgãos e instituições.
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Ambiente

Uso

Requisitos mínimos
Estar localizado no
Pavimento Térreo.
Prever espaço para
4
acomodar longarinas
ou cadeiras fixas

Área de espera

Destina-se à
acomodação do público
Ter área de espera para
enquanto aguarda
pessoas com cadeira de
atendimento.
rodas.
Neste local, em ano de
eleição, é
disponibilizada uma
Ter espaço para
urna para o público em
acomodar máquina de
geral, com o intuito de
retirada de senha
familiarizar-se com o
processo de votação.
Ter espaço para
acomodação de uma
urna
Espaço de circulação

4

Critérios mínimos
Área
mínima
2
16,00m

de

5%
do
total
de
assentos (ou cadeiras
fixas),
sendo
no
mínimo
01
com
dimensões de 0,80 x
5
1,20 m.
Destinar um ponto de
elétrica para o painel
de
chamadas
de
senha de atendimento
Destinar um ponto de
elétrica
para
funcionamento
da
urna
Ter no mínimo 1,20m
5
de largura.

Longarinas é um mobiliário formado por um conjunto de assentos com uma só estrutura de
sustentação, muito comum em locais de espera.
5
Parâmetros baseados na NBR 9050 (2004).
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Ambiente

Uso

Requisitos mínimos
Estar localizado no
Pavimento Térreo.

Atendimento ao
público

6

O atendimento é
realizado em balcões,
tanto eleitores como
funcionários da Justiça
Eleitoral permanecem
sentados.

Parâmetros baseados na NBR 9050 (2004).

Critérios mínimos
Área
mínima
2
15,00m

de

Cada
ponto
de
atendimento deve ter
O balcão de
pontos de elétrica e
atendimento deve
de rede para os
possuir, em cada ponto computadores, prever
de atendimento, um
passagem
do
computador ligado a
cabeamento
e
impressoras matriciais e acomodação
dos
a impressoras a laser.
computadores (CPU,
monitor,
mouse,
teclado).
Localizar-se em rotas
acessíveis.
O balcão deve possuir
altura livre inferior de
no mínimo 0,73m do
Destinar pelo menos 5%
piso e profundidade
do total de balcão de
livre inferior de no
atendimento, com no
6
mínimo 0,30m.
mínimo um, balcão
6
acessível.
Garantir um espaço
de
posicionamento
frontal ao balcão de
0,80x1,20m, podendo
avançar sob o balcão
6
0,30m.
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Ambiente

Área de escritório

Uso

Requisitos mínimos

São necessários
computadores em rede,
impressoras a laser e
Local onde desenvolvetelefone para o
se trabalho individual
desenvolvimento dos
em estações de
trabalhos.
trabalho.
Prever no piso, caixas
O trabalho individual é
contendo cada uma
dividido em setores:
pontos de elétrica (uma
Setor de Processo,
tomada de uso geral e
Setor de Mesários,
uma tomada de energia
Setor de Filiação
estabilizada/ininterrupta)
Partidária e Setor de
, ponto de voz e um
Secretaria.
ponto de dados, visando
uma maior flexibilidade
de layout.

Critérios mínimos
As caixas deverão ser
distribuídas no piso
em uma malha de
2,00 x 2,00m na área
destinada às estações
de
trabalho.
Recomenda-se prever
em projeto área útil
em dutos de piso para
expansão de pontos
de energia, voz e
dados. No quadro
deverá ser previsto
reserva de potência
de 10% a 20%.
Área total mínima de
escritório deve ser
calculado baseado em
2
7 8
7m por pessoa.
Levantar o número de
funcionários
e
a
previsão
de
crescimento.

Todos os funcionários
desempenham
atividade de
atendimento ao público.

Sala de Chefia

7

Destinado ao chefe do
Cartório para
desenvolvimento de
suas atividades e
pequenas reuniões.

Os funcionários devem
ter facilidade de visão e
circulação até o balcão
de atendimento.

É necessário
computador em rede,
impressora a laser e
telefone para o
desenvolvimento do
trabalho.
O chefe do Cartório
deverá ter uma visão
ampla de todo o espaço
do edifício e facilidade
de circulação.

Não ter barreiras,
como
mobiliário,
divisórias,
paredes,
etc., que impeçam a
visão e circulação da
área de escritório para
o
balcão
de
atendimento.

Área de Sala de
Chefia deve ter no
2 8
mínimo 7m .

A cada 10.000 eleitores é necessário um funcionário. Conforme a Resolução nº
19.994/1997 do TSE, o número máximo de eleitores por Zona Eleitoral é de 200 mil.
Atingindo este número, pode-se ocorrer o desmembramento da Zona, sendo que não pode
haver menos de 70 mil eleitores em uma Zona Eleitoral. Deste modo, o número mínimo de
funcionários de um Cartório Eleitoral é de 7 e o máximo é de 20.
8
Parâmetros baseados no Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo
(1992).
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Ambiente

Uso

Requisitos mínimos

É necessário uma sala
de múltiplo uso para
trabalhos coletivos, tais
como:

Área de trabalho
coletivo

• reuniões do chefe do
Cartório com seus
funcionários, com
diretores de escolas,
com a polícia militar e
com funcionários que
irão trabalhar nas
eleições;
• em ano de eleições,
ocorre a montagem
dos materiais a
serem utilizados nas
eleições;

Critérios mínimos

Área total mínima de
área de trabalho
coletivo deve ser
calculado baseado em
2
9 10
1m por pessoa.
Ter espaço para mesa
de reuniões e prever
pontos de elétrica,
dados e voz para uso de
computador e data
show.
Levantar o número de
funcionários e a
previsão de
crescimento.

• treinamento de
mesários.

Sala do Juiz

9

Onde o Juiz faz
despachos e
acompanhamento das
eleições.

Esta sala não precisa
estar próximo da área
de escritório.

Área de Sala do Juiz
deve ter no mínimo
2 10
7m .

A cada 10.000 eleitores é necessário um funcionário. Conforme a Resolução nº
19.994/1997 do TSE, o número máximo de eleitores por Zona Eleitoral é de 200 mil.
Atingindo este número, pode-se ocorrer o desmembramento da Zona, sendo que não pode
haver menos de 70 mil eleitores em uma Zona Eleitoral. Deste modo, o número mínimo de
funcionários de um Cartório Eleitoral é de 7 e o máximo é de 20. Além disso o Cartório
possui um auxiliar de serviços, um oficial de justiça e um agente de segurança.
10
Parâmetros baseados no Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo
(1992).
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Ambiente

Uso

Requisitos mínimos
O armazenamento e
manuseio das urnas
estão especificados nas
recomendações do TSE.
Exigências para
depósito e
movimentação de urnas
eletrônicas e no Manual
do Usuário de urna
eletrônica, e depende do
modelo de cada uma.
(Ver Quadros 38 e 39)

Armazenamento de
urnas

Todas as urnas
pertencentes à zona
eleitoral do Cartório são
armazenadas no
próprio Cartório,
empilhadas em cima de
pallets.

Deve-se ter espaço que
permita o manuseio das
caixas de urnas e a
lacração destas.

Critérios mínimos
O dimensionamento
do espaço depende
do número de urnas.
O número total de
urnas depende do
número de eleitores. E
é calculada uma urna
por seção, mais uma
urna a mais por
escola
para
justificativas e mais
10% do total de urnas
11
como contingência.
Levantar o número de
eleitores e a previsão
de crescimento para
obter o número total
de urnas.
Cada pallet ocupa
2
uma área de 1,44m e
comporta 36 urnas
12
empilhadas.
Não
ultrapassando a altura
de 2,2m.

O local de
armazenamento de
urnas deve ser de
acesso restrito e
protegido contra
intrusões, e de fácil
circulação ao exterior da
edificação para permitir
o transporte das urnas.

Deixar um corredor de
passagem
de
no
mínimo 0,50m entre
os
pallets
para
ventilação
e
circulação.
Tomar os devidos
cuidados de qualquer
equipamento
eletrônico, como evitar
umidade, pó e sujeira.
A
circulação
ao
exterior da edificação
deve ter no mínimo
0,80m de largura.

11

O número máximo de eleitores por Zona Eleitoral é de 200 mil. Atingindo este número,
pode-se ocorrer o desmembramento da Zona, sendo que não pode haver menos de 70 mil
eleitores em uma Zona Eleitoral. Para cada Seção de votação de uma Zona Eleitoral deve
ter no máximo 400 eleitores. Deste modo, o número mínimo de Seções por Zona Eleitoral é
de 175, e o máximo é de 500.
12
Se cada pallet comporta 36 urnas empilhadas e, sendo 194 o número mínimo de urnas e,
551 o máximo, pode-se dizer que o número mínimo de pallets é de 6 e, o máximo é de 16.
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Ambiente

Área de carga de
baterias de urnas

CPD

Uso

Todas as baterias das
urnas devem ser
carregadas por até 24
horas
ininterruptamente,
dependendo do modelo,
numa frequência de 4
em 4 meses.

Sala para
armazenamento de
computador que
desempenha a função
de servidor

Requisitos mínimos

Critérios mínimos

Ter um local com
tomadas e potência
necessária a essa
atividade. Podendo ser
no mesmo ambiente
onde armazena-se as
urnas. (Ver Quadro 38 )

A
quantidade
de
tomadas e o local
para dar carga nas
urnas dependem do
número total de urnas
que o Cartório possui,
deve-se calcular a
logística
desse
processo para que
seja
carregado
o
número máximo de
urnas em um tempo
mínimo.

Ter climatização
adequada e ser
protegido contra
intrusões.

Conter um
computador que
desempenha o papel
de servidor, no-break,
13
rack 16Us , um
quadro de energia
ininterrupta/estabilizad
a, um quadro de
telefonia e um local
para instalação de
PABX.
Dimensão mínima de
2
2,55m

Almoxarifado

Área de
armazenamento de
arquivos

Depósito de
material de limpeza

13

Armazenagem de
Necessário estantes e
materiais de escritórios. armários.

Dimensão mínima de
2
2,70m

Ter um local para
armazenar arquivos em
pastas AZ e caixas
poliondas, fichários
para arquivos de todos
os canhotos de Título
de Eleitor emitidos pelo
Cartório, pastas de
votação das eleições
(estas devem ser
guardadas durante 8
anos antes de serem
descartadas),
processos, documentos
diversos, entre outros.

Fazer o levantamento
da quantidade
necessária de
armários e estantes, e
a previsão de
crescimento.

Estar próximo da área
de escritório, com fácil
acesso e ser composto
por estantes e armários.

Local deve ser fechado,
seguro contra incêndio,
deve estar de acordo
Armazenar materiais de com as normas técnicas Dimensão mínima de
2
limpeza.
e Instruções Técnicas
2,55m
do Corpo de Bombeiros
do Estado de São
Paulo.

U é uma unidade de medida de altura utilizada em especificações de rack. Um (01) U
equivale a 44,45mm.
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Ambiente

Uso

Requisitos mínimos

Critérios mínimos

Os equipamentos
necessários são:
microondas, cafeteira
elétrica e geladeira. Não
deve possuir fogão e
nem rede de gás,
visando uma maior
proteção contra
incêndio.

Prever em projeto
área
útil
em
eletrodutos
para
expansão de pontos
de energia. No quadro
deverá ser previsto
reserva de potência
de 10% a 20%.

Na linha de tomadas
acima da bancada é
recomendável
a
especificação
de
Ter uma bancada de pia tomadas blindadas a
prova d’ água.
com cuba.
A pia deve ter altura
máxima de 0,85m e
altura livre inferior de
14
0,73m do piso.

Copa

Garantir a circulação,
a aproximação e o
alcance dos utensílios
e equipamentos às
pessoas
com
deficiência.

Destina-se a almoço e
refeições rápidas dos
funcionários, e preparo
de café.

Ter um local para uma
mesa de refeições com
no mínimo quatro
lugares e instalação de
um bebedouro.

A mesa deve ter altura
entre 0,75m e 0,85m
do piso e altura livre
inferior de 0,73m do
piso. Deve-se garantir
o
posicionamento
frontal de pessoas
com
cadeiras
de
rodas, permitindo que
avance até 0,50m sob
14
a mesa.

Especificar luminárias
vedadas, em razão da
gordura, umidade, vapor Estar de acordo com
d’água. Além disso, as
as exigências da NBR
tomadas devem possuir 5410.
dispositivo DR
(diferencial residual).

14

Parâmetros baseados na NBR 9050 (2004).
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Ambiente

Uso

Requisitos mínimos

Critérios mínimos

Ser composto
somente um tanque
Pode localizar-se na
de lavar roupas e
área externa do edifício.
espaço para secagem
de panos.

Área de serviço

Lavagem de panos de
limpeza.

Para a execução dos
serviços de limpeza, é
necessário prever
tomada de 220V para
equipamentos de
limpeza, localizados na
parte frontal e nos
fundos da edificação,
com dispositivo DR
(diferencial residual).

Estar de acordo com
as exigências da NBR
5410.

Dimensão mínima de
15
1,70m x 1,50m .
Ser sinalizado com o
Símbolo Internacional
de Sanitário acessível
15
.

Sanitários público

15

Destinado a uso do
público em geral.

Parâmetros baseados na NBR 9050 (2004).

Ter um sanitário
acessível para cada
sexo com bacia sanitária
e lavatório, obedecendo
ao Código de Obras e
Edificações do
Município de São Paulo,
à NBR 9050 e ao
Decreto Federal nº5.296
de 2004.

A porta deve ter
sentido de abertura
para fora;
possuir
maçanetas
tipo
alavanca; ter vão livre
mínimo de 0,80m; ter
um puxador horizontal
na face voltada para o
interior do sanitário,
com
comprimento
igual à metade da
largura da porta e
fixado a uma distância
de 10cm da face onde
se
encontra
a
15
dobradiça .
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Ambiente

Uso

Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Ter barras de apoio
de ∅ entre 3cm e
4,5cm, resistentes a
um esforço de 1,5KN,
fixadas nas paredes a
uma distância destas
de 4cm até a face da
barra. Devem ser
resistentes
à
16
corrosão .

Sanitários público

Destinado a uso do
público em geral.

(continuação)

As barras de apoio
devem ser fixadas
junto à bacia sanitária,
na lateral e no fundo,
colocadas no sentido
horizontal para apoio,
com
comprimento
mínimo de 0,80 m e a
0,75 m de altura do
Ter um sanitário
piso
acabado
acessível para cada
(medidos pelos eixos
sexo com bacia sanitária de
fixação).
A
e lavatório, obedecendo distância entre o eixo
ao Código de Obras e
da bacia e a face da
Edificações do
barra lateral ao vaso
Município de São Paulo, deve ser de 0,40 m,
à NBR 9050 e ao
estando
esta
Decreto Federal nº5.296 posicionada a uma
de 2004.
distância mínima de
0,50m da borda frontal
da bacia. A barra da
parede do fundo deve
estar a uma distância
máxima de 0,11 m da
sua face externa à
parede e estender-se
no mínimo 0,30 m
além do eixo da bacia,
em direção à parede
16
lateral .
A bacia sanitária deve
ter altura entre 0,43m
e 0,45m do piso
acabado,
sem
assento.
E
com
assento
a
altura
máxima deve ser de
16
0,46m .

16

Parâmetros baseados na NBR 9050 (2004).
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Ambiente

Uso

Requisitos mínimos

Critérios mínimos
A
altura
do
acionamento
da
descarga deve estar a
1,00m
do
piso
17
acabado .
Garantir uma área de
transferência
de
dimensão de 0,80m x
1,20m ao lado do
vaso sanitário. Essa
transferência deve ser
lateral, diagonal e
17
perpendicular .

Sanitários público
(continuação)

17

Destinado a uso do
público em geral.

Parâmetros baseados na NBR 9050 (2004).

Ter um sanitário
acessível para cada
sexo com bacia sanitária
e lavatório, obedecendo
ao Código de Obras e
Edificações do
Município de São Paulo,
à NBR 9050 e ao
Decreto Federal nº5.296
de 2004.

Ter uma área de
manobra para rotação
de
180°.
Com
dimensão de 1,50m x
17
1,20m .
O lavatório deve ser
suspenso, sendo que
sua borda superior
deve estar a uma
altura de 0,78 m a
0,80 m do piso
acabado
e
respeitando
uma
altura livre mínima de
0,73 m na sua parte
inferior frontal. O sifão
e a tubulação devem
estar situados a no
mínimo 0,25 m da
face externa frontal e
ter
dispositivo
de
proteção
do
tipo
coluna suspensa ou
similar.
Não
é
permitida a utilização
de colunas até o piso
ou gabinetes. Sob o
lavatório não deve
haver elementos com
superfícies cortantes
17
ou abrasivas .
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Ambiente

Uso

Requisitos mínimos

Critérios mínimos
O lavatório deve ter
área de aproximação
frontal de 0,80m x
1,20m,
devendo
estender-se até 0,25m
18
sob o lavatório .

Sanitários público
(continuação)

Destinado a uso do
público em geral.

As
torneiras
de
lavatórios devem ser
acionadas
por
alavanca,
sensor
eletrônico
ou
dispositivo
equivalente.
O
comando da torneira
deve estar no máximo
a 0,50 m da face
Ter um sanitário
externa frontal do
acessível para cada
18
sexo com bacia sanitária lavatório .
e lavatório, obedecendo Instalar barra de apoio
ao Código de Obras e
junto ao lavatório, na
Edificações do
altura do mesmo. A
Município de São Paulo, face interna da barra
à NBR 9050 e ao
deve estar a uma
Decreto Federal nº5.296 distância de 4cm da
de 2004.
face do lavatório e seu
comprimento deve ser
de 0,30m de cada
lado do lavatório a
partir
do
eixo.
Conforme item 7.3.6.4
da NBR 9050 (2004)
18
.
Os
acessórios
(saboneteiras,
papeleiras,
etc.)
devem ser fixados
dentro da faixa de
alcance compreendida
entre 0,80m e 1,20m
18
.

18

Parâmetros baseados na NBR 9050 (2004).
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Ambiente

Uso

Sanitários público
(continuação)

Destinado a uso do
público em geral.

Requisitos mínimos

Critérios mínimos

A papeleira, ao lado
da bacia sanitária,
embutida
ou
que
avancem até 0,10m
em relação à parede
deve estar localizada
Ter um sanitário
a uma altura de 0,50m
acessível para cada
sexo com bacia sanitária a 0,60m do piso
e lavatório, obedecendo acabado e a distância
máxima de 0,15m da
ao Código de Obras e
borda
frontal
da
Edificações do
19
bacia
.
Município de São Paulo,
à NBR 9050 e ao
O espelho deve ser
Decreto Federal nº5.296 instalado em posição
de 2004.
vertical. A altura da
borda inferior deve ser
de no máximo 0,90 m
e a da borda superior
de no mínimo 1,80m
19
do piso acabado .

Sanitários de
funcionários

Sanitário do juiz

19

É necessário um
feminino e um
masculino, sendo
ambos acessíveis,
Destinados aos
obedecendo ao Código
funcionários do Cartório
de Obras e Edificações
Eleitoral.
do Município de São
Paulo, à NBR 9050 e ao
Decreto Federal nº5.296
de 2004.

Os critérios mínimos
deverão seguir os
mesmos dos
Sanitários público.

É necessário somente
um sanitário acessível,
obedecendo ao Código
de Obras e Edificações
do Município de São
Paulo, à NBR 9050 e ao
Decreto Federal nº5.296
de 2004.

Os critérios mínimos
deverão seguir os
mesmos dos
Sanitários público.

Destinado ao Juiz
Eleitoral.

Parâmetros baseados na NBR 9050 (2004).
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Ambiente

Uso

Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Garantir o acesso
universal
com
segurança
e
autonomia a qualquer
parte da edificação.
As
saídas
de
emergência
devem
ser
calculadas
baseados na IT n°11.
Serem dimensionadas
conforme item 12 do
COE.

Circulações
Internas

20

As
circulações
principais deverão ter
no mínimo 1,20m de
20
Visar o acesso à
largura .
Obedecer a IT n° 11:
edificação, a
As
circulações
Saídas de Emergência
distribuição geral dos
secundárias
deverão
do Corpo de Bombeiros
ambientes e a rota de
ter
no
mínimo
0,80m
do Estado de São
20
fuga. Assim como,
de
largura
.
Paulo, à NBR 9050 e ao
devem visar à
As escadas deverão
Código de Obras e
distribuição interna para
ter no mínimo 1,20m
Edificações do
20
cada atividade e a inter. E os
Município de São Paulo. de largura
relação entre estas.
corrimãos
deverão
obedecer
às
Instruções
Técnicas
do
Corpo
de
Bombeiros e à NBR
15.575 (Ver Quadro
30).
Ter uma plataforma
elevatória
para
permitir a circulação
de
pessoas
com
deficiência entre os
20
andares .
A circulação em frente
à plataforma deverá
ter largura mínima de
20
1,50m .

Parâmetros baseados na NBR 9050 (2004).
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Ambiente

Uso

Requisitos mínimos

Critérios mínimos
A
área
de
estacionamento deve
ser de uso privativo.
As vagas deverão ter
no
mínimo
a
dimensão de 2,00m x
4,20m para veículos
pequenos, 2,10m x
4,70m para veículos
médios e 2,50m x
5,50m para veículos
21
grandes .

Área de vagas de
estacionamento

Destinadas ao Juiz
Eleitoral, a pessoas
com mobilidade
reduzida ou portadoras
de deficiência, e
eventualmente a
funcionários do Cartório
Eleitoral.

Estar de acordo com o
Código de Obras e
Edificações de São
Paulo, a NBR 9050 e a
Lei de Zoneamento da
cidade.

Do número total de
vagas, 50% devem
ser
destinado
a
veículos
pequenos,
45%
a
veículos
médios e 50% a
21
veículos grandes .
O número mínimo de
vagas dependerá da
Lei de Zoneamento.
Ter no mínimo 1 vaga
destinada a pessoas
portadoras
de
deficiência,
com
dimensões de 2,50 x
21
5,50m
. Podendo
esta ser utilizada por
eleitores
com
deficiência.
As vagas deverão ser
21
sinalizadas
,
conforme NBR 9050.
Deve
haver
um
espaço de circulação
de no mínimo 1,20m
21
.
Deve estar vinculada
21
a rota acessível .

21

Parâmetros baseados no Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo
(1992).
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Ambiente

Área de carga e
descarga

Uso

Requisitos mínimos

Destinada aos veículos
do Tribunal Regional
Eleitoral que
semanalmente realizam
entregas de malotes, e
para os veículos de
transporte de urnas.

Destinar uma área para
estacionamento de
veículos de porte
grande.

Área de carga e
descarga deverá ter
dimensão mínima de
22
2,50m x 5,50m.

Obedecer ao Decreto
nº. 5.940, de 25 de
outubro 2006 que
"Institui a separação dos
resíduos recicláveis
descartados pelos
órgãos e entidades da
administração pública
federal direta e indireta,
na fonte geradora, e a
sua destinação às
associações e
cooperativas dos
catadores de materiais
recicláveis, e dá outras
providências".

Calcular uma área
mínima para coleta
seletiva e
armazenamento de
lixo de acordo com a
população do Cartório
e considerar a
previsão de
crescimento.

Área para
Destinada ao
armazenamento de lixo
lixo e coleta seletiva e à coleta seletiva de
lixo.

armazenamento de

de lixo

Área para centrais
de infra-estrutura

22

Locais específicos de
entrada de energia
elétrica, hidrômetro,
telefonia, etc.

Critérios mínimos

Obedecer as normas
e leis específicas,
Serem protegidos contra
assim
como
as
vandalismo.
normas
das
Concessionárias.

Parâmetros baseados no Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo
(1992).
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Ambiente

Uso

Requisitos mínimos

A edificação deverá
visar à segurança
patrimonial e ser segura
contra intrusões,
vandalismos, pichações
e roubos de bens
materiais.

Conter elementos
arquitetônicos, sistemas
de alarme e sistemas de
iluminação que
garantam a segurança
patrimonial do imóvel.

Considerar as
exigências
especificadas no
Quadro 22.

A edificação deverá
visar à segurança
contra incêndios,
visando proteger a vida
humana e evitar a
perda de bens
materiais.

Proteger
contras
descargas atmosféricas.
Proteger contra risco de
ignição nas instalações
elétricas.
Facilitar a fuga em
situação de incêndio.
Dificultar a inflamação
generalizada.
Dificultar a propagação
de incêndio.
Proporcionar
a
segurança estrutural em
caso de incêndio.
Dispor de sistema de
extinção.
Dispor de sinalização de
incêndio.

Projetar de acordo
com as normas
técnicas de segurança
contra incêndio e as
Instruções Técnicas
do Corpo de
Bombeiros de São
Paulo, contendo
medidas passivas e
ativas contra incêndio.
(Ver Quadro 8).

Segurança

Critérios mínimos

Quadro 3 - Exigências particulares do Programa de Necessidades.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas, do Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo, da Resolução nº
19.994/1997 do TSE, da consulta a chefes de Cartórios Eleitorais, da experiência profissional
e material de aula do IPT elaborado pelo Prof. Antonio Fernando Berto (2010).

5.1.3.2 Exigências específicas para Implantação

A implantação representa a localização da edificação no terreno e sua interrelação com a topografia, a orientação solar, os acessos, as áreas permeáveis, o
estacionamento, etc. Deve-se visar uma orientação solar adequada, adequar-se às
condições ambientais e climáticas, propiciar o adequado escoamento natural de
águas pluviais, propor medidas de prevenção de risco de inundação do terreno e
áreas adjacentes ao edifício.

125

Requisitos mínimos

Implantação

Critérios mínimos

Adequar-se à morfologia do terreno

Levar em conta as dimensões e
características geométricas do terreno.

Adequar-se à topografia existente

Considerar o levantamento topográfico.

Adequar-se à geologia existente

Considerar a sondagem do terreno.

Visar o adequado movimento de terra

Equalizar cortes e aterros. Obedecer ao
item 10.14 do COE.

Considerar recuos e barreiras
(naturais e arquitetônicas) visando ao
conforto térmico e acústico dos
usuários.

Basear-se nas informações obtidas no
Levantamento de Dados solicitados na
fase de Estudo Preliminar de Projeto
(ver item 5.1.4.1). Obedecer no mínimo
ao Código de Obras e Edificações do
Município de São Paulo e à Lei de
Zoneamento.

Quadro 4 - Exigências específicas para Implantação.
Fonte: Elaborado pela autora com dados obtidos de experiência profissional (2010).

5.1.3.3 Exigências específicas para o Sistema Viário

O Sistema Viário consiste em vias ou conjunto de vias destinado à circulação
de veículos e pedestres.
Para o sistema viário destinado a veículos deverá ser de uso privativo (para uso
exclusivo do juiz eleitoral, chefe do cartório, carros oficiais, veículos de malote,
veículos de transporte de urnas e pessoas portadoras de deficiência, estas podendo
ser utilizada por eleitores nesta condição), levar em conta a topografia do terreno,
fazer o levantamento dos tipos de veículos que circularão na área, fazer o
levantamento do volume esperado do tráfego, fazer o levantamento da quantidade
de veículos a estacionar, ter o conhecimento da logística de Cartórios Eleitorais e
elaborar o projeto em concordância com os projetos de terraplenagem, comunicação
visual, águas pluviais e drenagem e demais redes de infra-estrutura.
O projeto para circulação de pedestres deverá levar em conta a topografia do
terreno, fazer o levantamento do volume esperado do tráfego, analisar os fluxos
predominantes, externos e internos, definir a hierarquia dos acessos de pedestres e
veículos, prever acesso de serviço, ter o conhecimento da logística de Cartórios
Eleitorais.
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Requisitos mínimos

Sistema viário

Critérios mínimos

Prever rebaixamento de guia para
acesso de veículos ao imóvel.

Não poderá exceder a 50%
23
extensão da testada do imóvel.

Visar a segurança dos transeuntes
nas vias de passeio.

Quando houver rampas de acesso,
estas deverão ter recuo de 4,00m do
alinhamento dos logradouros, para seu
23
início. E declividade máxima de 20%.

As vias de circulação deverão garantir
segurança no deslocamento dos
veículos.

da

Ter dimensões mínimas de 2,75m de
largura e 2,30m de altura livre de
23
passagem;
As faixas de circulação em curva, o raio
interno e a declividade deverão
obedecer ao item 13.2.3 do Código de
Obras e Edificações do Município de
São Paulo (1992).

Visar à segurança dos transeuntes.

Adotar parâmetros baseados no item
13.1 do Código de Obras e Edificações
do Município de São Paulo (1992).

Os espaços de manobra e
estacionamento deverão visar a
segurança e não deve ocorrer nos
espaços dos logradouros públicos.

No cálculo da área de acumulação,
acomodação e manobra de veículos
poderão ser consideradas as rampas e
faixas de acesso às vagas de
estacionamento, desde que possuam
largura mínima de 5,50m (cinco metros
23
e cinqüenta centímetros).

Quadro 5 - Exigências específicas para o Sistema Viário.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Código de Obras e Edificações do Município de
São Paulo (2010).

23

Parâmetros baseados no Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo
(1992).
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos

As dependências que demandem
contato com o público deverão estar
localizadas no térreo. Se este Estar de acordo com as exigências do
pavimento estiver acima do nível da item 6 da NBR 9050.
calçada, deverá ser prevista pelo
menos uma entrada acessível.
Considerar a necessidade de eliminar Estar de acordo com as exigências do
as barreiras arquitetônicas para item 6 da NBR 9050.
pessoas com deficiência.

As rampas e escadas deverão
obedecer a relações compatíveis de
declividade.

internas e
externas

Os desníveis e mudança de plano de
piso
deverão
ser
devidamente
sinalizados por meio de piso tátil de
alerta, obedecendo ao item 5.14.1 da
NBR 9050 (2004).

Analisar as condições mais favoráveis
de rotas de fuga.

Estar de acordo com as exigências da
IT n° 11: Saídas de Emergência do
Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo.

Possibilitar o fácil acesso para o
Corpo de Bombeiros

Estar de acordo com as exigências da
IT n° 06: Acesso de Viatura na
Edificação e Área de Risco.

As circulações acessíveis deverão ser
sinalizadas.

Obedecer ao item 5 da NBR 9050 e
legislações referentes à acessibilidade
de pessoas portadoras de deficiência.

Acessos e
circulações

A inclinação das rampas deverá
obedecer ao item 6.5 da NBR 9050
(2004).

Adotar parâmetros baseados na NBR
9050 (2004):
- admite-se inclinação transversal da
Os pisos devem ter superfície regular, superfície até 2% para pisos internos e
firme, estável e antiderrapante sob
3% para pisos externos e inclinação
qualquer condição, que não provoque longitudinal máxima de 5%. Inclinações
trepidação em dispositivos com rodas. superiores a 5% são consideradas
rampas.
Obedecer legislações referentes à
acessibilidade de pessoas portadoras
de deficiência.

Garantir segurança e autonomia no
acesso e circulação dos usuários e
dos eleitores.

A largura mínima para as circulações
principais de pessoas deverá ser de
1,20m
e
para
as
circulações
secundárias de 0,80m.
As dimensões deverão ser calculadas
baseadas na IT n° 11: Saídas de
Emergência do Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo, na NBR 9050 e
no Código de Obras e Edificações do
Município de São Paulo.

Quadro 6 - Exigências específicas para Acessos e Circulações.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas e da experiência profissional (2010).
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5.1.3.4 Exigências específicas para segurança estrutural

A segurança estrutural consiste em determinar a técnica construtiva e
especificar materiais adequados visando à estabilidade do edifício durante toda sua
vida útil. Deve-se citar as condições ambientais na época do desenvolvimento do
projeto e o uso da edificação a que foi projetado, determinar os tipos e dimensões
dos materiais componentes e oferecer segurança aos usuários.

Requisitos mínimos

Critérios mínimos

Indicar as sobrecargas limites e evitar Justificar tecnicamente a escolha do
que a estrutura atinja o estado limite sistema adotado.
último e a ruína.
Não deve ruir ou perder a estabilidade.
Oferecer segurança sob qualquer
condição de impactos, choques,
vibrações ou qualquer outra solicitação
decorrente do uso normal.

Determinar as características técnicas
e de desempenho

Não deve sofrer nenhuma deformação
fora dos limites estabelecidos em
projeto,
obedecendo
às
normas
pertinentes.
Não
deve
inaceitáveis
acabamentos.

Segurança
estrutural

causar
fissurações
em
vedações
e

Não deve prejudicar o perfeito
funcionamento de partes móveis
(janelas, portas) e de instalações
prediais.
Apresentar segurança contra incêndio

Adotar exigências das NBR 5628, NBR
14323, NBR 14432, NBR 15200 e NBR
15575.

Determinar a vida útil de projeto

Basear-se na NBR 15575 com as
devidas adequações ao uso da
edificação.

Determinar as condições de execução
e montagem.

Especificar as referências utilizadas
para
a
determinação
dos
procedimentos exigidos.

Determinar as condições de uso,
operação e manutenção.

Especificar as referências utilizadas
para
a
determinação
dos
procedimentos exigidos.
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Requisitos mínimos
Segurança
estrutural
(continuação)

Critérios mínimos

Determinar as condições de aquisição Especificar as referências utilizadas
e recebimento
para
a
determinação
dos
procedimentos exigidos.
Determinar os parâmetros
controle da qualidade

para Especificar as referências utilizadas
para
a
determinação
dos
procedimentos exigidos.

Quadro 7 - Exigências específicas para segurança estrutural.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas e da experiência profissional (2010).

5.1.3.5 Exigências específicas para segurança contra incêndio

A segurança contra incêndio em uma edificação baseia-se em adotar medidas
de prevenção à ocorrência de um incêndio e de proteção à vida humana.

Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Controlar a quantidade de materiais
combustíveis
incorporados
aos
sistemas construtivos

Segurança
contra incêndio

Determinar as características de reação
fogo
(combustibilidade,
Visar ao adequado sistema construtivo ao
ignitabilidade, propagação superficial
que dificulte a ocorrência de
de chamas, resistência à chama,
inflamação generalizada
desenvolvimento
de
calor,
desenvolvimento de fumaça, etc.) dos
materiais incorporados aos sistemas
construtivos, inclusive dos materiais de
acabamento

Facilitar da extinção do princípio de
incêndio

Prever extintores de incêndio, sistema
de hidrante e mangotinhos, sistema de
chuveiros automáticos, sistema de
detecção e alarme, e sinalização de
emergência, conforme normas técnicas
e Instruções Técnicas do Corpo de
Bombeiros do Estado de São Paulo.

Dificultar a propagação do incêndio
dentro do edifício

Ter
compartimentação
horizontal,
conforme normas técnicas e Instruções
Técnicas do Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo.
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Ter
compartimentação
vertical,
conforme normas técnicas e Instruções
Técnicas do Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo.
Controlar a quantidade de materiais
combustíveis
incorporados
aos
sistemas construtivos

Determinar as características de reação
fogo
(combustibilidade,
Dificultar a propagação do incêndio ao
ignitabilidade,
propagação
superficial
dentro do edifício
de chamas, resistência à chama,
(continuação)
desenvolvimento
de
calor,
desenvolvimento de fumaça, etc.) dos
materiais incorporados aos sistemas
construtivos, inclusive dos materiais de
acabamento
Especificar materiais e sistemas
resistentes ao fogo pelo tempo
determinado em normas técnicas e
Instruções Técnicas do Corpo de
Bombeiros do Estado de São Paulo.
Ter sistema de detecção e alarme de
incêndio
Ter sistema de comunicação de
emergência

Segurança
contra incêndio
(continuação)

Ter sistema
emergência

de

iluminação

de

Ter controle do movimento de fumaça
Facilitar a fuga dos ocupantes e
resguardar a vida humana

Ter sinalização de emergência
Determinar as características de reação
ao
fogo
(combustibilidade,
ignitabilidade, propagação superficial
de chamas, resistência à chama,
desenvolvimento
de
calor,
desenvolvimento de fumaça, etc.) dos
materiais incorporados aos sistemas
construtivos, inclusive dos materiais de
acabamento
Ter rotas de fuga seguras
Prever um distanciamento seguro entre
edifícios

Dificultar a propagação de incêndio
para outros edifícios

Determinar as características de reação
ao
fogo
(combustibilidade,
ignitabilidade, propagação superficial
de chamas, resistência à chama,
desenvolvimento
de
calor,
desenvolvimento de fumaça, etc.) dos
materiais incorporados aos sistemas
construtivos, inclusive dos materiais de
acabamento
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Prever extintores de incêndio, sistema
de hidrante e mangotinhos, e sistema
de chuveiros automáticos, conforme
normas técnicas e Instruções Técnicas
do Corpo de Bombeiros do Estado de
São Paulo.

Segurança

Facilidade de operação de combate à
incêndio

Ter controle do movimento de fumaça
Ter iluminação de emergência
Ter acesso aos equipamentos
combate ao incêndio

contra incêndio
(continuação)

de

Ter meios de acessos seguros ao
interior do edifício
Garantir o acesso de viaturas
Evitar a ruína parcial ou total do
edifício
Possuir
requisitos
funcionais,
incorporar medidas no seu sistema
construtivo e garantir uma proteção
passiva contra incêndio.

Visar a resistência ao fogo da fachada
Visar a resistência
elementos estruturais

ao

fogo

dos

Basear-se nas Instruções Técnicas do
Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo e nas normas técnicas
brasileiras.

Quadro 8 - Exigências específicas para segurança contra incêndio.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas e do material de aula do IPT elaborado pelo Prof. Antonio Fernando Berto (2010).

5.1.3.6 Exigências específicas para segurança no uso e na operação

A segurança no uso e na operação visa à preservação da integridade física dos
usuários na utilização da edificação, assim como evitar a possibilidade de colocar
em risco a integridade dos transeuntes nas imediações do edifício.
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Requisitos mínimos

Segurança no
uso e na

Critérios mínimos

Não apresentar rupturas e
instabilizações de forma a evitar riscos
de quedas de pessoas em altura,
acessos não controlados, quedas de
pessoas em função de rupturas das
proteções e quedas de pessoas em
função de irregularidades nos pisos.
Evitar ocorrência de ferimentos ou Ver quadros 25 e 30.
danos aos usuários
Evitar riscos de ferimentos ou
contusões provocados por partes
cortantes ou perfurantes resultados de
ruptura de sistemas ou componentes,
na operação das partes móveis de
componentes, e da dessolidarização ou
da projeção de materiais ou
componentes.

operação

Não apresentar deformações e
Estar de acordo com as exigências da
defeitos
acima
dos
limites
NBR 15.575-2 e da NBR 15.575-6.
especificados em normas.

Quadro 9 - Exigências específicas para segurança no uso e na operação.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (2010).

5.1.3.7 Exigências específicas para estanqueidade

O projeto deverá visar o desempenho adequado do edifício, garantindo a
estanqueidade à água e à entrada de ventos indesejáveis. Deve-se especificar as
características técnicas dos materiais.
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos

Desenvolver detalhes construtivos que
evitem a infiltração de água e umidade
em
pisos,
terraços,
coberturas,
Evitar a infiltração da água de chuva e marquises, e nas ligações entre os
da umidade proveniente do solo
diversos
elementos
construtivos
(paredes e estruturas, telhado e
paredes, corpo principal e pisos ou
calçadas laterais ou jardins, etc.).

Proporcionar estanqueidade à água
utilizada na operação e manutenção
do imóvel

Prever em projeto detalhes que
assegurem a estanqueidade de partes
do edifício que tenham a possibilidade
de entrar em contato com a água,
verificando
a
adequação
das
vinculações entre as instalações de
água, esgoto e águas pluviais e as
estruturas, pisos e paredes, de modo
que as instalações não venham a ser
rompidas
ou
desencaixadas
por
deformações impostas.

Evitar infiltração de ventos
indesejáveis

Desenvolver detalhes construtivos que
evitem a passagem de vento entre os
diversos
elementos
construtivos
(paredes e estrutura, telhado e
paredes, paredes e esquadrias, etc.).

Estanqueidade

Determinar a vida útil de projeto

Basear-se na NBR 15575 com as
devidas adequações ao uso da
edificação.

Determinar o método de aplicação e Especificar as referências utilizadas
as condições de execução
para
a
determinação
dos
procedimentos exigidos.
Determinar as condições de uso, Especificar as referências utilizadas
operação e manutenção
para
a
determinação
dos
procedimentos exigidos.
Determinar as condições de aquisição Especificar as referências utilizadas
e recebimento
para
a
determinação
dos
procedimentos exigidos.
Determinar os parâmetros
controle da qualidade

para Especificar as referências utilizadas
para
a
determinação
dos
procedimentos exigidos.

Quadro 10 - Exigências específicas para estanqueidade.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (2010).
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5.1.3.8 Exigências específicas para conforto térmico

O projeto deve visar ao conforto térmico dos usuários do edifício em todos os
períodos do ano para que estes possam desempenhar plenamente suas atividades.
A edificação deve estar adequada ao clima da região onde se localiza o
empreendimento; deve-se estudar, por meio de Cartas Solares, a melhor orientação
solar de forma que os ambientes e aberturas da edificação recebam incidência solar
de acordo com as atividades exercidas e as exigências dos usuários; estar orientada
de maneira a receber os ventos dominantes para ventilação adequada dos
ambientes; e especificar materiais de piso, vedação, cobertura, aberturas visando ao
adequado desempenho térmico da edificação.
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Requisitos mínimos
Prever elementos que auxiliem no
conforto térmico, como por exemplo,
brises, elementos vazados, beirais,
etc.
As aberturas deverão estar
adequadamente dimensionadas para
proporcionar o maior aproveitamento
da iluminação e ventilação natural

Conforto
térmico de
ambientes não

Critérios mínimos
Garantir sombreamento no mínimo das
9:00h às 15:00h num período que varia
de outubro até meados de março,
evitando o ganho de calor.
Visar
ao
conforto
térmico
e
proporcionar a visão ao exterior de no
mínimo 60% dos usuários.
Proporcionar ventilação na altura do
usuário, visando maior sensação de
bem-estar.

Especificar vidros que contribuam para Determinar o Fator Solar dos vidros de
o adequado desempenho térmico do
acordo com o especificado no Quadro
28.
edifício

condicionados
Estudo de cores

Para coberturas não aparentes, utilizar
cor de absortância solar baixa α<0,4,
telhas cerâmicas não esmaltadas ou
teto jardim.
Para
paredes
externas,
utilizar
materiais
de
revestimento
com
absortância solar baixa, α < 0,4.

Escolha de materiais que possuam
propriedades térmicas, valores de
transmitância térmica e capacidade
térmica de acordo com a zona
bioclimática que o edifício será
24
implantado

Para coberturas, a transmitância
térmica
de
ambientes
não
condicionados não deve ultrapassar 2,0
2
W/m K.
Para paredes externas, a transmitância
térmica máxima deve ser de 3,7
2
W/m K.

Quadro 11 - Exigências específicas para Conforto Térmico de ambientes não condicionados.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas e do PROCEL-EDIFICA (2010).

24

Utilizar como referência os requisitos constantes no PROCEL – EDIFICA da
ELETROBRÁS/PROCEL para obtenção da classificação de nível A de eficiência energética.
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Requisitos mínimos

Manter a temperatura adequada
visando ao conforto térmico dos
usuários

Conforto
térmico de
ambientes
condicionados

Critérios mínimos
A faixa recomendável de operação das
Temperaturas de Bulbo Seco, nas
condições internas para verão, deverá
variar de 23°C a 26°C. A faixa máxima
de operação deverá variar de 26,5°C a
27°C, com exceção das áreas de
acesso que poderão operar até 28°C. A
seleção da faixa depende da finalidade
e do local da instalação. Para
condições internas para inverno, a faixa
recomendável de operação deverá
25
variar de 20°C a 22°C.

A faixa recomendável de operação da
Umidade Relativa, nas condições
internas para verão, deverá variar de
40% a 65% durante todo o ano. O valor
máximo de operação deverá ser de
Manter a umidade relativa do ar
65%, com exceção das áreas de
adequada visando ao conforto térmico
acesso que poderão operar até 70%. A
dos usuários
seleção da faixa depende da finalidade
e do local da instalação. Para
condições internas para inverno, a faixa
recomendável de operação deverá
25
variar de 35% a 65%.
Escolha de materiais que possuam
propriedades térmicas, valores de
transmitância térmica e capacidade
térmica de acordo com a zona
bioclimática que o edifício será
implantado

Estudo de cores

Para coberturas, a transmitância
térmica de ambientes com sistema de
condicionamento de ar deve ser < 1,5
2
W/m K.
Para paredes externas, a transmitância
térmica máxima deve ser de 3,7
2
W/m K.
Para coberturas não aparentes, utilizar
cor de absortância solar baixa α<0,4,
telhas cerâmicas não esmaltadas ou
teto jardim.
Para
paredes
externas,
utilizar
materiais
de
revestimento
com
absortância solar baixa, α < 0,4.

Especificar vidros que contribuam para Determinar o Fator Solar dos vidro de
o adequado desempenho térmico do
acordo com o especificado no Quadro
edifício
28.
Calcular a carga térmica interna

25

Fornecer memorial de cálculo
observância à NBR 16401.

Parâmetros da Resolução - RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003 da ANVISA.

em
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Requisitos mínimos
Conforto
térmico de
ambientes

Minimizar o uso de aparelhos
condicionadores de ar.

Caso seja necessário o uso de
aparelhos condicionadores de ar, estes
devem ser energicamente eficientes e
não utilizar compostos que prejudiquem
o meio ambiente (Ver Quadro 20).

Visar à adequada qualidade do ar

Estar de acordo com a Resolução - RE
nº 9, de 16 de janeiro de 2003,
publicada em 20 de janeiro de 2003 no
Diário Oficial da União (Ver Quadro 16).

condicionados
(continuação)

Critérios mínimos

Quadro 12 - Exigências específicas para Conforto Térmico de ambientes condicionados.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas, do PROCEL-EDIFICA e da Resolução - RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003 da
ANVISA (2010).

5.1.3.9 Exigências específicas para Conforto Acústico

A edificação deve atender às exigências dos usuários em relação ao conforto
acústico, observando os limites de ruído estabelecidos pelas normas para os
ambientes internos de acordo com as atividades desenvolvidas. É necessário
levantar os ruídos externos que possam interferir no conforto acústico interno e
relacionar os ruídos internos que possam interferir no conforto acústico da
edificação.
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Adotar parâmetros da NBR 10.152
(1987):

Visar ao conforto acústico dos
usuários

b) Salas de gerência e escritório: 35-45
dB(A) e 30-40 NC.

Conforto
acústico

a) Salas de reunião: 30-40 dB(A) e 2535 NC.

Usar elementos de construção e
especificar materiais adequados ao
isolamento acústico dos ruídos
provenientes do exterior do edifício

Escolher elementos e materiais que
possuam
propriedades
acústicas
adequadas ao nível e ao tipo de ruído,
visando atender as exigências da NBR
10.152.

Usar elementos de construção e
especificar materiais adequados ao
isolamento acústico dos ruídos
transmitidos entre ambientes do
interior do edifício

Escolher elementos e materiais que
possuam
propriedades
acústicas
adequadas ao nível e ao tipo de ruído,
visando atender as exigências da NBR
10.152.

Quadro 13 - Exigências específicas para Conforto Acústico.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 15.575 e da NBR 10.152 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (2010).

5.1.3.10 Exigências específicas para Conforto Lumínico

O projeto deve visar à adequada iluminação natural da edificação, eliminando
ou minimizando o uso de iluminação artificial durante o dia e, no período noturno
dispor de sistema de iluminação artificial que proporcione conforto e segurança no
desenvolvimento das atividades, para isto, deve-se desenvolver um estudo da
melhor orientação solar para o edifício.
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Evitar ambientes
natural

Criar ambientes visuais agradáveis,
objetivando a visualização adequada,
o desempenho e a segurança no
desenvolvimento das atividades, sem
causar fadiga visual

sem

iluminação

Evitar ofuscamentos, sombreamentos,
contrastes excessivos, etc.
Escolher adequadamente o tipo e a
dimensão de janelas
Escolher adequadamente o tipo de
vidro
Levar em consideração a questão de
privacidade
Atender aos Quadros 11 e 12.
Especificar
lâmpadas

adequadamente

as

Escolher adequadamente as luminárias
Definir o direcionamento adequado da
luz ao plano de trabalho

Conforto
lumínico

Contribuir para a minimização do uso
de luz artificial

Escolher adequadamente a cor da luz
A fileira de luminárias mais próxima às
janelas deve possuir controle de
acionamento independente, de forma a
propiciar o melhor aproveitamento da
luz natural.
Visar à eficiência
Quadro 20)

energética

(ver

Adotar parâmetros baseados na NBR
5413 (1992):
a)Circulação: 100 lux.
b)Depósitos, almoxarifados, banheiros,
copa: 200 lux.
O nível de iluminância deve estar de
acordo com a atividade a ser exercida
no ambiente

c)Sala de reunião: 500 lux.
d)Salas de gerência e escritório: 750
lux.
e)Recepção: 750 lux.
f)Área de espera: 500 lux.
g)Armazenamento e carga de urnas:
500 lux.

Visar à qualidade ambiental interna

Atender ao Quadro 16.

Quadro 14 - Exigências específicas para Conforto Lumínico.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 15.575 e da NBR 5213 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas e do PROCEL-EDIFICA (2010).
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5.1.3.11 Exigências específicas para durabilidade e manutenibilidade

O projeto deve garantir que o edifício cumpra as suas funções ao longo de sua
vida útil e permita a realização de inspeções prediais, assim como a realização de
todo processo de manutenção. Os sistemas construtivos não podem apresentar
depreciação funcional ou estética acima de limites previstos, sob as condições de
uso previstas. É necessário especificar as condições de exposição da edificação.

Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Adotar parâmetros da NBR 15.575
(2008):

a) Estrutura: VUP > 40
Garantir que o edifício e seus
b) Piso interno: VUP > 13
sistemas apresentem vida útil
compatível com o que a norma NBR c) Vedação vertical interna: VUP > 20
15575 estabelece.
d) Vedação vertical externa: VUP > 40

Durabilidade e

e) Cobertura: VUP > 20

manutenibilidade

f) Hidrossanitário: VU P> 20
Especificar
procedimentos
de
Basear-se em normas técnicas
manutenção, uso e operação do
brasileiras.
edifício e seus sistemas.
Definir o fácil acesso às instalações e
sistemas.
Determinar e favorecer a
manutenibilidade da edificação.

Definir os prazos de manutenções e
sua periodicidade dos sistemas.
Definir a periodicidade da substituição
de componentes.

Quadro 15 - Exigências específicas para durabilidade e manutenibilidade.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (2010).
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5.1.3.12 Exigências específicas para qualidade do ar interno, saúde e higiene

Todas as exigências relativas à saúde, higiene e qualidade do ar são
estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por meio da
Resolução - RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003. A edificação deve proporcionar
condições de salubridade aos usuários.

Requisitos mínimos

Manter índices adequados de
renovação de ar para ambientes
climatizados

Qualidade do ar
interno, saúde e
higiene

Evitar concentrações altas de
contaminação microbiológica

Critérios mínimos
A Taxa de Renovação do Ar adequada
de ambientes climatizados será, no
3
mínimo, de 27m /hora/pessoa, exceto
no caso específico de ambientes com
alta rotatividade de pessoas. Nestes
casos a Taxa de Renovação do Ar
3
mínima será de 17m /hora/pessoa, não
sendo admitido em qualquer situação
que os ambientes possuam uma
concentração de CO2, maior ou igual a
26
estabelecida na RE nº 9.
O Valor Máximo Recomendável (VRM)
para contaminação microbiológica deve
3
ser < 750 ufc/m de fungos, para a
relação I/E < 1,5, onde I é a quantidade
de fungos no ambiente interior e E é a
quantidade de fungos no ambiente
27
exterior.
Quando o VMR for ultrapassado ou a
relação I/E for > 1,5, é necessário fazer
um diagnóstico de fontes poluentes
27
para uma intervenção corretiva.
É inaceitável a presença de fungos
27
patogênicos e toxigênicos.

26

Exigências da NBR 6401 e da Resolução - RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003 da ANVISA.

27

Parâmetros da Resolução - RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003 da ANVISA.
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos

Evitar concentração de poluentes,
gases tóxicos e agentes nocivos no
interior da edificação

O Valor Máximo Recomendável para
concentração
de
aerodispersóides
3 28
totais no ar é de < 80 mg/m .

Evitar concentrações de dióxido de
carbono no interior da edificação

O Valor Máximo Recomendável para
concentração de dióxido de carbono – (
28
CO2 ) é de < 1000 ppm.

Evitar concentrações de compostos
Adotar
parâmetros
da
Directiva
orgânicos voláteis (VOC) no interior da 2004//42/CE do Parlamento Europeu e
29
edificação
do Conselho ou do LEED

Manter índices adequados de
velocidade do ar

Qualidade do ar

O Valor Máximo Recomendável - VMR
de operação da Velocidade do Ar, no
nível de 1,5m do piso, na região de
influência da distribuição do ar é de
28
menos 0,25 m/s.

interno, saúde e Especificar equipamentos de baixa ou Atender aos requisitos acima.
nenhuma emissão de poluentes

higiene
(continuação)

Evitar condições de umidade
temperatura que proporcionam
proliferação de microorganismos

e
a Atender aos Quadros 11, 12 e 38.
Adotar parâmetros da Resolução - RE
nº 9, de 16 de janeiro de 2003 da
ANVISA:

Caso haja agentes externos que
causem danos à saúde, evitar que
sejam trazidos para o edifício

- no caso de aparelhos condicionadores
de ar, a utilização de filtros de classe
G1 é obrigatória na captação de ar
exterior. O Grau de Pureza do Ar nos
ambientes climatizados será obtido
utilizando-se, no mínimo, filtros de
classe G-3 nos condicionadores de
sistemas centrais, minimizando o
acúmulo de sujidades nos dutos, assim
como reduzindo os níveis de material
particulado no ar insuflado
Prever filtros adequados ao agente
contaminante.

Quadro 16 - Exigências específicas para qualidade do ar interno, saúde e higiene.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas, da Resolução - RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003 da ANVISA e da experiência
profissional (2010).

28

Parâmetros da Resolução - RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003 da ANVISA.
Disponível em
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0087:0096:PT:PDF

29
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5.1.3.13

Exigências

específicas

para

ergonomia,

funcionalidade

e

acessibilidade

O edifício deve apresentar organização, dimensão dos ambientes, meio de
circulação e mobiliário adequados às atividades desenvolvidas e às necessidades
dos usuários. Deverá visar ao maior e melhor aproveitamento dos espaços.

Requisitos mínimos

Critérios mínimos

Especificar mobiliário adequado a
Atender às NBR 9050, NBR 13.962,
cada atividade exercida, visando a
NBR 13.963, NBR 13.964 e NR-17.
funcionalidade e ergonomia
acessibilidade Possibilitar e dar condições de
alcance, percepção e entendimento
para a utilização com segurança e Atender à NBR 9050 e ao Quadro 3.
autonomia da edificação, espaço,
mobiliário e demais elementos

Ergonomia,

Quadro 17 - Exigências específicas para Ergonomia, Funcionalidade e Acessibilidade.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas e da experiência profissional (2010).

5.1.3.14 Exigências específicas para conforto tátil, visual e antropodinâmico

O edifício não deve oferecer dificuldade ao desenvolvimento das atividades
proporcionando conforto tátil, visual e antropodinâmico aos usuários. Os sistemas
não devem apresentar rugosidades, contundências, depressões ou irregularidades
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Adotar parâmetros baseados na NBR
15.575 (2008):

Conforto tátil,

Os dispositivos de manobra não
podem apresentar riscos, provocar
ferimentos nos usuários, dificuldade
de manejo e movimentação

visual e
antropodinâmico
Nas especificações, controlar a
qualidade dos acabamentos, a
regularidade e homogeneidade dos
materiais e a iluminação dos
ambientes

- os componentes, equipamentos e
dispositivos de manobra devem ser
projetados, construídos e montados de
forma a evitar que a força necessária
para o acionamento não exceda 10 N
nem o torque ultrapasse 20 N.m
Obedecer as normas específicas de
elementos e componentes.
Atender aos requisitos dos Quadros 14
e 17.
O edifício e seus sistemas não podem
comprometer o efeito visual desejado e
a estética

Quadro 18 - Exigências específicas para conforto tátil, visual e antropodinâmico.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas(2010).

5.1.3.15 Exigências específicas para Sustentabilidade

O projeto e a construção devem visar ao mínimo de impacto ambiental, a
qualidade do meio ambiente, racionalização no consumo de água, eficiência
energética, conforto e segurança dos usuários, qualidade da construção, qualidade
do entorno e utilização de materiais que não causem danos ao meio ambiente.
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Visar ao menor consumo de água
potável
Visar ao menor consumo de energia
Especificar
madeiras
de
origem
comprovada ou proveniente de manejo
aprovado pelos órgãos ambientais

Visar à racionalização dos recursos
naturais

Especificar espécies de madeira que
não se encontrem em extinção
Especificar a utilização de materiais,
equipamentos e componentes que ao
longo do seu ciclo de vida causem
menor impacto ao meio ambiente se
comparado a outros com mesmo
desempenho e função

Sustentabilidade

Atender às necessidades do usuário,
sem riscos de saúde ao ser humano e
Objetivar a possibilidade de reuso e o contaminação do meio ambiente.
aproveitamento de águas pluviais
Basear-se nos requisitos da NBR
13.969
Não
especificar
produtos
ou
equipamentos contendo substâncias
Especificar materiais que tragam baixo que destroem a camada de ozônio
impacto ao meio ambiente
Especificar
produtos
com
baixa
emissão de poluentes e substâncias
nocivas. (Ver Quadro 16 e 23).

Encontrar e adotar soluções
sustentáveis para o edifício

Optar pelo método construtivo mais
sustentável, analisando os aspectos da
região, a disponibilidade dos recursos,
possibilidade de reaproveitamento dos
resíduos da construção, etc.
Determinar um espaço adequado para
a
coleta
seletiva
de
lixo,
armazenamento e logística de retirada

Quadro 19 - Exigências específicas para Sustentabilidade.
Fonte: Elaborado pela autora com dados de órgãos de certificação de construções
sustentáveis (2010).
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5.1.3.16 Exigências específicas para eficiência energética

Segundo a parte 1 da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (2008), as instalações elétricas devem privilegiar a adoção de soluções
que minimizem o consumo de energia, fazendo uso da iluminação e ventilação
natural.
Assim, o projeto deve visar à especificação de equipamentos energeticamente
eficientes, com as diretrizes indicadas no Quadro 20.

Requisitos mínimos

Critérios mínimos

Desenvolver o estudo do conforto Atender aos Quadro 11, 12, 14 e 19.
térmico
Os condicionadores de ar do tipo janela
ou unidades condensadoras do tipo
Split
devem
estar
sombreados
permanentemente e com ventilação
adequada, de modo a não interferir na
sua eficiência.
Visar ao adequado uso de
equipamentos condicionadores de ar

Eficiência
energética

Os aparelhos condicionadores de ar
devem possuir certificação nível A do
30
PBE/Inmetro
Os sistemas de condicionamento de ar
devem proporcionar a adequada
qualidade do ar interno (Ver Quadro
16).

Especificar equipamentos e lâmpadas
energeticamente eficientes, que
apresentem menor consumo e maior
desempenho

No caso de produtos que fazem parte
do
programa
de
etiquetagem
compulsório do INMETRO, a exigência
da Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia (ENCE) na categoria A será
obrigatória. Sendo válido também o
selo de certificação concedido pelo
PROCEL (Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica) de
categoria equivalente.

Quadro 20 - Exigências específicas para eficiência energética.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do PROCEL-EDIFICA e NBR 15.575 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (2010).
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5.1.3.17 Exigências específicas para o uso racional de água

O projeto deve garantir a demanda necessária de consumo de água com o
mínimo desperdício.

Requisitos mínimos

Objetivar a redução do consumo de
água potável

Critérios mínimos
Especificar materiais e equipamentos
hidráulicos que contribuam para o
menor consumo de água
Especificar
componentes
economizadores de água

Determinar a vazão e a pressão
Basear-se na NBR 5626.
adequadas nos pontos de consumo
Estudar a viabilidade de implantação
Atender à NBR 13969.
do sistema de reuso de água

Uso racional de
água

Garantir a demanda necessária,
inclusive em períodos de estiagem
Fornecer água com a qualidade
necessária para o uso ao qual se
destina, visando a integridade do
sistema e a saúde dos usuários
Ser de fácil implantação, operação,
Implantar o sistema de aproveitamento monitoramento e manutenção
de água de chuva para a utilização em
Não propiciar o acúmulo de água de
atividades que não necessitem de
chuva parada
água potável
Evitar odores devido ao tratamento da
água, gotejamento, aumento do teor de
umidade dentro da edificação
Todo
o
sistema
deve
estar
corretamente identificado, de forma a
evitar o uso inadequado ou a
contaminação da água potável

Quadro 21 - Exigências específicas para o uso racional de água.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (2010).

30

PBE/Inmetro: Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro.
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5.1.3.18 Exigências específicas para segurança patrimonial

O projeto deve garantir a segurança patrimonial da edificação e a segurança
dos usuários.

Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Visar medidas anti-vandalismo

Segurança
patrimonial

Objetivar a proteção do edifício contra
intrusões

Visar à proteção do patrimônio contra
furtos e roubos
Evitar áreas externa sem iluminação ou
mal iluminadas
Visar à segurança dos usuários

Visar à proteção contra incêndio

Atender ao Quadro 8

Quadro 22 - Exigências específicas para segurança patrimonial.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da experiência profissional (2010).

5.1.3.19 Exigências específicas relativos aos elementos construtivos

A evolução tecnológica dos materiais deverá ser considerada na especificação
dos elementos construtivos, a fim de garantir melhor qualidade e desempenho da
edificação. Deve-se visar à viabilidade técnica, à sustentabilidade e ao menor
impacto ambiental e social, e à viabilidade econômica. É necessário determinar a
vida útil de projeto prevista para as diferentes partes e para a edificação como um
todo. Indicar o local de instalação. Deve-se desenvolver a modulação dos materiais
especificados, a fim de evitar desperdícios. Detalhar o projeto para a perfeita
compreensão na etapa de execução da obra, com o objetivo de evitar retrabalhos e
imperfeições. Especificar preparo de base, indicar e especificar fixações e
arremates. Especificar tecnicamente os materiais e componentes a serem
empregados na obra, evitando identificá-los por meio de marcas comerciais (*). E
visar a facilidade de conservação e manutenção.
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Os Quadros 23 e 24 especificam as exigências mínimas de todos os elementos
construtivos da edificação. Os demais Quadros estabelecem parâmetros técnicos
mínimos relativos a alguns dos principais elementos construtivos da edificação.
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Descrever o tipo de material, forma,
dimensões,
acabamento,
textura,
opacidade,
aparência,
dureza,
resistência mecânica, resistência ao
fogo, porosidade, absorção de água,
permeabilidade, etc.
Especificar as cores com a utilização de
referências aceitas pelo mercado (*)
Especificar quimicamente dos produtos
que permitam ser caracterizados desta
forma, como por exemplo, no caso de
tintas
Especificar a solicitação de uso: carga,
pressão, temperatura, umidade ou
outras formas e condições de utilização
do componente

Materiais de
construção

Caracterizar os materiais,
equipamentos e serviços a serem
utilizados nos serviços e obras,
visando um adequado desempenho
técnico

Especificar o desempenho técnico:
comportamento de um componente da
edificação frente à solicitação de uso a
que é submetido ao longo do tempo
Possuir característica anti-vandalismo
Especificar complementos e acessórios
Determinar da vida útil de projeto
Fornecer
as
exigências
e
características de desempenho durante
a vida útil
Exigir certificado de conformidade dada
por um organismo independente
credenciado pelo INMETRO de que o
produto está conforme com requisitos e
critérios estabelecidos em normas
técnicas
Especificar condições de execução e
montagem
Especificar condições de uso, operação
e manutenção
Especificar parâmetros para controle da
qualidade
Especificar condições de aquisição e
recebimento

(*) É permitido a especificação de no mínimo 3 marcas comerciais como referência, desde
que atendam aos requisitos técnicos e de desempenho necessários ao adequado
funcionamento e à adequada qualidade da edificação, devendo ser obrigatória a aceitação de
produtos equivalentes às referências citadas. Ressaltando que no caso de equivalência de
materiais ou componentes, entende-se como equivalentes os materiais e componentes que
têm a mesma função e desempenho técnico na edificação. A equivalência de componentes
da edificação deverá ser fundamentada em certificados de testes e ensaios realizados por
laboratórios ou organismos certificadores de produtos credenciados pelo INMETRO.
Quadro 23 - Exigências específicas para materiais de construção.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas e de órgãos de certificação de construções sustentáveis (2010).
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Escolher a melhor viabilidade técnica,
econômica e ambiental

Técnica
construtiva

Visar aos princípios de
sustentabilidade

Levar em conta a disponibilidade de
recursos, mão-de-obra e máximo
emprego de materiais locais
Levar em conta as condições climáticas
e ambientais da região

Visar à segurança no uso e operação,
não
apresentar
rupturas,
instabilizações, tombamentos, quedas,
Basear-se na NBR 15575.
deformações acima dos limites
especificados em normas, colocando
em risco os usuários

Quadro 24 - Exigências específicas para técnica construtiva.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 15.575 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas e de órgão de certificação de construções sustentáveis (2010).
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos

Determinar a declividade
Especificar os desníveis

Basear-se no item 6 da NBR 9050.

Especificar a sinalização de piso e os
locais de sinalização
Possuir
resistência
estabilidade.
Não apresentar
fissuras e falhas.

estrutural

ruína,

deformação,

Possuir resistência a impactos
corpo-mole e de corpo-duro.
Resistir
a
concentradas.

e

cargas

de

verticais

Dificultar a propagação de incêndio e
facilitar a evacuação da edificação com
segurança.

Determinar as características técnicas
e de desempenho

Atenuar a passagem de som resultante
de ruídos de impacto (caminhamento,
quedas de objetos, etc.) entre os
andares.
Atenuar a passagem de som aéreo
(conversas, sons provenientes de
equipamentos, etc.).

Pisos

Resistir
a
esforços
mecânicos
associados às condições normais de
uso específico de cada ambiente.
Resistir à exposição aos agentes
químicos normalmente utilizados ou
presentes nos produtos de limpeza
geralmente utilizados e encontrados no
mercado, salvo quando é determinado
em projeto o produto e o procedimento
adequado de limpeza.
Os pisos em contato com o solo Receber
tratamento
devem ser estanques à água e à impermeabilização.
umidade.
Os pisos de áreas molháveis não
devem permitir a infiltração de água
em suas superfícies e nos encontros
com as paredes que o delimitam.

de

Receber
tratamento
de
impermeabilização, impedindo que a
umidade seja transferida para outros
elementos construtivos do edifício.
Determinar os índices máximos de
propagação superficial de chamas de
acordo com a IT n° 10.

Visar à segurança contra incêndio

Determinar a resistência mínima ao
fogo dos entrepisos de acordo com a IT
n° 10.
Determinar a densidade ótica de
fumaça máxima de acordo com a IT n°
10.
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Propiciar mobilidade e segurança a
todos os usuários, inclusive às pessoas
portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida.
Evitar que ocorram escorregamentos e
quedas dos usuários em função de
irregularidades no piso, rampas e
escadas.

Pisos

Oferecer segurança no uso e
operação

(continuação)

Não apresentar rugosidade excessiva e
arestas contundentes.
Não pode liberar em condições normais
de uso, inclusive atividades de limpeza,
fragmentos
perfurantes
ou
contundentes.
Não apresentar
31
superior a 5mm.

desnível

abrupto

Não apresentar frestas maior que 4mm,
com
exceção
das
juntas
de
movimentação,
devendo
ser
identificadas por dispositivos que
31
garantam sua visibilidade.

Proporcionar conforto tátil, visual e
antropodinâmico

Apresentar
homogeneidade
acabamento.

regularidade
das superfícies

Não comprometer o
desejado ou a estética.

efeito

e
de

visual

Quadro 25 - Exigências específicas para pisos.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas(2010).

31

Adotar parâmetros baseados na NBR 15.575 (2008).
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Visar ao desempenho térmico, acústico
e à iluminação natural adequada, de
acordo com as atividades exercidas no
espaço.

Determinar as características técnicas
e de desempenho

Não apresentar ruína, deformação,
fissuras e falhas, garantindo resistência
mecânica
Ter resistência a agentes químicos,
físicos, biológicos e outros.
Visar condições de higiene compatíveis
com o ambiente.
Apresentar resultados visuais
textura e conjunto) adequados.

(cor,

Ser especificado paredes opacas e
Apresentar transmitância térmica e
grossas, evitando trocas térmicas entre
capacidade térmica que proporcione o interior e exterior. Com capacidade
2
32
mínimo de desempenho térmico
térmica maior que 130 kJ/(m °C).

Vedações
verticais

O projeto deverá obedecer a NBR
10151 e NBR 10152.
Proporcionar conforto acústico de
acordo com as condições
estabelecidas em normas técnicas
para níveis de ruídos aceitáveis
conforme cada ambiente.

Adotar parâmetros da NBR 10.152
(1987):
a) Salas de reunião: 30-40 dB(A) e 2535 NC.
b) Salas de gerência e administração:
35-45 dB(A) e 30-40 NC.

O projeto deverá indicar a resistência
das vedações, as recomendações e as
limitações para a fixação de peças
Suportar cargas decorrentes da
suspensas, e os locais permitidos para
fixação de peças suspensas, sem
instalação de cargas especiais, os
apresentar fissuras, deslocamentos ou dispositivos ou sistema de fixação e as
deformações excessivas, lascamentos cargas de uso.
e rupturas, e sem possibilitar o
No caso de guarda-corpo e corrimão,
arrancamento ou esmagamento dos
resistir aos esforços de solicitação
dispositivos de fixação
deste tipo de carga, de acordo com as
normas técnicas brasileiras (Ver quadro
30).
Oferecer segurança

32

Visar à segurança patrimonial e à
segurança contra incêndio de acordo
com as ITs n° 8 e 10.

Dado obtido por meio de consulta ao prof. Dr. Fúlvio Vittorino do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas de São Paulo (IPT).

155

Requisitos mínimos

Critérios mínimos
O projeto deve ter detalhes construtivos
para as interfaces e juntas entre
componentes,
que
facilite
o
escoamento de água e evite a sua
penetração.

Não apresentar perda de
estanqueidade

O projeto deve ter detalhes construtivos
que evite a infiltração e a umidade (Ver
Quadro 10).

Vedações
verticais
(continuação)

As aberturas devem possuir
dimensões adequadas para
proporcionar o melhor e maior
aproveitamento da ventilação e da
iluminação natural dos ambientes

As aberturas não devem prejudicar o
conforto térmico e visual dos usuários,
e devem minimizar o uso de iluminação
artificial
e
de
aparelhos
condicionadores de ar. (Ver Quadros
11, 12 e 14)

Permitir o acoplamento de portas e
janelas, suas ligações e vinculações,
resistindo à ação de fechamentos
bruscos e impactos das folhas de
portas e janelas.

Não apresentar falhas, rupturas,
fissuras,
perda
de
estabilidade,
destacamentos no encontro com o
marco, cisalhamento nas regiões de
solidarização do marco, destacamentos
de juntas entre componentes das
vedações verticais.

Quadro 26 - Exigências específicas para as vedações verticais.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 15.575 e NBR 10.152 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas e do PROCEL-EDIFICA (2010).

Requisitos mínimos

Critérios mínimos

Determinar as características técnicas
e de desempenho

Visar ao desempenho térmico, acústico,
visual e a iluminação adequada, de
acordo com as atividades exercidas no
espaço. (Ver Quadros 11, 12, 13 e 14)
Apresentar resultados visuais
textura e conjunto) adequados.

(cor,

Apresentar resistência mecânica

Indicar as solicitações de uso

Oferecer segurança patrimonial

Especificar esquadrias que impeçam o
acesso ao interior do edifício e evitar
arrombamentos, podendo-se utilizar
grades ou modulações que não
permitam a passagem de uma pessoa.

Esquadrias

Oferecer
operação

segurança

no

uso

Não
apresentar
perda
estanqueidade ao ar e à água

e Evitar ferimentos ou contusões ao
manejar partes móveis de componentes
das janelas, portas, alçapões, etc.
de

Basear-se na NBR 10.821.

Quadro 27 - Exigências específicas para esquadrias.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas e da experiência profissional (2010).
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Requisitos mínimos

Determinar cor e transparência

Critérios mínimos
Visar ao adequado desempenho
térmico do edifício e atender às
necessidades dos usuários. (Ver
Quadros 11 e 12)
Visar ao desempenho térmico, acústico,
visual e a iluminação natural adequada,
de acordo com as atividades exercidas
no espaço.

Determinar as características técnicas
e de desempenho

Vidros

Determinar o fator solar, evitando
ganho excessivo de calor, visando ao
conforto térmico dos usuários.
Apresentar resultados visuais
textura e conjunto) adequados.

(cor,

Para 0 a 2% de área de abertura
especificar 0,87 de FS
Determinar o Fator Solar (FS) dos
vidros utilizando como referência os
requisitos constantes no PROCEL –
EDIFICA da ELETROBRÁS/PROCEL
para obtenção da classificação de
nível A de eficiência energética

Para 2,1 a 3% de área de abertura
especificar 0,67 de FS
Para 3,1 a 4% de área de abertura
especificar 0,52 de FS
Para 4,1 a 5% de área de abertura
especificar 0,30 de FS

Oferecer segurança

Visar à segurança patrimonial contra
intrusões e vandalismos.

Quadro 28 - Exigências específicas para vidros.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do PROCEL-EDIFICA e da experiência profissional
(2010).

Requisitos mínimos
Visar ao menor desperdício de
material e retrabalhos

Critérios mínimos
Determinar
a
localização
montantes e placas

dos

Determinar a paginação das placas

Divisórias

Visar o adequado desempenho
térmico e acústico

Determinar a localização de materiais
de isolamentos térmicos e acústicos,
quando necessário

Indicar os locais destinados a suportar
cargas
adicionais,
informar
as Detalhar os reforços estruturais de
condições de fixação e determinar a acordo com as cargas adicionais.
resistências aos esforços

Quadro 29 - Exigências específicas para divisórias.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da experiência profissional (2010).
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos
No caso de guarda-corpo de concreto,
estes deverão seguir as exigências da
NBR 6118.
No caso de perfis de alumínio, as ligas
devem
possuir
características
metalúrgicas adequadas para que a
superfície
seja
compatível
com
tratamentos de anodização ou pintura
eletrostática.
No caso de tratamento por anodização,
a espessura de camada anódica deve
33
ser no mínimo de 16µm a 20µm.

Corrimão e
guarda-corpo

Determinar os materiais componentes

No caso de utilização de perfis de aço
ou quaisquer outros componentes
metálicos ferrosos, os materiais devem
receber proteção contra corrosão,
33
mediante galvanização a fogo.
A espessura mínima da camada de
33
zinco deve ser de 69µm.
Após tratamento do material ferroso,
são vedados quaisquer procedimentos
de furação, soldagem, corte e
33
usinagem.
Os inserts, pinos, chumbadores fixos ou
de expansão e as grapas de fixação
dos guarda-corpos à laje ou à cinta de
concreto devem ser de aço inoxidável
AISI 302, 304 ou 316. O mesmo para
33
todos os parafusos utilizados.
Devem ser evitados contatos entre
metais
que
ocasionem
corrosão
33
bimetálica.

33

Parâmetros baseados na NBR 14.718 (2001). Embora os parâmetros desta norma não se
aplicam em edifícios de uso público, os parâmetros indicados podem servir de referência, já
que se trata de características do material e não características de desempenho.
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos
No caso de utilização de vidro, os
rebaixos devem estar isentos de
umidade, gordura, oxidação, poeira e
outras impurezas.
Evitar o contato entre as chapas de
vidro entre si, assim como o contato
das chapas de vidro com a alvenaria ou
peças metálicas.

Determinar os materiais componentes

As chapas de vidro deverão
colocadas de acordo com
exigências da NBR 7199.

ser
as

As guarnições elastoméricas em EPDM
devem atender às exigências da NBR
13756 e devem se adaptar às
dilatações, deformações e vibrações
decorrentes
de
variações
de
temperatura ou ações mecânicas. Não
devem escoar e nem assentar,
mantendo boa aderência ao vidro e ao
caixilho.

Corrimão e
guarda-corpo

É vedada a utilização de massas à
base de gesso e óleo.

(continuação)
Determinar
as
dimensões
materiais componentes

dos Atender às exigências das NBR 9077 e
NBR 15.575, e da IT n° 11.
Atender às NBR 9050, NBR 9077 e
NBR 15.575.
É vedada a utilização de componentes
que facilitem a escalada por crianças.

Determinar as características técnicas
e de desempenho

No caso de guarda-corpo constituído
por perfis (tipo gradil), a distância entre
perfis não deve ser superior a 110mm.
Apresentar
adequados.

resultados

visuais

Não apresentar ruptura, afrouxamento,
destacamento, deformação sob carga e
deformação
residual,
queda
de
quaisquer componentes
Especificar e detalhar a ancoragem

Ser sempre
armado.

fixado

em

concreto

Apresentar resistência mecânica

Indicar as solicitações de uso e atender
a NBR 9077 e a IT n° 11.

Quadro 30 - Exigências específicas para corrimão e guarda-corpo.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 15.575 e NBR 14.718 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (2010).
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Requisitos mínimos
Indicar e detalhar dos arremates

Critérios mínimos
Ver Quadro 33 –
Exigências
específicas para arremates
Visar ao desempenho térmico, acústico
e visual adequados, de acordo com as
atividades exercidas no espaço (Ver
Quadros 11, 12, 13 e 18).

Revestimentos e
acabamentos
Determinar as características técnicas
e de desempenho

Visar à qualidade do ar interno,
especificando materiais com baixa ou
nenhuma emissão de substâncias
prejudiciais ao ser humano e ao meio
ambiente. (Ver Quadro 16)
Visar à sustentabilidade (Ver Quadro
19).

Quadro 31 - Exigências específicas para revestimentos e acabamentos.
Fonte: Elaborado pela autora com dados de órgão de certificação de construções
sustentáveis e da experiência profissional (2010).
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Visar
ao
desempenho
térmico
adequado de acordo com as atividades
exercidas
no
espaço.
Portanto,
especificar cores claras. (Ver Quadros
11 e 12)
Apresentar resultados visuais
textura e conjunto) adequados.

(cor,

Visar à qualidade do ar interno,
especificando tintas com baixa ou
nenhuma emissão de substâncias
prejudiciais ao ser humano e ao meio
ambiente. (Ver Quadro 16)
Adotar
parâmetros
da
Directiva
2004//42/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho para o teor máximo de
VOC em tintas e vernizes:
a)Tinta para paredes e tetos (interior) –
à base de água: 30g/l
b)Tinta para paredes e tetos (interior) –
à base de solvente: 30g/l

Pinturas
Determinar as características técnicas
e de desempenho

c)Tinta brilhante para paredes e tetos
(interior) – à base de água: 100g/l
d)Tinta brilhante para paredes e tetos
(interior) – à base de solvente: 100g/l
e)Tinta para paredes de substrato
mineral (exterior) – à base de água:
40g/l
f)Tinta para paredes de substrato
mineral (exterior) – à base de solvente:
430g/l
g)Tinta para madeiras e metais
(interior/exterior) – à base de água:
130g/l
h)Tinta para madeiras e metais
(interior/exterior) – à base de solvente:
130g/l
i)Verniz e lasur (interior/exterior) – à
base de água: 130g/l
j)Verniz e lasur (interior/exterior) – à
base de solvente: 130g/l
Ou adotar parâmetros do LEED - New
Construction.

Quadro 32 - Exigências específicas para pinturas.
Fonte: Elaborado pela autora com dados de órgão de certificação de construções
sustentáveis, da Directiva 2004//42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e da
experiência profissional (2010).
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Apresentar resultados visuais
textura e conjunto) adequados.

Arremates
Determinar as características técnicas
e de desempenho

(cor,

Os arremates deverão ser compatíveis
com os diferentes materiais, sem
interferir no desempenho do sistema,
assim como permitir as acomodações
para as diferenças de dilatação dos
materiais.

Quadro 33 - Exigências específicas para arremates.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da experiência profissional (2010).

Requisitos mínimos

Determinar as características técnicas
e de desempenho

Critérios mínimos
Visar ao desempenho e ao conforto
térmico e acústico (Ver Quadros 11, 12
e 13)
Especificar
os
materiais
de
revestimento, acabamento, isolamento
termo-acústico e outros
Adotar parâmetros
NBR15.575 (2008):

Forro
Apresentar segurança contra incêndio

baseados

na

- tanto a face interna como a externa
deve apresentar índice de propagação
de chamas menor ou igual a 25, e o
índice máximo da densidade ótica de
fumaça de 450.

Suportar as luminárias e outras
pequenas cargas existentes. O projeto
Indicar as interferências com
deve indicar a carga máxima que o
equipamentos de iluminação, dutos de
forro suporta, as disposições das
ventilação e outros
luminárias e outros objetos e, o modo
de fixação destas

Quadro 34 - Exigências específicas para os forros.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas e da experiência profissional (2010).
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos

Detalhar a estrutura da cobertura

Detalhar
todos
os
elementos
estruturais, inclusive o modo de fixação.
Levar em conta o desempenho e o
conforto térmico e acústico da
edificação. (Ver Quadros 11 e 12)

Especificar o tipo de telha

No caso de especificação de telhas
metálicas, o sistema deverá ser
aterrado por meio de projeto de SPDA
As inclinações deverão obedecer às
recomendadas por normas técnicas e
pelos fabricantes de acordo com o tipo
de telha

Indicar a inclinação da cobertura

Não
apresentar
estanqueidade

perda

de

Detalhar fixações e arremates.
Adotar parâmetros
NBR15.575 (2008):

Sistema de

Apresentar segurança contra incêndio

cobertura

baseados

na

- tanto a face interna como a externa
deve apresentar índice de propagação
de chamas menor ou igual a 25, e o
índice máximo da densidade ótica de
fumaça de 450.
Evitar quedas de pessoas em altura
(telhados, áticos, lajes de cobertura ou
qualquer parte elevada da construção).

Apresentar segurança no uso e
operação

Evitar acessos não controlados a locais
com riscos de quedas.
Evitar quedas de pessoas em função
das rupturas das proteções.
Não pode sofrer danos no caso de
chuva de granizo ou outras cargas
acidentais. E no caso de ação do vento,
não
pode
sofrer
remoção
ou
deformação inaceitável.

Determinar as características técnicas
e de desempenho

Impedir o acesso de pequenos animais
Determinar as sobreposições
peças e seus tamanhos

das

Determinar das tolerâncias em relação
à regularidade geométrica do sistema
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos

Localizar e detalhar as descidas de Calcular com base no volume de chuva
água pluvial
para um período de retorno de 100
anos
Localizar, detalhar e especificar o tipo
de calha
Especificar todos os elementos da
cobertura

Localizar e detalhar os rufos
Localizar e detalhar as cumeeiras
Localizar e detalhar as platibandas
O sistema não pode apresentar
escorrimento ou delaminação.

Sistema de
cobertura

Localizar e detalhar o sistema de
impermeabilização

Adotar parâmetros
NBR15.575 (2008):

baseados

na

- ser estanque por no mínimo 72 horas
e, não permitir formação de umidade e
infiltrações por um período de 5 anos.

(continuação)

Prever no projeto cargas adicionais

Indicar os locais destinados a suportar
balancins ou andaimes, informar as
condições de ancoragem e fixação, e
determinar a resistências aos esforços

Determinar as condições de uso,
operação e manutenção

Permitir o fácil acesso para a realização
de inspeção e manutenção, ter
condições ergonômicas e suportar as
cargas ocasionadas por pessoas e
objetos. Para isso, o projeto deve
determinar
as
áreas
para
o
caminhamento de pessoas, fixação de
cintos de segurança
e outros
dispositivos

Quadro 35 - Exigências específicas para a cobertura.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas, da consulta ao Prof. Fúlvio Vittorino do IPT e da experiência profissional (2010).
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5.1.3.20 Exigências específicas para os equipamentos

A especificação dos equipamentos deverá considerar a eficiência energética,
aspectos ambientais, a facilidade de montagem e manutenção. Deverá indicar o
local de instalação e determinar as solicitações de uso.

Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Visar à eficiência energética.

Equipamentos
Determinar as características técnicas
e de desempenho

No caso de produtos que fazem parte
do
programa
de
etiquetagem
compulsório do INMETRO, a exigência
da Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia (ENCE) na categoria A será
obrigatória. Sendo válido também o
selo de certificação concedido pelo
PROCEL (Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica) de
categoria equivalente.
Visar à qualidade do ar interno,
especificando equipamentos com baixa
ou nenhuma emissão de substâncias
prejudiciais ao ser humano e ao meio
ambiente. (Ver Quadro 16)
Possuir dispositivos
contra acidentes.

de

Possuir
características
vandalismo.

segurança
de

anti-

Quadro 36 - Exigências específicas para equipamentos.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 15.575 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas, do PROCEL-EDIFICA e da experiência profissional (2010).

5.1.3.21 Exigências específicas para layout e mobiliário

O layout deverá integrar-se com o de arquitetura de forma a harmonizar seus
objetivos, funções e formas de utilização dos espaços, garantindo o conforto e bemestar, e a otimização do desenvolvimento das atividades.
O projetista deverá ter o conhecimento do objetivo de cada espaço, sua
representatividade em função de sua finalidade, uso e atividade, e seu
relacionamento com os demais espaços.
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É necessário identificar e quantificar as áreas necessárias para cada ambiente.
O projeto de interiores deverá levar em conta o conforto acústico, o conforto térmico,
a iluminação natural e artificial e a ventilação natural, complementando o projeto de
arquitetura.

Requisitos mínimos

Critérios mínimos

Atender aos requisitos do Programa Ver Quadro 3 – Exigências particulares
de Necessidades
do Programa de Necessidades
Indicar a população total da edificação Levantar o total de funcionários e a
previsão de crescimento
Levantar as atividades relacionadas a Conhecer as funções principais e de
cada função
apoio de serviços desenvolvidos no
edifício.

Levantar os procedimentos padrão

Conhecer as atividades de um Cartório
Eleitoral durante o ano e em período
eleitoral.
Conhecer os fluxos operacionais, de
materiais e serviços.

Layout e
mobiliário

Indicar e localizar o mobiliário
necessário

Relacionar todas as estações de
trabalho e a densidade ideal de
ocupação. Assim como a previsão de
crescimento.
Atender aos Quadros 17 e 18.

Otimizar fluxos de trabalho.
Indicar e localizar o fluxo de circulação Facilitar a comunicação
funcionários.

entre

os

Permitir uma ocupação racional e Organizar o espaço identificando as
compatível de forma a garantir o uso oportunidade de otimização e seu uso
eficiente dos espaços
racional.
Garantir condições de segurança dos Facilitar a segurança na rota de fuga.
funcionários
Oferecer flexibilidade adequada para Contemplar a necessidade de reuniões
atender às mudanças
formais, juntas apuradoras, treinamento
de mesários, alistamento de eleitores,
etc.

Quadro 37 - Exigências específicas para layout e mobiliário.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da experiência profissional (2010).
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5.1.3.22

Exigências particulares para depósito e movimentação de urnas

eletrônicas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por meio da Resolução n° 20.771, de 20 de
fevereiro de 2001, regulamenta os procedimentos de aceite, armazenamento,
movimentação, manutenção e conservação das urnas eletrônicas e seus respectivos
suprimentos.

Requisitos mínimos

Critérios mínimos

O local deve ser de acesso restrito e Manter dispositivos
isolado de outros ambientes
segurança

especiais

de

Para a carga das baterias das urnas é
expressamente proibido o uso de
dispositivos adaptadores que permitam
ligar várias urnas em uma única
tomada, conhecidos como benjamins
ou tês

Locais de

As instalações elétricas, incluindo
fiação, disjuntores, fusíveis, réguas e
tomadas deverão ser mantidas em
bom
estado
e
devidamente
dimensionadas para suportar a
potência necessária à carga de Não devem ser ligadas ou religadas
baterias e utilização das urnas
todas as urnas simultaneamente, para
não sobrecarregar a rede elétrica
Ter

extintores
adequados
a
elétricos e outros
equipamentos
de
combate
e
de urnas e carga
prevenção a incêndio, em quantidade
de baterias de suficiente

Estar
de
acordo
com
normas
específicas e instruções técnicas do
Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo e conforme abordado no item 3.2
deste trabalho

Durante o processo de carga das
baterias, permanecerá, no local,
servidor responsável pelo
acompanhamento permanente dos
equipamentos, inclusive no horário
noturno

Prever espaço suficiente e adequado
ao número à população que irá
desenvolver as atividades no local.

armazenamento equipamentos

urnas
eletrônicas

Prever segurança patrimonial.

Proteger o local com elementos
O local não deve ter incidência direta
arquitetônicos, como brises, elementos
de sol
vazados, etc.
Prever nos projetos materiais isolantes A
temperatura
ambiente
para
térmicos,
barreiras
de
vapor, estocagem das urnas deve ser de -5°C
ventilação cruzada e outros recursos a +55°C e a umidade entre 10% e 90%,
competentes
sem risco de condensação
Estar protegido de goteiras ou
umidade em paredes, chão ou teto, Atender ao Quadro 10.
bem assim como da entrada de poeira

Quadro 38 - Exigências particulares para locais de armazenamento de urnas e carga de
baterias de urnas eletrônicas.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Resolução n° 20.771 (2009).
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Além das recomendações do TSE citadas acima, é necessário prever em
projeto de 10% a 20% de reserva de potência para as instalações elétricas de urnas,
também espaço de reserva no quadro de acordo com o item 6.5.4.7 da NBR 5410
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004) e eletrodutos vazios (seco) do
quadro até a primeira linha de tomadas de carga de urna.
Conforme a Resolução n° 20.771, o modo de armazenamento das urnas deve
seguir as recomendações conforme o Quadro 39.

Requisitos mínimos

Critérios mínimos

As urnas deverão ser armazenadas
dentro da embalagem, sobre estrados
Armazenamento (pallets), prateleiras ou armários.
Nunca diretamente no chão
de urnas

eletrônicas

Os estrados serão de plástico
(polietileno) ou de madeira, observadas
as normas NBR 8336 - Flexão da Face,
NBR 8337 - Flexão apoiada na face
superior, NBR 8337 - Flexão apoiada
na face inferior, NBR 8339 Deformação em cisalhamento, NBR
8340 - Impacto contra garfo, NBR 8341
- Queda livre e IPT-NEA 51 - Vibração
antielástica ou de plástico-polietileno. O
modelo de estrado deve ser de dupla
face, não reversível e de quatro
entradas

O empilhamento das urnas não
ultrapassará 2,2m de altura e deverá
ter distribuição uniforme dos pesos A altura máxima depende do modelo da
sobre
toda
a
superfície
da urna e deve ser verificado no manual
embalagem, evitando-se deformação
das extremidades das embalagens

Quadro 39 - Exigências particulares para armazenamento de urnas eletrônicas.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Resolução n° 20.771 (2009).

O

armazenamento

de

suprimentos

das

urnas

deverá

recomendações da Resolução n° 20.771 conforme Quadro 40.

observar

as
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos

Os disquetes e os flash cards deverão
ser armazenados em embalagem Prever armários para armazenamento.
Armazenamento apropriada

de suprimentos O local de armazenamento dos
suprimentos deverá ser protegido de
das urnas
Atender ao Quadro 10.
eletrônicas

goteiras ou umidade em paredes,
chão ou teto

As bobinas não utilizadas nas eleições
deverão ser armazenadas em locais Prever armários e local adequado para
secos e embrulhadas em sacos armazenamento.
plásticos

Quadro 40 - Exigências particulares para armazenamento de suprimentos das urnas
eletrônicas.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Resolução n° 20.771 (2009).

5.1.3.23 Exigências específicas para comunicação visual

Comunicação visual é um conjunto de elementos gráficos que visa organizar e
disciplinar o espaço arquitetônico da edificação de forma a orientar os usuários,
fornecendo informações sobre as funções, atividades e normas de segurança
desenvolvidas no edifício.
A Comunicação Visual deverá ser definida com base nas necessidades de
informações a ser transmitidas aos usuários do edifício, através de mensagens
visuais, cuja codificação seja adequada às funções do edifício e ao repertório do
usuário.
O projeto de comunicação visual deve estar integrado ao projeto de arquitetura
e de layout, compatibilizando seus objetivos, funções e formas de utilização dos
espaços da edificação. É necessário ter conhecimento das atividades principais, de
apoio e serviço, atuais e futuras, e seus fluxos operacionais, além de obter de
informações sobre mobiliário e os equipamentos existentes, atuais e futuros, e sua
relação com as atividades da edificação.
Na elaboração do projeto de comunicação visual deverão ser levados em
consideração os seguintes requisitos conforme Quadro 41.
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Ter no mínimo os seguintes elementos:
• alfabeto
padrão:
deve
conter
informações na forma de mensagens
escritas, visíveis a curta, média e longa
distância;

Comunicação

Conter elementos mínimos para
compor a comunicação visual com
clareza, bom entendimento, fácil
percepção e utilizar linguagem
universal.

• pictograma: representação gráfica de
funções, atividades, serviços, normas
de segurança e emergência, e no caso
de comunicação visual referente à
acessibilidade
de
pessoas
com
deficiência, este deverá obedecer a
NBR 9050;
• signo direcional: símbolo
indicativo de direção;

Visual

gráfico

• código cromático: uso de cores com
significados pré-estabelecidos, e no
caso de comunicação visual referente à
acessibilidade
de
pessoas
com
deficiência, este deverá obedecer a
NBR 9050.
Obedecer a legislações e normas em
relação à comunicação visual de
Atender ao item 5 da NBR 9050.
locais acessíveis para pessoas com
deficiência
Obedecer a legislações e normas para
a sinalização de instalações prediais, Atender a NBR 13.969 e a IT n° 20 do
como por exemplo, tubulações, Corpo de Bombeiros do Estado de São
sistemas de proteção e combate a Paulo.
incêndio

Quadro 41 - Exigências específicas para comunicação visual.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas e da experiência profissional (2010).

As exigências para a sinalização externa devem seguir as informações contidas
no Quadro 42.
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Locar o número do imóvel em local
visível.

Identificar o edifício

Ser
de
material
intempéries

resistente

às

Proporcionar boas condições
visibilidade e leitura de texto

de

Locar a placa de em local visível.
Identificar o Cartório

Seguir a placa Padrão de identificação
de Cartório do TRE/SP
Identificar o acesso público
Identificar
o
funcionários

acesso

restrito

a

Identificar a entrada de serviço

Identificar o acesso de pedestres

Comunicação

Identificar e sinalizar segundo a NBR
9050 e legislações pertinentes às
pessoas com deficiência
Ser
de
material
intempéries

Visual externa

resistente

às

Ser de fácil conservação, manutenção
e reposição
Proporcionar boas condições de
visibilidade e leitura de textos e
símbolos
Regulamentar a circulação de veículos
Indicar os locais com proibição do
estacionamento de veículos, inclusive
para o acesso de veículos de
segurança ou de combate a incêndios

Identificar o acesso de veículos

Identificar e sinalizar segundo a NBR
9050 e legislações pertinentes às
pessoas com deficiência
Ser
de
material
intempéries

resistente

às

Ser de fácil conservação, manutenção
e reposição
Proporcionar boas condições de
visibilidade e leitura de textos e
símbolos

Quadro 42 - Exigências particulares para comunicação visual externa.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas e da experiência profissional (2010).
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As exigências para a sinalização interna devem seguir as informações contidas
no Quadro 43.

Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Identificar os andares
Identificar os ambientes
Orientar o usuário durante o percurso
pelo edifício

A comunicação visual interna deve
conter informações necessárias para
compreensão do edifício como um
todo.

Conter sinalização direcional
Identificar o atendimento ao público
Identificar
o
funcionários

acesso

restrito

a

Ser de fácil conservação, manutenção
e reposição

Comunicação
Visual interna

Proporcionar boas condições de
visibilidade e leitura de textos e
símbolos
Identificar os equipamentos de
segurança

Identificar e sinalizar segundo as
Instruções Técnicas do Corpo de
Bombeiros e normas pertinentes à
proteção e combate a incêndio

Identificar as saídas de emergências

Identificar e sinalizar segundo as
Instruções Técnicas do Corpo de
Bombeiros e normas pertinentes à
proteção e combate a incêndio

Identificar os locais acessíveis

Identificar e sinalizar segundo a NBR
9050 e legislações pertinentes às
pessoas com deficiência

Quadro 43 - Exigências específicas para comunicação visual interna.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas e da experiência profissional (2010).

As especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços referentes ao
projeto de comunicação visual deverão atender às normas brasileiras aplicáveis,
identificar perfeitamente todos os materiais, equipamentos e serviços, e identificar as
características necessárias e suficientes ao desempenho requerido. Estas
características deverão ser comprovadas na execução da obra.
As

especificações

deverão

discriminadas no Quadro 44.

conter,

basicamente,

as

características
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Indicar o local da aplicação
Obedecer
a
padronização
de
comunicação
visual
do
TRE/SP
(APÊNDICE A)
Especificar
tecnicamente
componentes e materiais

os

Especificar as dimensões
Especificar o funcionamento

Especificações
técnicas de
comunicação
visual

Indicar e detalhar dos arremates
Caracterizar
os
materiais,
equipamentos e serviços a serem Indicar e detalhar as fixações
utilizados nos serviços e obras,
visando um desempenho técnico Determinar as características técnicas e
de desempenho
determinado
Determinar a vida útil de projeto
Determinar as condições de execução
e montagem
Determinar as condições
operação e manutenção

de

uso,

Determinar as condições de aquisição e
recebimento
Determinar os parâmetros para controle
da qualidade

Quadro 44 - Exigências particulares para especificações técnicas de comunicação visual.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da experiência profissional (2010).

5.1.3.24 Exigências específicas para paisagismo

O projeto de paisagismo consiste em um conjunto de elementos naturais que
visa organizar o uso do espaço externo, integrando-se ao edifício. O paisagismo
deve contribuir para o conforto ambiental e conforto visual, assim como proteger e
conservar o solo.
O projeto de paisagismo deve integrar-se ao projeto de arquitetura contribuindo
para a sua implantação, acessos, desempenho, controle de luz, sombreamento,
barreira de vento, umidificação do ar, barreira de som e outros, visando ao conforto
dos usuários. Devem-se levar em conta os aspectos fisiográficos, tipos de solos,
águas superficiais, topografia, clima, orientação solar, microclima e linhas de
escoamento de águas pluviais.
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É

necessário

realizar

o

levantamento

da

vegetação

existente,

suas

características e porte, a fim de delimitar as áreas a serem preservadas, quer pelo
porte, quer por se tratar de vegetação autóctone ou em regime de proteção, ou cuja
presença possa condicionar ou integrar o projeto paisagístico.
Adotar os seguintes critérios de projeto conforme Quadro 45.
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos
No caso em que houver necessidade
de movimento de terra, adotar medidas
de proteção em relação à vegetação
existente, evitando o aterro ou
desaterro de seus troncos

Preservar a topografia natural do
terreno, tirando partido de suas
características

Proteger áreas de corte e aterro através
do
plantio
de
espécies
com
características adequadas para essa
finalidade.
Evitar que ocorra a erosão pluvial
através de estudo do terreno, mantendo
ou refazendo as linhas naturais de
escoamento de águas, protegendo
essas linhas por meio de vegetação e
fixando o solo desprotegido
Indicar o
científico.

nome

popular

e

nome

Adotar preferencialmente espécies
perenes, que não exijam cuidados
excessivos.

Especificações

Utilizar elementos constituintes da
vegetação autóctone, por se adaptarem
às condições ecológicas regionais e
pela maior facilidade de obtenção,
diminuindo os custos de implantação e
conservação.

de paisagismo

Especificar as espécies

Evitar a utilização de espécies
agressivas, com espinhos venenosos
ou com frutos volumosos e pesados,
em áreas de fluxo ou permanência de
público.
Especificar o porte de cada espécie
vegetal a ser plantada, considerando a
influência da vegetação no conforto
ambiental
da
edificação
e
a
necessidade a curto prazo de um
paisagismo visando ao conforto visual
dos usuários.

Indicar os locais de plantio

Na locação da vegetação respeitar
sempre o porte das espécies adultas,
estabelecendo
o
espaçamento
adequado;
evitando
as
podas
deformantes ou mesmo a necessidade
de corte das árvores que ponham em
risco a segurança da construção
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos

Especificações

Combinar correta e harmoniosamente
os elementos dos diversos extratos
vegetais quanto às suas exigências
específicas (profundidade do solo,
quantidade de luz, água, vento)

de paisagismo

Especificar o preparo da base

Determinar as condições de plantio

(continuação)

Considerar a necessidade de projetos
complementares
de
iluminação,
Caracterizar os serviços a serem drenagem, e irrigação
utilizados nos serviços e obras,
Determinar
as
condições
de
visando um desempenho técnico
manutenção
determinado
Determinar as condições de aquisição e
recebimento

Quadro 45 - Exigências específicas para paisagismo.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Manual de Obras Públicas (SEAP) e da
experiência profissional (2010).

O memorial descritivo deve conter no mínimo as seguintes informações
conforme Quadro 46.

Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Especificar as características físicas e
espessura mínima da terra de plantio
conforme o local.
Especificar o uso de corretivos e
adubos químicos e orgânicos a serem
incorporados à terra de plantio.

Especificações
para memorial
de paisagismo

Especificar o preparo do solo

Especificar os implementos necessários
à execução dos serviços.
Especificar
os
procedimentos
necessários ao preparo do solo para
plantio:
limpeza,
destorroamento,
acerto
da
superfície,
locação,
dimensionamento das covas para
árvores
e
arbustos,
forma
de
incorporação de adubos e outros.
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Requisitos mínimos

Critérios mínimos
Classificar as espécies vegetais por
extratos. Separar por: vegetação
arbórea, arbustiva e herbácea, através
de indicação, para cada espécie, de
nome científico e popular

Especificar as espécies

Indicar o porte mínimo de plantio para
árvores, arvoretas e arbustos
Indicar as medidas
complementar

Especificações
para memorial

de

proteção

Tais como colocação de tutores,
proteção dos troncos por engradado,
palha ou outros, e irrigação até a pega

A especificação neste sentido deve ser
criteriosa, tendo em vista que os
Especificar o trato fitossanitário de
processos mais eficazes a curto prazo
controle de insetos, fungos, vírus e
(controle químico) poderão ter reflexos
outros, por processos biológicos,
negativos no decorrer do tempo, pelo
físicos ou químicos
acúmulo de materiais indesejáveis na
planta ou solo

de paisagismo

Estabelecer e determinar vistorias
periódicas para controle de praga e de
doenças.

(continuação)

Determinar as condições de
manutenção

Indicar os processos de manutenção
necessários até a pega das mudas,
como a irrigação com indicação do
prazo necessário e periodicidade em
função da pega das mudas, adubação
de cobertura, conforme especificação
por tipo de planta, podas, reposições ou
correção de falhas.
Determinar as exigências quanto ao
estado fitossanitário das espécies
vegetais.

Determinar as condições de aquisição
e recebimento

Determinar
as
exigências
e
características de fornecimento, tais
como
estado
das
raízes,
acondicionamento, tipo de transporte e
tipo de drenagem.

Quadro 46 - Exigências específicas para memorial de paisagismo.
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Manual de Obras Públicas (SEAP) e da
experiência profissional (2010).

5.1.4 Diretrizes gráficas de projeto de arquitetura
As diretrizes gráficas de projeto de arquitetura servem como orientações de
apresentação a serem seguidas pelo projetista na elaboração de estudo preliminar,
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anteprojeto, projeto básico, projeto executivo e projetos legais para as obras de
construção de Cartórios Eleitorais do TRE/SP, conforme detalhamento abaixo.

5.1.4.1 Estudo preliminar

O estudo preliminar destina-se à concepção e à representação do conjunto de
informações técnicas iniciais, necessárias à compreensão da configuração da
proposta de execução.
É nesta fase que se define a identidade do projeto. Deve-se fazer o
levantamento de todas as restrições técnicas, tecnológicas, legais, ambientais e
econômicas; legislação urbana; código de obras; aprovações e licenças requeridas,
a fim do projeto estar legalmente adequado.
O levantamento de dados consiste na coleta das informações de referência que
representam as condições preexistentes, de interesse para instruir a elaboração do
projeto. Este deve conter no mínimo os itens do Quadro 47.

Planialtimétrico
Cadastrais (edificações, redes, etc.)
Geológicos

Físicos

Hídricos
Ambientais, incluindo eventual contaminação do
solo no local da obra
Climáticos
Entre outros

Técnicos
Legais e Jurídicos
Quadro 47 - Itens de levantamento de dados.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da experiência profissional (2010).

Deve-se fazer um levantamento de dados do empreendimento, tais como:
informações legais sobre o terreno, levantamento planialtimétrico detalhado,
sondagem, caracterização do solo, dados geoclimáticos e ambientais locais,
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informações sobre o zoneamento (uso e ocupação do solo), verificação das
condições existentes, vistorias, conferências, consulta aos órgãos competentes e às
concessionárias de serviços públicos, observação das leis federais, posturas e
normas municipais, e demais dados relevantes para a execução das etapas
posteriores, que resultarão em anteprojeto, projeto básico e executivo.
É obrigação do projetista identificar todos os riscos a que o edifício será
submetido, como por exemplo, presença de aterro sanitário no local do
empreendimento, contaminação do lençol freático, presença de agentes agressivos
no solo, etc.
O projetista deverá realizar inspeção e avaliação do local onde será implantada
a edificação. A inspeção e avaliação consistem em:
•

Conhecer a área onde será implantada a edificação, sua natureza e
características;

•

Verificar da necessidade de limpeza do terreno, retirada de entulho e
vegetação;

•

Detectar árvores existentes;

•

Observar o extrato vegetal e possíveis áreas a serem preservadas;

•

Detectar interferências;

•

Observar a forma, configuração física, topografia e drenagem natural;

•

Verificar a interferência com o meio ambiente, normas e legislações
existentes;

•

Obter dados com relação ao subsolo e ao histórico de inundações
(ou marés), efetuando, se necessários, estudos hidrológicos;

•

Tomar conhecimento do ambiente em geral e do entorno;

•

Obter dados em relação à altitude, direção do norte verdadeiro
(geográfico), a latitude e radiação solar, para estudos de geometria
de insolação e determinação das cargas térmicas incidentes sobre a
edificação;

179

•

Obter dados em relação à temperatura e umidade relativa do ar,
ventos, chuvas e, se necessária, a nebulosidade, para estudos de
adequação da edificação ao clima;

•

Obter dados em relação à direção e velocidade dos ventos
predominantes;

•

Tomar conhecimento dos níveis de iluminação exterior, dos solstícios
de verão e inverno, para dimensionamento dos sistemas de
iluminação natural;

•

Tomar conhecimento dos níveis e fontes de ruídos nas proximidades
do local, se perceptíveis, para determinar soluções acústicas;

•

Obter dados referentes à poluição do ar, da água e do solo, e quando
o problema se apresentar, determinar soluções necessárias;

•

Avaliar os riscos de deslizamentos, enchentes, erosões, vibrações
transmitidas por vias férreas ou outras fontes, vibrações transmitidas
por trabalhos de terraplenagem e compactação do solo, etc.;

•

Verificar a presença de subsidência do solo, de crateras em camadas
profundas, de solos expansíveis ou colapsíveis, de camadas
profundas deformáveis, etc.;

•

Considerar riscos de explosões oriunda de confinamentos de gases
resultantes de aterros sanitários, solos contaminados, proximidade
com pedreiras, etc.;

•

Verificar as interferências e a relação com o entorno e construções
próximas, como por exemplo: sobreposições de bulbos de pressão,
efeitos de grupo de estacas, rebaixamento do lençol freático,
desconfinamento do solo em razão de corte do terreno, insolação,
odores, ruídos, etc.;

•

Verificar as normas legais existentes para taxas de ocupação,
coeficiente de aproveitamento, recuos, gabaritos, e outros;

•

Fazer o levantamento dos sistemas de utilidades e serviços
existentes e necessários ao empreendimento, como energia elétrica,
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água, esgoto, telefonia, lixo e outros, e sua capacidade, para
posterior

levantamento

cadastral

e

utilização

pelos

projetos

especializados;
•

Levantamento e análise das restrições das legislações específicas na
esfera Municipal;

•

Levantamento e análise das restrições definidas por legislação na
esfera Estadual;

•

Levantamento e análise das restrições definidas por legislação na
esfera Federal;

•

Levantamento e análise de restrições por parte de concessionárias
de serviços públicos, conselhos de defesa do patrimônio histórico e
outros.

Deverá ser produzido relatório com todas as informações. Os dados coletados
serão relacionados, documentados por fotografias, organizados e transformados em
relatórios técnicos das situações que servirão para a execução dos projetos.
Nesta fase de Estudo Preliminar deverá haver a concepção e representação
gráfica preliminar do projeto, atendendo aos parâmetros e exigências legais e da
Contratante, permitindo que seja avaliado o partido arquitetônico adotado e a
configuração física da edificação, inclusive a volumetria e a implantação no terreno.
Deverão

ser

previstas

ainda

todas

as

instalações

e

equipamentos

indispensáveis à realização dos trabalhos, bem como todos os ensaios, caso
necessário, para auxiliarem no conhecimento das condições atuais dos terrenos.
Todos os trabalhos a serem realizados objetivando a elaboração do estudo
preliminar deverão observar o disposto na legislação vigente sobre segurança
laboral, especialmente quanto ao uso de equipamento de proteção individual e
coletiva durante a execução dos serviços.
A representação gráfica do estudo preliminar consiste na apresentação da
implantação e do partido arquitetônico através de plantas, cortes e fachadas,
compreendendo no mínimo os seguintes itens constantes no Quadro 48.
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Representação gráfica
Implantação da edificação e seu relacionamento com o local escolhido,
acessos, estacionamentos e outros.
Indicação Norte-Sul.

Estudo Preliminar

Explicitação do sistema construtivo.
Disposição dos ambientes, as circulações e organização volumétrica.
Número de pavimentos.
Atendimento a normas e condições da legislação.
Em escala adequada para o bom entendimento do estudo preliminar.

Quadro 48 - Representação gráfica de estudo preliminar.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da experiência profissional (2010).

O conceito será desenvolvido a partir do programa de necessidades e deverá
caracterizar o organograma de espaços, atividades e fluxograma operacional.

5.1.4.2 Anteprojeto

O anteprojeto é a fase em que o estudo preliminar gerado pela arquitetura se
consolida com as demais especialidades, consistindo na representação intermediária
da solução adotada para o projeto em forma gráfica e de especificações técnicas,
incluindo definição de tecnologia construtiva, pré-dimensionamento estrutural e de
fundação, com informações que permitam a avaliação preliminar da qualidade do
projeto.
Com base no estudo preliminar, nesta etapa são definidas as exigências dos
usuários, as condições de exposição a que o edifício será submetido, os requisitos e
critérios de desempenho a serem atendidos e as soluções sustentáveis.
Deverá ser apresentado o anteprojeto contendo a indicação dos elementos
essenciais e dos demais projetos complementares, uma vez que deverá representar
a síntese do projeto básico, consistindo de desenhos em número suficiente à
compreensão da proposta de intervenção.
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Deverá ainda atender às informações exigidas em leis, decretos, portarias ou
normas, relativos aos diversos órgãos públicos ou concessionárias de serviços nos
quais os projetos devam ser submetidos para análise e aprovação.
A representação gráfica do anteprojeto deverá conter no mínimo os seguintes
itens, conforme Quadro 49.

Representação gráfica
Planta de Implantação
Locação da edificação.
Locação dos acessos de pedestres.
Locação dos acessos de veículos.
Definição de todo o espaço externo e seu tratamento: muros, rampas, escadas,
estacionamentos, calçadas, área verde, armazenamento de lixo, entrada de energia,
água e telefonia, e outros, com as dimensões e locações relativas.

Anteprojeto

Indicação do movimento de terra, com demonstração de áreas de corte e aterro.
Plantas de todos os pavimentos da edificação e seus espaços, com indicação das
dimensões.
Cortes da edificação e seus espaços, com indicação das dimensões.
Fachadas da edificação.
Estudos de alternativas de tecnologias e sistemas construtivos.
Solução preliminar dos sistemas, métodos construtivos e materiais de acabamento.
Compatibilidade com os projetos complementares.
Em escala adequada para o bom entendimento do anteprojeto.

Quadro 49 - Representação gráfica de anteprojeto.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da experiência profissional (2010).

5.1.4.3 Projeto básico

O projeto básico é caracterizado pelo conjunto de elementos necessários e
suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar a obra dos Edifícios
dos Cartórios Eleitorais do TRE/SP objeto de licitação futura, elaborado a partir das
indicações do anteprojeto, com base na legislação e normas vigentes, possibilitando
a avaliação do custo e produtividade da obra e, a definição dos métodos e prazos de
execução, contendo os seguintes elementos:
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•

desenvolvimento do anteprojeto de forma a fornecer visão global da
obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

•

soluções

técnicas

globais

e

localizadas

consolidadas,

suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do
projeto executivo e de execução das obras;
•

identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e
equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações
que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

•

fornecer subsídios suficientes para a elaboração do plano de gestão
da obra.

O projeto básico consiste na representação completa da edificação e seu
entorno, na forma gráfica e de especificações técnicas e memoriais, suficientes para
perfeita e abrangente compreensão do projeto, elaboração do orçamento e
cronograma das atividades de construção.
Segundo a Resolução n° 391, de 10 de dezembro de 1991, do CONFEA, Art.
1°, projeto básico é “o conjunto de elementos que define a obra, o serviço ou o
complexo de obras e serviços que compõem o empreendimento, de tal modo que
suas características básicas e desempenho almejado estejam perfeitamente
definidos, possibilitando a estimativa de seu custo e prazo de execução”.
Deverá estar contido nesta etapa:
•

Fornecimento dos desenhos em número necessário e suficiente para
caracterização da obra;

•

Apresentação das planilhas e memórias de cálculo;

•

Apresentação das quantidades dos serviços e respectivos memoriais
de cálculo;

•

Apresentação de quantitativo de materiais;

•

Orçamento dos serviços, devendo ser observados os parâmetros de
custos unitários para materiais e serviços do SINAPI/CEF (Sistema
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Nacional de Pesquisa de Custos e Índices), conforme estabelece a
Lei Federal n° 10.524/02. Eventuais adaptações às c aracterísticas
específicas da obra deverão ser realizadas com base em coleta de
preços realizadas no mercado local, em outros órgãos públicos e em
publicações

técnicas (ex.:

TCPO/PINI). O

orçamento deverá

discriminar a taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), avaliada
em função do volume ou porte dos serviços e do local de execução,
mediante comprovação por demonstrativo de sua composição
analítica.
•

Custo global da obra;

•

Cronograma físico-financeiro para execução da obra;

•

Memoriais descritivos (caderno de encargos e especificações) dos
elementos da edificação, das instalações prediais e especiais,
relativas

aos

projetos

desenvolvidos,

com

a

especificação

pormenorizada de todos os materiais, serviços e equipamentos a
serem empregados na execução da obra.
Nesta etapa, o projeto de arquitetura deve estar definido para que todas as
soluções adotadas sejam compatíveis entre todas as áreas envolvidas. Todos os
projetistas devem estar integrados nas soluções das interfaces, dando início ao
desenvolvimento e detalhamento do projeto, sendo necessário a perfeita resolução
das interfaces técnicas. Deste modo, nesta fase são definidas as soluções a serem
adotadas em cada sistema e as características do produto.
Nesta fase consideram-se os sistemas prediais (instalações elétricas,
hidráulicas, mecânicas e de telefone) e a alimentação de informações relativas a
especialidades como fundações, estruturas, vedações e esquadrias, como também,
as principais definições acerca de outras, como paisagismo, comunicação visual e
interiores.
Para a definição de cada solução é necessário estabelecer critérios de escolha
entre todas as alternativas em relação ao desempenho técnico, econômico e
ambiental. Deverão ser determinados os requisitos de desempenho de todos os
sistemas construtivos e definida a vida útil de cada sistema.
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A coordenação técnica deve garantir que haja compatibilidade entre todos os
projetos e especialidades envolvidos, sendo que estes devem estar em estrita
observância às normas técnicas, legislações, normas e padrões de organismos
reguladores de serviços públicos e concessionárias de serviços.
A representação gráfica do projeto básico deve consistir no mínimo dos
seguintes itens constantes nos Quadro 50, 51, 52 e 53.
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Projeto Básico

Arquitetura

Representação gráfica

Escala

Planta de implantação contemplando o conjunto total com orientação,
eixos da construção cotados em relação à referência, indicar RN,
indicação de taludes, inclinação dos taludes, cotas de nível,
inclinações de piso, indicação de escoamento de águas pluviais,
indicar área permeável, indicar iluminação externa, definir acessos de
pedestres, definir acessos de veículos, definir área de
estacionamento, definir área de carga e descarga, definir área de
armazenamento de coleta seletiva de lixo, definir área de entrada e
medidores de água, energia elétrica e telefonia, indicar portões de
acesso, indicar passeio, indicar guia rebaixada, identificação de
postes, árvores, bocas de lobo, bocas de leão e demais
interferências, indicar áreas de corte e aterro, indicar volumes de
corte e aterro, especificar de materiais e acabamentos, especificar
dimensões dos materiais e acabamentos, etc.

1:100

Plantas dos pavimentos com eixos da construção cotados,
orientação, cotas de piso acabado, medidas internas e totais,
espessuras de paredes, dimensões de aberturas e vãos de portas e
janelas, indicar inclinações de piso, especificação de materiais e
acabamentos, especificar materiais visando à sustentabilidade, propor
soluções sustentáveis para o edifício, indicação de cortes e
elevações, detalhes, etc.

1:50

Planta de cobertura com eixos da construção cotados, orientação,
indicar cotas de nível, indicar medidas, indicar inclinação do telhado,
especificação dos materiais, estrutura da cobertura, localização da
caixa d’água, indicação de sentido de escoamento de águas, indicar
descidas de águas pluviais, indicação de calhas, rufos, contra rufos,
indicar de cortes e elevações, detalhes, etc.

1:50

Cortes transversais e longitudinais da edificação com eixos da
construção, indicação de pé-direito, cotas de nível, altura de vãos,
indicação de peitoril, dimensionamento de platibandas, passar cortes
longitudinalmente e transversalmente por escadas e elevadores,
passar o corte pelo terreno na sua totalidade, indicar cortes e aterros
no terreno, indicação de materiais e acabamentos, indicar detalhes,
etc.

1:50

Elevações mostrando aberturas, esquadrias, demais elementos
construtivos, indicar eixos da construção cotados, especificação de
materiais e acabamentos, especificar dimensões dos materiais e
acabamentos, etc.

1:50

Planta de layout contendo eixos da construção cotados, layout dos
ambientes, especificação o mobiliário, indicar detalhes, etc.

1:50

Planta de Paginação de Piso contendo eixos da construção cotados,
paginação do piso, indicação do início para o assentamento do piso,
cotas de níveis de piso, desníveis de piso, indicação de inclinações
do piso, soleiras, sinalização tátil, sinalização de alerta, especificação
de materiais e acabamentos, especificar dimensões dos materiais e
acabamentos, indicação de detalhes, etc.

1:50
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Projeto Básico

Arquitetura
(continuação)

Representação gráfica

Escala

Planta de forro contendo eixos da construção cotados, paginação do
forro, indicação do início para o assentamento do forro, indicar
diferenças de forro, quando houver, cotar, indicar locação das
luminárias, indicar locação de sinalizações de emergência conforme
Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo,
indicar locação de equipamentos e sistemas de condicionamento de
ar, especificação de materiais e acabamentos, especificar dimensões
dos materiais e acabamentos, indicação de detalhes, etc.

1:50

Ampliação de áreas molháveis contendo eixos da construção
cotados, orientação, cotas de nível de piso acabado, medidas
internas e totais, indicar espessuras de paredes, indicar dimensões
de aberturas e vãos de portas e janelas, cotas horizontais dos pontos
hidráulicos, cotas horizontais de localização dos aparelhos e peças
sanitárias, paginação do piso, indicação do início para o
assentamento do piso, indicar acessórios de sanitários (papeleiras,
saboneteiras, espelhos, etc.), cotas horizontais de locação dos
acessórios de sanitários, especificação de materiais e acabamentos,
especificar dimensões dos materiais e acabamentos, especificar
equipamentos e metais hidráulicos /sanitários economizadores de
água, indicação de detalhes, elevações, etc.

1:25

Elevações de áreas molháveis contendo eixos da construção
cotados, cotas de nível de piso acabado, paginação de parede,
indicar o início para o assentamento do revestimento de parede,
indicar medidas verticais, especificação de materiais e acabamentos,
especificar dimensões dos materiais e acabamentos, especificar
equipamentos e metais hidráulicos /sanitários economizadores de
água, indicação de detalhes, etc.

1:25

Ampliação de esquadrias, portas e portões contendo planta,
elevações, medidas, cotas, dimensões de aberturas, indicar sistema
de abertura, especificação de materiais e acabamentos, especificar
dimensões dos materiais e acabamentos, indicação de detalhes,
elevações, quantidades, etc. Visar à segurança patrimonial

1:20

Detalhes construtivos de nos mínimos os seguintes elementos:
escadas, rampas, corrimãos, guarda-corpo, barras de apoio dos
sanitários acessíveis, alçapões, platibandas, arremates, juntas de
dilatação, impermeabilização, peitoris, soleiras, pingadeiras,
vedações contra infiltrações, mobiliário, bancadas, entrada e medidor
de energia, entrada e medidor de água, entrada e medidor de
telefonia, área de armazenamento e coleta de lixo. Indicar medidas,
indicar dimensões, especificação de materiais e acabamentos,
especificar dimensões dos materiais e acabamentos, indicação de
detalhes, elevações, etc.

Adequada

Memorial descritivo e explicativo.
Quantitativo de materiais.

Quadro 50 - Representação gráfica de projeto básico de arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da experiência profissional (2010).

188

Projeto Básico

Representação gráfica
Planta de implantação, contendo a conformação e localização dos
componentes do sistema viário, com a ligação da circulação de
veículos no interior do terreno, conexão do sistema viário interno com
o sistema viário principal, vias de circulação de pedestres no interior
do terreno, com indicação da posição e largura das vias, rampas e
raios de curvas horizontais, posição e dimensionamento de
estacionamentos, representação das áreas construídas, contendo
cotas de soleiras, portas e demais elementos que sejam necessários
para perfeita compatibilização com o projeto de sistema viário.

Escala

1:100

Os componentes do sistema viário deverão conter estaqueamento,
em planta, dos eixos das vias compostos por trechos retos.

Sistema Viário

Definir os pontos de começo de curva circular, pontos de intersecção
das tangentes horizontais, pontos de término de curva circular.
Perfis e seções transversais de vias e de estacionamentos em
relação ao terreno original com indicação de todos os greides, tampas
e raios de curvatura vertical, posição das vias, canteiros e
estacionamentos, declividade transversal, posição de passeios,
canteiros centrais e outros elementos necessários à perfeita definição
de sua geometria.
Deve definir os pontos de começo de curva vertical, pontos de
intersecção de tangentes verticais e pontos de término de curva
vertical. Também devem ser diferenciados dos demais os pontos
onde se iniciam, onde se cruzam e onde terminam as vias.
Memorial descritivo e explicativo.
Quantitativo de materiais.

Quadro 51 - Representação gráfica de projeto básico de sistema viário.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da experiência profissional (2010).

H=1:100
V=1:10
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Projeto Básico

Comunicação
Visual

Representação gráfica

Escala

Planta de implantação contendo a locação de todos os elementos de
comunicação visual, indicação local de placa de identificação do
Cartório, identificar locais de vagas de estacionamento, locais de
carga e descarga, acesso público, acesso restrito a funcionários,
acesso de serviço, acesso de veículos, locais de proibição de
estacionamento de veículos, regulamentar a circulação de veículos.
Especificar materiais e acabamentos, especificar dimensões dos
materiais e acabamentos, indicação de detalhes, elevações, etc.

1:100

Planta baixa dos pavimentos contendo a locação de todos os
elementos de comunicação visual, identificar os andares e os
ambientes, regulamentar a circulação pela edificação com placas
direcionais, identificar o atendimento ao público, área de espera, área
de espera para pessoas com cadeiras de rodas, acesso restrito a
funcionários, equipamentos de proteção e combate a incêndio, saídas
de emergência, circulações acessíveis, sanitários acessíveis,
escadas, elevadores, telefone público para deficientes auditivos e
pessoas com mobilidade reduzida. Identificar em Braille os sanitários,
os corrimãos e os pavimentos. Especificar materiais e acabamentos,
especificar dimensões dos materiais e acabamentos, indicação de
detalhes, elevações, etc. Indicar elevações, detalhes, etc.

1:50

Vistas de todos os elementos em questão.
Detalhes e ampliações em escala adequada.
Memorial descritivo e explicativo.
Quantitativo de materiais.

Quadro 52 - Representação gráfica de projeto básico de comunicação visual.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da experiência profissional (2010).

1:50 ou
1:20
Adequada
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Projeto Básico

Representação gráfica

Escala

Orientação.
Indicação de taludes.
Identificação de postes, árvores,
passeio e demais elementos
construídos
existentes
e
projetados.
Áreas de vegetação
preservadas.

a

ser

Organização volumétrica vegetal.
Plano de massa.
Especificação da vegetação e
forração
contendo
nome
científico, nomenclatura popular,
quantidade.
Locação da vegetação.

Paisagismo

Indicação de pavimentos em
areia,
mantas
Planta
de
implantação pedrisco,
geotêxteis,
etc.
contemplando o conjunto total de
no mínimo:
Indicação das necessidades de
movimento de terra ou eventuais
acertos no terreno.

1:50

Curvas de nível.
Sistema de escoamento de águas
pluviais.
Previsão de redes e pontos de
consumo
necessários
ao
desenvolvimento de projetos de
hidráulica,
de
irrigação
e
drenagem, de eletricidade, de
sonorização, de pavimentação e
outros, definindo o caminhamento
das redes de forma a evitar
interferências com a vegetação e
canteiros previstos ou existentes
Especificações das necessidades
de correção química e orgânica
do solo.
Cortes do terreno.
Memorial descritivo e explicativo.
Quantitativo de materiais.

Quadro 53 - Representação gráfica de projeto básico de paisagismo.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da experiência profissional (2010).

1:50
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5.1.4.4 Projetos legais

Projeto legal é a representação das informações técnicas necessárias à análise
e aprovação, pelas autoridades competentes, da concepção da edificação e de seus
elementos e instalações, com base nas exigências legais (municipal, estadual,
federal), e à obtenção de alvarás e licenças e demais documentos indispensáveis
para as atividades de construção.
Segundo a NBR 13.532 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (1995), o
projeto legal de arquitetura deverá conter "informações necessárias e suficientes ao
atendimento das exigências legais para os procedimentos de análise e de aprovação
do projeto legal e da construção, incluindo os órgãos públicos e as companhias
concessionárias de serviços públicos...". Conforme a mesma norma, os documentos
técnicos a apresentar são “desenhos e textos exigidos em leis, decretos, portarias ou
normas e relativos aos diversos órgãos públicos ou companhias concessionárias de
serviços nos quais o projeto legal deva ser submetido para análise e aprovação."
Os Projetos Legais devem estar de acordo com todas as condições legais e
exigências da administração pública.
Todos os trabalhos de elaboração, registro e aprovação nos Órgãos Públicos e
Concessionárias de Serviços ficarão por conta da contratada incluindo todos os
custos com cópias, taxas, emolumentos e demais despesas decorrentes de tais
serviços.
Fica a cargo da Contratada a responsabilidade técnica pela autoria dos
projetos.

5.1.4.5 Projeto executivo

O projeto executivo consiste na solução final do projeto básico, apresentando o
detalhamento de todas as suas informações e os elementos necessários à execução
completa da obra, representada em plantas, cortes, elevações, detalhes,
especificações e memoriais com todos os pormenores, cronograma físico/financeiro
de execução da obra e orçamento detalhado final, com a finalidade de garantir a
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qualidade da obra e possibilitar a execução do conjunto. O projeto executivo de
arquitetura, a exemplo do que deve constar dos demais projetos disciplinares
(estrutura, sistemas prediais etc.) deve definir a vida útil prevista para as diferentes
partes da edificação, ou seja, cobertura, fachadas, divisórias internas e outras.
No desenvolvimento do projeto executivo todas as interfaces de projeto devem
estar solucionadas e todas as informações técnicas de projeto devem ser de
conhecimento de todos. É necessário garantir a plena compreensão e utilização das
informações de projeto e sua correta aplicação na execução da obra.
A apresentação do projeto executivo e seu detalhamento devem estar de
acordo com a solução adotada no projeto básico. O detalhamento deve estar voltado
à execução da obra. Cada sistema construtivo deve definir e especificar os produtos
a serem empregados, informar detalhes construtivos, definir atividades da execução,
estabelecer critérios de qualidade, definir procedimentos de manutenção a fim de
garantir o desempenho durante a vida útil. O conjunto de documentos deve ser
suficiente para a perfeita caracterização da obra e serviços a serem executados.
A representação gráfica do projeto executivo deve consistir no mínimo dos
seguintes itens constantes nos quadros 54, 55, 56 e 57.

193

Projeto
Executivo

Arquitetura

Representação gráfica

Escala

Planta de implantação contemplando o conjunto total com orientação,
eixos da construção cotados em relação à referência, indicar RN,
indicação de taludes, inclinação dos taludes, cotas de nível,
inclinações de piso, indicação de escoamento de águas pluviais,
indicar área permeável, indicar iluminação externa, definir acessos de
pedestres, definir acessos de veículos, definir área de
estacionamento, definir área de carga e descarga, definir área de
armazenamento de coleta seletiva de lixo, definir área de entrada e
medidores de água, energia elétrica e telefonia, indicar portões de
acesso, indicar passeio, indicar guia rebaixada, identificação de
postes, árvores, bocas de lobo, bocas de leão e demais
interferências, indicar áreas de corte e aterro, indicar volumes de
corte e aterro, especificar de materiais e acabamentos, especificar
dimensões dos materiais e acabamentos, etc.

1:100

Plantas dos pavimentos com eixos da construção cotados,
orientação, cotas de piso acabado, medidas internas e totais,
espessuras de paredes, dimensões de aberturas e vãos de portas e
janelas, indicar inclinações de piso, especificação de materiais e
acabamentos, especificar materiais visando à sustentabilidade, propor
soluções sustentáveis para o edifício, indicação de cortes e
elevações, detalhes, etc.

1:50

Planta de cobertura com eixos da construção cotados, orientação,
indicar cotas de nível, indicar medidas, indicar inclinação do telhado,
especificação dos materiais, estrutura da cobertura, localização da
caixa d’água, indicação de sentido de escoamento de águas, indicar
descidas de águas pluviais, indicação de calhas, rufos, contra rufos,
indicar de cortes e elevações, detalhes, etc. Detalhar no mínimo os
seguintes elementos: telha, estrutura de apoio e fixação, estrutura do
telhado, calhas, rufos, contra rufos, juntas de dilatação, locais para
fixação de andaimes, indicar locais de caminhamento, indicar locais
de acesso para inspeção, etc.

1:50

Cortes transversais e longitudinais da edificação com eixos da
construção, indicação de pé-direito, cotas de nível, altura de vãos,
indicação de peitoril, dimensionamento de platibandas, passar cortes
longitudinalmente e transversalmente por escadas e elevadores,
passar o corte pelo terreno na sua totalidade, indicar cortes e aterros
no terreno, indicação de materiais e acabamentos, indicar detalhes,
etc.

1:50

Elevações mostrando aberturas, esquadrias, demais elementos
construtivos, indicar eixos da construção cotados, especificação de
materiais e acabamentos, especificar dimensões dos materiais e
acabamentos, etc.

1:50

Planta de layout contendo eixos da construção cotados, layout dos
ambientes, especificação o mobiliário, indicar detalhes, etc.

1:50

Planta de paginação de pisos contendo eixos da construção cotados,
paginação do piso, indicação do início para o assentamento do piso,
cotas de níveis de piso, desníveis de piso, indicação de inclinações
do piso, soleiras, sinalização tátil, sinalização de alerta, especificação
de materiais e acabamentos, especificar dimensões dos materiais e
acabamentos, indicação de detalhes, etc.

1:50
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Projeto
Executivo

Arquitetura
(continuação)

Representação gráfica

Escala

Planta de forro contendo eixos da construção cotados, paginação do
forro, indicação do início para o assentamento do forro, indicar
diferenças de forro, quando houver, cotar, indicar locação das
luminárias, indicar locação de sinalizações de emergência conforme
Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo,
indicar locação de equipamentos e sistemas de condicionamento de
ar, especificação de materiais e acabamentos, especificar dimensões
dos materiais e acabamentos, indicação de detalhes, etc.

1:50

Ampliação de áreas molháveis contendo eixos da construção
cotados, orientação, cotas de nível de piso acabado, medidas
internas e totais, indicar espessuras de paredes, indicar dimensões
de aberturas e vãos de portas e janelas, cotas horizontais dos pontos
hidráulicos, cotas horizontais de localização dos aparelhos e peças
sanitárias, paginação do piso, indicação do início para o
assentamento do piso, indicar acessórios de sanitários (papeleiras,
saboneteiras, espelhos, etc.), cotas horizontais de locação dos
acessórios de sanitários, especificação de materiais e acabamentos,
especificar dimensões dos materiais e acabamentos, especificar
equipamentos e metais hidráulicos /sanitários economizadores de
água, indicação de detalhes, elevações, etc.

1:25

Elevações de áreas molháveis contendo eixos da construção cotados,
cotas de nível de piso acabado, paginação de parede, indicar o início
para o assentamento do revestimento de parede, indicar medidas
verticais, especificação de materiais e acabamentos, especificar
dimensões dos materiais e acabamentos, especificar equipamentos e
metais hidráulicos /sanitários economizadores de água, indicação de
detalhes, etc.

1:25

Ampliação de esquadrias, portas e portões contendo planta,
elevações, medidas, cotas, dimensões de aberturas, indicar sistema
de abertura, especificação de materiais e acabamentos, especificar
dimensões dos materiais e acabamentos, indicação de detalhes,
elevações, quantidades, etc. Visar à segurança patrimonial.
Desenvolver detalhes

1:20

Detalhes construtivos de nos mínimos os seguintes elementos:
escadas, rampas, corrimãos, guarda-corpo, barras de apoio dos
sanitários acessíveis, alçapões, platibandas, arremates, juntas de
dilatação, impermeabilização, peitoris, soleiras, pingadeiras,
vedações contra infiltrações, mobiliário, bancadas, entrada e medidor
de energia, entrada e medidor de água, entrada e medidor de
telefonia, área de armazenamento e coleta de lixo. Indicar medidas,
indicar dimensões, especificação de materiais e acabamentos,
especificar dimensões dos materiais e acabamentos, indicação de
detalhes, elevações, etc.

Adequada

Plantas e vistas de mobiliário específico (balcão de atendimento,
prateleiras, etc.) com materiais componentes, especificação dos
materiais, indicar sistema de passagem de cabeamento de elétrica,
indicar sistema de passagem de cabeamento de dados e voz no
balcão de atendimento, indicar sistema de passagem de cabeamento
do computador, indicar sistema de fixações, indicar elevações,
detalhes, etc.

1:20
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Projeto
Executivo

Representação gráfica

Escala

Detalhes do mobiliário.

Adequada

Arquitetura

Detalhes que se fizerem necessários para a perfeita execução da
obra.

Adequada

(continuação)

Memorial descritivo e explicativo.
Quantitativo de materiais.

Quadro 54 - Representação gráfica de projeto executivo de arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da experiência profissional (2010).

Projeto
Executivo

Representação gráfica
Planta de implantação, contendo a conformação e localização dos
componentes do sistema viário, com a ligação da circulação de
veículos no interior do terreno, conexão do sistema viário interno com
o sistema viário principal, vias de circulação de pedestres no interior
do terreno, com indicação da posição e largura das vias, rampas e
raios de curvas horizontais, posição e dimensionamento de
estacionamentos, representação das áreas construídas, contendo
cotas de soleiras, portas e demais elementos que sejam necessários
para perfeita compatibilização com o projeto de sistema viário.

Escala

1:100

Os componentes do sistema viário deverão conter estaqueamento,
em planta, dos eixos das vias compostos por trechos retos.
Definir os pontos de começo de curva circular, pontos de intersecção
das tangentes horizontais, pontos de término de curva circular.

Sistema Viário Perfis e seções transversais de vias e de estacionamentos em
relação ao terreno original com indicação de todos os greides, tampas
e raios de curvatura vertical, posição das vias, canteiros e
estacionamentos, declividade transversal, posição de passeios,
canteiros centrais e outros elementos necessários à perfeita definição
de sua geometria.

H=1:100
V=1:10

Deve definir os pontos de começo de curva vertical, pontos de
intersecção de tangentes verticais e pontos de término de curva
vertical. Também devem ser diferenciados dos demais os pontos
onde se iniciam, onde se cruzam e onde terminam as vias.
Detalhes necessários para a perfeita execução da obra.
Memorial descritivo e explicativo.
Quantitativo de materiais.

Quadro 55 - Representação gráfica de projeto executivo de sistema viário.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da experiência profissional (2010).

Adequada
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Projeto
Executivo

Comunicação
Visual

Representação gráfica

Escala

Planta de implantação contendo a locação de todos os elementos de
comunicação visual, indicação local de placa de identificação do
Cartório, identificar locais de vagas de estacionamento, locais de
carga e descarga, acesso público, acesso restrito a funcionários,
acesso de serviço, acesso de veículos, locais de proibição de
estacionamento de veículos, Regulamentar a circulação de veículos.
Especificar materiais e acabamentos, especificar dimensões dos
materiais e acabamentos, indicação de detalhes, elevações, etc.

1:100

Planta baixa dos pavimentos contendo a locação de todos os
elementos de comunicação visual, identificar os andares e os
ambientes, regulamentar a circulação pela edificação com placas
direcionais, identificar o atendimento ao público, área de espera, área
de espera para pessoas com cadeiras de rodas, acesso restrito a
funcionários, equipamentos de proteção e combate a incêndio, saídas
de emergência, circulações acessíveis, sanitários acessíveis,
escadas, elevadores, telefone público para deficientes auditivos e
pessoas com mobilidade reduzida. Identificar em Braille os sanitários,
os corrimãos e os pavimentos. Especificar materiais e acabamentos,
especificar dimensões dos materiais e acabamentos, indicação de
detalhes, elevações, etc. Indicar elevações, detalhes, etc.

1:50

Vistas de todos os elementos em questão.

1:50 ou
1:20

Detalhes.

Adequada

Diagramação das placas com a especificação dos tratamentos, cores,
tipos e tamanhos de letras a serem utilizados para sua confecção,
indicação de medidas, etc.

Adequada

Detalhes do sistema de instalação, montagem e fixação dos
elementos que compõem a sinalização, inclusive necessidades de
instalação elétrica.

Adequada

Memorial descritivo e explicativo.
Quantitativo de materiais.

Quadro 56 - Representação gráfica de projeto executivo de comunicação visual.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da experiência profissional (2010).
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Projeto
Executivo

Representação gráfica

Escala

Orientação.
Indicação de taludes.
Identificação de postes, árvores, passeio
e
demais
elementos
construídos
existentes e projetados.
Áreas de vegetação a ser preservadas.
Organização volumétrica vegetal.
Plano de massa.
Especificação da vegetação e forração
contendo nome científico, nomenclatura
popular, quantidade.
Locação da vegetação.
Espaçamento das mudas.
Indicação de pavimentos em pedrisco,
Planta de Implantação areia, utilização de mantas geotêxteis,
contemplando o conjunto etc.
total de no mínimo:
Indicação
das
necessidades
de
movimento de terra ou eventuais acertos
no terreno.

1:50

Curvas de nível.

Paisagismo

Sistema
pluviais.

de

escoamento

de

águas

Previsão de redes e pontos de consumo
necessários ao desenvolvimento de
projetos de hidráulica, de irrigação e
drenagem,
de
eletricidade,
de
sonorização, de pavimentação e outros,
definido o caminhamento das redes de
forma a evitar interferências com a
vegetação e canteiros previstos ou
existentes.
Especificações das necessidades
correção química e orgânica do solo.

de

Cortes do terreno.
Ampliações e detalhes necessários à perfeita compreensão da obra a
executar. Detalhar no mínimo: método de plantio, sistema de tutor, o
sistema de redes e pontos de consumo necessários ao
desenvolvimento de projetos de hidráulica, de irrigação e drenagem,
de eletricidade, de iluminação, de pavimentação e outros, definindo o
caminhamento das redes de forma a evitar interferências com a
vegetação e canteiros previstos ou existentes. Indicar medidas,
especificar materiais e acabamentos, especificar dimensões dos
materiais e acabamentos, indicação de detalhes, elevações, etc.

1:50

Adequada
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Projeto
Executivo

Representação gráfica

Paisagismo

Legenda.

(continuação)

Memorial descritivo e explicativo.

Escala

Quantitativo de materiais.

Quadro 57 - Representação gráfica de projeto executivo de paisagismo.
Fonte: Elaborado pela autora com dados da experiência profissional (2010).

5.1.5 Recebimento do projeto de arquitetura

O método de recebimento do projeto de arquitetura, com base nos requisitos e
critérios estabelecidos, deverá ser objeto de estudos futuros, dando-se continuidade
ao presente trabalho de mestrado.
Neste sentido, as exigências para o recebimento do projeto poderão consistir,
no que couber em cada diferente caso, na entrega de documentos relativos a
princípios de concepção, memórias de cálculo, memorial descritivo da construção,
manual de uso e manutenção, especificações de acordo com as normas técnicas e
legislações aplicáveis, relatórios de ensaios realizados por órgãos credenciados no
INMETRO, certificados emitidos pelo PBQP-Habitat, etc. Além disso, pode-se
recorrer à avaliação após a conclusão da obra, procedendo-se por exemplo a
vistorias na edificação, ensaios em obra (desempenho acústico de pisos, aderência
de revestimentos etc), verificação no caimento de pisos, disposição e correto
funcionamento de interruptores e caixas de tomada etc., antes de conceder o
recebimento definitivo da obra.
O método proposto para recebimento do projeto de arquitetura, baseado nas
diretrizes gráficas, encontra-se apresentado no Apêndice B.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de toda pesquisa realizada e de todo o trabalho desenvolvido, pode-se
ratificar que a etapa de projeto é o elemento definidor do resultado final de uma
obra. É o

projeto que determina o processo construtivo, a especificação dos

materiais, o dimensionamento dos elementos arquitetônicos, a definição dos
elementos visuais, a orientação da edificação, posicionamento e dimensões das
aberturas e as características físicas e tecnológicas. Tudo isto influenciando o
processo de execução, o desempenho, o conforto, a qualidade do ar interno, a
estanqueidade, a segurança, a funcionalidade, a acessibilidade, a sustentabilidade,
a durabilidade, a vida útil do edifício, a manutenção, o custo, a economia e a gestão
do uso do edifício.
Os programas governamentais brasileiros, com destaque para o Qualihab e o
PBQP-H, que visam à melhoria da qualidade na construção civil, mostram a
importância deste setor no cenário nacional. Além desses programas, há
documentos técnicos desenvolvidos e elaborados por diversos órgãos públicos a fim
de orientar a contratação de projetos e de execução de edifícios públicos. Isto
mostra a preocupação do Poder Público em obter serviços e materiais que atendam
às necessidades dos usuários e que assegurem a adequada qualidade do ambiente
construído.

Porém,

são

relativamente

recentes

as

ações

governamentais

sistematizadas para a melhoria da qualidade das edificações.
Com a publicação recente da norma de desempenho para edifícios
habitacionais de até cinco pavimentos pode-se observar a preocupação dos agentes
técnicos em ir além da especificação de exigências prescritivas, estabelecendo
também premissas quantitativas e qualitativas para o edifício e suas partes. Esta
norma pode ser aplicada, no que couber, a edificações com mais de cinco
pavimentos e a edificações não habitacionais, com as devidas adequações à
realidade a que se destina a construção.
A preocupação com a sustentabilidade e com o impacto que a construção civil
tem sobre o meio ambiente tem sido cada vez mais crescente. A adoção deste tipo
de prática resulta em benefícios ambientais, econômicos e sociais. No Brasil ainda
não há a obrigatoriedade da inclusão da sustentabilidade em licitações públicas,
porém isto vem se tornando uma exigência em vários países. Sendo assim, e com a
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crescente conscientização da própria sociedade brasileira, o Poder Público nacional
passará cada vez mais a adotar medidas e praticar ações que visem à
sustentabilidade, à melhoria da qualidade ambiental e ao desenvolvimento
sustentável.
Pode-se dizer que atualmente o controle da qualidade do projeto no Brasil não
é fortemente disseminado na construção civil, principalmente na esfera pública. No
caso do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo é muito recente a inclusão de
profissionais técnicos de arquitetura e engenharia em seu quadro de funcionários.
Anteriormente, os projetos e obras eram fiscalizados por pessoas sem formação
técnica nestas áreas, o que resultava em projetos mal elaborados, com nenhum
detalhamento construtivo, sem especificação técnica de materiais e sistemas
construtivos, e obras com desperdício de materiais, retrabalhos, prolongamento do
tempo de execução, incompatibilidade dos sistemas construtivos, etc. Resultando
em edificações novas e obras de reformas em desacordo às normas técnicas e
legislações, com falhas construtivas, não atendendo às exigências dos usuários e
com custo elevado de manutenção.
Este cenário, no referido órgão, vem mudando a partir da contratação de
profissionais técnicos, arquitetos e engenheiros. As licitações para elaboração de
projetos e para execução de obras estão sendo desenvolvidas em conjunto com
estes novos profissionais, porém os editais ainda não são precisos em relação às
exigências e objetivos a serem atingidos, assim como não há parâmetros suficientes
de controle da aceitação dos serviços de projetos, para que isto seja efetivamente
refletido na qualidade final do edifício.
Por esta razão o presente trabalho propõe requisitos e critérios de projeto de
arquitetura para edifícios públicos, com foco em Cartórios Eleitorais, buscando
definir parâmetros mínimos da qualidade do projeto de arquitetura que, por sua vez,
podem balizar as exigências e a qualidade de todos os demais projetos
complementares.
O estudo de programas da qualidade e documentos técnicos de órgão públicos,
como também o estudo de normas técnicas e de legislações, conceitos e
certificações de construções sustentáveis, assim como a pesquisa de campo junto a
chefes de Cartórios Eleitorais, possibilitou a elaboração deste trabalho.
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As exigências em relação à representação gráfica do projeto vinha sendo
desenvolvida pela autora há quatro anos durante suas atividades profissionais no
referido órgão público, tendo sido incorporada neste trabalho e ampliada com mais
exigências

e

melhor

detalhamento.

Já

os

requisitos

e

critérios

para

o

desenvolvimento do projeto de arquitetura foram desenvolvidos ao longo deste
trabalho, sendo que os parâmetros de recebimentos dos serviços deverão ser
estudados posteriormente, com definição das metodologias de análise, descrição do
conteúdo de memoriais descritivos da construção e outros elementos.
Os requisitos e diretrizes de projeto para edifícios públicos destinados a
Cartórios Eleitorais servem como instrumento definidor das características do projeto
de arquitetura, permitindo uma organização adequada dos aspectos relevantes,
otimizando seu desenvolvimento, análise e recebimento, propiciando resultados
mais adequados sob os pontos de vista do desempenho técnico, econômico, social
e ambiental da edificação. Ao alcançar este propósito é possível definir serviços e
obras com critérios essencialmente técnicos, aderentes com as normas técnicas e
com as legislações brasileiras, tudo colaborando para a melhoria da qualidade das
construções, sua maior durabilidade, redução de custos de manutenção e outros
benefícios. Nessa direção, o presente trabalho pode inclusive ser aplicado e servir
como referência para outros tipos de prédios públicos, com as devidas adequações
à realidade de cada um.
Por fim, é sugerido para estudos futuros a continuidade no desenvolvimento
dos requisitos e critérios técnicos de projeto, com maior aprofundamento do método
de avaliação de cada atividade técnica do projeto de arquitetura, detalhamento do
conteúdo de especificações e memórias, elaboração dos requisitos de análise e
aceitação dos projetos.
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APÊNDICE A - COMUNICAÇÃO VISUAL PADRÃO TRE/SP.
1) Placa de Comunicação Visual - Indicativa Rampa

Placa individual.
Feito em alumínio.
Descrição

As placas deverão ser fixadas utilizando-se parafusos e buchas,
especificados pelo fornecedor.
Seguir as características da Comunicação Visual existentes no
TRE-SP.
Pictograma Branco sobre fundo Azul.

Acabamento
Seta Azul sobre fundo Branco.
Altura do Pictograma: 15cm.
Dimensão da placa: 40 x 18cm.
Dimensão da régua deslizante com o Pictograma: 28x18cm.
Dimensões

Dimensão da régua deslizante com a Seta: 12x18cm.
Espessura mínima do trilho: 2mm.
Espessura mínima da régua: 2mm.
Ver Projeto de Comunicação Visual – CV. 02

Normas a serem

NBR 9050/04

obedecidas
Composta por 1 conjunto de trilho estrutural na dimensão
necessária à composição do quadro, 01 (uma) régua deslizante
Sistema

contendo o criptograma, 01 (uma) régua deslizante contendo a
seta indicativa, acabamento lateral em perfil de alumínio com
cantos arredondados formando um conjunto uniforme.
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2) Placa de Comunicação Visual - Indicativa Escada

Descrição

Placa individual.
Feito em alumínio.
As placas deverão ser fixadas utilizando-se parafusos e buchas,
especificados pelo fornecedor.
Seguir as características da Comunicação Visual existentes no
TRE-SP.

Acabamento

Pictograma Branco sobre fundo Azul.
Seta Azul sobre fundo Branco.

Dimensões

Altura do Pictograma: 15cm.
Dimensão da placa: 40 x 18cm.
Dimensão da régua deslizante com o Pictograma: 28x18cm.
Dimensão da régua deslizante com a Seta: 12x18cm.
Espessura mínima do trilho: 2mm.
Espessura mínima da régua: 2mm.
Ver Projeto de Comunicação Visual – CV. 03

Normas a serem

NBR 9050/04

obedecidas
Sistema

Composta por 1 conjunto de trilho estrutural na dimensão
necessária à composição do quadro, 01 (uma) régua deslizante
contendo o criptograma, 01 (uma) régua deslizante contendo a
seta indicativa, acabamento lateral em perfil de alumínio com
cantos arredondados formando um conjunto uniforme.
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3) Placa de Comunicação Visual - Indicativa Escada

Descrição

Placa individual.
Feito em alumínio.
As placas deverão ser fixadas utilizando-se parafusos e buchas,
especificados pelo fornecedor.
Seguir as características da Comunicação Visual existentes no
TRE-SP.

Acabamento

Pictograma Branco sobre fundo Azul.
Seta Azul sobre fundo Branco.

Dimensões

Altura do Pictograma: 15cm.
Dimensão da placa: 40 x 18cm.
Dimensão da régua deslizante com o Pictograma: 28x18cm.
Dimensão da régua deslizante com a Seta: 12x18cm.
Espessura mínima do trilho: 2mm.
Espessura mínima da régua: 2mm.
Ver Projeto de Comunicação Visual – CV. 04

Normas a serem

NBR 9050/04

obedecidas
Sistema

Composta por 1 conjunto de trilho estrutural na dimensão
necessária à composição do quadro, 01 (uma) régua deslizante
contendo o criptograma, 01 (uma) régua deslizante contendo a
seta indicativa, acabamento lateral em perfil de alumínio com
cantos arredondados formando um conjunto uniforme.
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4) Placa de Comunicação Visual - Indicativa Elevador

Descrição

Placa individual.
Feito em alumínio.
As placas deverão ser fixadas utilizando-se parafusos e buchas,
especificados pelo fornecedor.
Seguir as características da Comunicação Visual existentes no
TRE-SP.

Acabamento

Pictograma Branco sobre fundo Azul.
Seta Azul sobre fundo Branco.

Dimensões

Altura do Pictograma: 15cm.
Dimensão da placa: 40 x 18cm.
Dimensão da régua deslizante com o Pictograma: 28x18cm.
Dimensão da régua deslizante com a Seta: 12x18cm.
Espessura mínima do trilho: 2mm.
Espessura mínima da régua: 2mm.
Ver Projeto de Comunicação Visual – CV. 05

Normas a serem

NBR 9050/04

obedecidas
Sistema

Composta por 1 conjunto de trilho estrutural na dimensão
necessária à composição do quadro, 01 (uma) régua deslizante
contendo o criptograma, 01 (uma) régua deslizante contendo a
seta indicativa, acabamento lateral em perfil de alumínio com
cantos arredondados formando um conjunto uniforme.
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5) Placa de Comunicação Visual - Indicativa Elevador

Descrição

Placa individual.
Feito em alumínio.
As placas deverão ser fixadas utilizando-se parafusos e buchas,
especificados pelo fornecedor.
Seguir as características da Comunicação Visual existentes no
TRE-SP.

Acabamento

Pictograma Branco sobre fundo Azul.
Seta Azul sobre fundo Branco.

Dimensões

Altura do Pictograma: 15cm.
Dimensão da placa: 40 x 18cm.
Dimensão da régua deslizante com o Pictograma: 28x18cm.
Dimensão da régua deslizante com a Seta: 12x18cm.
Espessura mínima do trilho: 2mm.
Espessura mínima da régua: 2mm.
Ver Projeto de Comunicação Visual – CV. 06

Normas a serem

NBR 9050/04

obedecidas
Sistema

Composta por 1 conjunto de trilho estrutural na dimensão
necessária à composição do quadro, 01 (uma) régua deslizante
contendo o criptograma, 01 (uma) régua deslizante contendo a
seta indicativa, acabamento lateral em perfil de alumínio com
cantos arredondados formando um conjunto uniforme.
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6) Placa de Comunicação Visual - Portas Sanitários Femininos

Descrição

Placa individual.
Feito em alumínio.
As placas deverão ser fixadas utilizando-se parafusos e buchas,
especificados pelo fornecedor.
Seguir as características da Comunicação Visual existentes no
TRE-SP.

Acabamento

Pictograma Branco sobre fundo Azul.

Dimensões

Altura do Pictograma: 15cm.
Dimensão da Placa: 28 x 18cm
Espessura mínima do trilho: 2mm.
Espessura mínima da régua: 2mm.
Ver Projeto de Comunicação Visual – CV. 07

Normas a serem

NBR 9050/04

obedecidas
Sistema

Composta por 1 conjunto de trilho estrutural na dimensão
necessária à composição do quadro, 01 (uma) régua deslizante,
acabamento

lateral

em

perfil

de

alumínio

arredondados formando um conjunto uniforme.

com

cantos
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7) Placa de Comunicação Visual Portas - Sanitários Masculinos

Descrição

Placa individual.
Feito em alumínio.
As placas deverão ser fixadas utilizando-se parafusos e buchas,
especificados pelo fornecedor.
Seguir as características da Comunicação Visual existentes no
TRE-SP.

Acabamento

Pictograma Branco sobre fundo Azul.

Dimensões

Altura do Pictograma: 15cm.
Dimensão da Placa: 28 x 18cm
Espessura mínima do trilho: 2mm.
Espessura mínima da régua: 2mm.
Ver Projeto de Comunicação Visual – CV. 08

Normas a serem

NBR 9050/04

obedecidas
Sistema

Composta por 1 conjunto de trilho estrutural na dimensão
necessária à composição do quadro, 01 (uma) régua deslizante,
acabamento

lateral

em

perfil

de

alumínio

arredondados formando um conjunto uniforme.

com

cantos
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8) Placa de Comunicação Visual - Portas Sanitário Masculino/Feminino

Descrição

Placa individual.
Feito em alumínio.
As placas deverão ser fixadas utilizando-se parafusos e buchas,
especificados pelo fornecedor.
Seguir as características da Comunicação Visual existentes no
TRE-SP.

Acabamento

Pictograma Branco sobre fundo Azul.

Dimensões

Altura do Pictograma: 15cm.
Dimensão da Placa: 40 x 18cm
Espessura mínima do trilho: 2mm.
Espessura mínima da régua: 2mm.
Ver Projeto de Comunicação Visual – CV. 09

Normas a serem

NBR 9050/04

obedecidas
Sistema

Composta por 1 conjunto de trilho estrutural na dimensão
necessária à composição do quadro, 01 (uma) régua deslizante,
acabamento

lateral

em

perfil

de

alumínio

arredondados formando um conjunto uniforme.

com

cantos
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9) Placa de Comunicação Visual - Indicativa Sanitário Feminino

Descrição

Placa individual.
Feito em alumínio.
As placas deverão ser fixadas utilizando-se parafusos e buchas,
especificados pelo fornecedor.
Seguir as características da Comunicação Visual existentes no
TRE-SP.

Acabamento

Pictograma Branco sobre fundo Azul.
Seta Azul sobre fundo Branco.

Dimensões

Altura do Pictograma: 15cm.
Dimensão da placa: 40 x 18cm.
Dimensão da régua deslizante com o Pictograma: 28x18cm.
Dimensão da régua deslizante com a Seta: 12x18cm.
Espessura mínima do trilho: 2mm.
Espessura mínima da régua: 2mm.
Ver Projeto de Comunicação Visual – CV. 10

Normas a serem

NBR 9050/04

obedecidas
Sistema

Composta por 1 conjunto de trilho estrutural na dimensão
necessária à composição do quadro, 01 (uma) régua deslizante
contendo o criptograma, 01 (uma) régua deslizante contendo a
seta indicativa, acabamento lateral em perfil de alumínio com
cantos arredondados formando um conjunto uniforme.
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10) Placa de Comunicação Visual - Indicativa Sanitário Masculino

Descrição

Placa individual.
Feito em alumínio.
As placas deverão ser fixadas utilizando-se parafusos e buchas,
especificados pelo fornecedor.
Seguir as características da Comunicação Visual existentes no
TRE-SP.

Acabamento

Pictograma Branco sobre fundo Azul.
Seta Azul sobre fundo Branco.

Dimensões

Altura do Pictograma: 15cm.
Dimensão da placa: 40 x 18cm.
Dimensão da régua deslizante com o Pictograma: 28x18cm.
Dimensão da régua deslizante com a Seta: 12x18cm.
Espessura mínima do trilho: 2mm.
Espessura mínima da régua: 2mm.
Ver Projeto de Comunicação Visual – CV. 11

Normas a serem

NBR 9050/04

obedecidas
Sistema

Composta por 1 conjunto de trilho estrutural na dimensão
necessária à composição do quadro, 01 (uma) régua deslizante
contendo o criptograma, 01 (uma) régua deslizante contendo a
seta indicativa, acabamento lateral em perfil de alumínio com
cantos arredondados formando um conjunto uniforme.
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11) Placa de Comunicação Visual - Indicativa Sanitário Masculino e Sanitário
Feminino

Descrição

Placa individual.
Feito em alumínio.
As placas deverão ser fixadas utilizando-se parafusos e buchas,
especificados pelo fornecedor.
Seguir as características da Comunicação Visual existentes no
TRE-SP.

Acabamento

Pictograma Branco sobre fundo Azul.
Seta Azul sobre fundo Branco.

Dimensões

Altura do Pictograma: 15cm.
Dimensão da placa: 40 x 18cm.
Dimensão da régua deslizante com o Pictograma: 28x18cm.
Dimensão da régua deslizante com a Seta: 12x18cm.
Espessura mínima do trilho: 2mm.
Espessura mínima da régua: 2mm.
Ver Projeto de Comunicação Visual – CV. 12

Normas a serem

NBR 9050/04

obedecidas
Sistema

Composta por 1 conjunto de trilho estrutural na dimensão
necessária à composição do quadro, 02 (duas) réguas
deslizantes

contendo

o

criptograma,

02

(duas)

réguas

deslizantes contendo a seta indicativa, acabamento lateral em
perfil de alumínio com cantos arredondados formando um
conjunto uniforme.
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12) Placa de Comunicação Visual Telefone Público para Deficientes Auditivos e
para Pessoas com Mobilidade Reduzida

Descrição

Placa individual.
Feito em alumínio.
As placas deverão ser fixadas utilizando-se parafusos e buchas,
especificados pelo fornecedor.
Seguir as características da Comunicação Visual existentes no
TRE-SP.

Acabamento

Pictograma Branco sobre fundo Azul.

Dimensões

Altura do Pictograma: 15cm.
Dimensão da Placa: 28 x 18cm
Espessura mínima do trilho: 2mm.
Espessura mínima da régua: 2mm.
Ver Projeto de Comunicação Visual – CV. 13

Normas a serem

NBR 9050/04

obedecidas
Sistema

Composta por 1 conjunto de trilho estrutural na dimensão
necessária à composição do quadro, 01 (uma) régua deslizante,
acabamento

lateral

em

perfil

de

alumínio

arredondados formando um conjunto uniforme.

com

cantos
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13) Placa de Sinalização em Braille de Identificação de Sanitários

Descrição

Placa individual.
Feito em alumínio e/ou acrílico.
As placas deverão ser coladas conforme especificado pelo
fornecedor.
Seguir as características da Comunicação Visual existentes no
TRE-SP.

Acabamento

Escrita Branco sobre fundo Azul.

Dimensões

Altura da Escrita: 5cm.
Dimensão da Placa: 30 x 15cm
Espessura mínima: 2mm.
Ver Projeto de Comunicação Visual – CV. 14

Descrição dos
caracteres

Caracteres em relevo.
Contornos fortes e bem definidos.
Figura fechada, completa, com continuidade.
Estabilidade de forma.
Simetria.
Largura da letra: 2/3 da altura.
Espessura do traço: 1/7 da altura.
Distância entre letras: 5mm.
Altura do relevo: 0,8mm a 1,0mm.
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Descrição da

Arranjo de seis pontos.

escrita em Braille

Diâmetro do ponto na base: 2mm.
Espaçamento vertical e horizontal entre pontos, medido a partir
do centro de um ponto até o centro do próximo ponto: 2,7mm.
Largura da cela Braille: 4,7mm.
Altura da cela em Braille: 7,4mm.
Separação horizontal entre as celas: 6,6mm.
Separação vertical entre as celas: 10,8mm.
Altura do ponto: 0,65mm.

Normas a serem

NBR 9050/04, item 5.6.2.3 e 5.10

obedecidas
Sistema

Composta por 1 placa de alumínio e/ou acrílico, com cantos
arredondados
uniforme.

e caráter em relevo formando um conjunto
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14) Placa de Sinalização em Braille de Identificação em Corrimão

Descrição

Placa individual.
Feito em alumínio.
As placas deverão ser coladas, conforme especificado pelo
fornecedor.
Seguir as características da Comunicação Visual existentes no
TRE-SP.

Acabamento

Alumínio.

Dimensões

Dimensão da Placa: 10 x 2,7cm
Espessura mínima: 1mm.
Ver Projeto de Comunicação Visual – CV. 15

Descrição da

Arranjo de seis pontos.

escrita em Braille

Diâmetro do ponto na base: 2mm.

Normas a serem

NBR 9050/04

obedecidas
Sistema

Acabamento em alumínio com cantos arredondados formando
um conjunto uniforme.
Caracteres em relevo.
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15) Placa de Sinalização em Braille de Identificação de Pavimentos

Descrição

Placa individual.
Feito em alumínio.
As placas deverão ser coladas, conforme especificado pelo
fornecedor.
Seguir as características da Comunicação Visual existentes no
TRE-SP.

Acabamento

Escrita Branco sobre fundo Azul.

Dimensões

Altura da Escrita: 5cm.
Dimensão da Placa: 10 x 15cm
Espessura mínima: 2mm.
Ver Projeto de Comunicação Visual – CV. 16

Descrição dos
caracteres

Caracteres em relevo.
Contornos fortes e bem definidos.
Figura fechada, completa, com continuidade.
Estabilidade de forma.
Simetria.
Largura da letra: 2/3 da altura.
Espessura do traço: 1/7 da altura.
Distância entre letras: 1/5 da altura.
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Descrição da

Arranjo de seis pontos.

escrita em Braille

Diâmetro do ponto na base: 2mm.
Espaçamento vertical e horizontal entre pontos, medido a partir
do centro de um ponto até o centro do próximo ponto: 2,7mm.
Largura da cela Braille: 4,7mm.
Altura da cela em Braille: 7,4mm.
Separação horizontal entre as celas: 6,6mm.
Separação vertical entre as celas: 10,8mm.
Altura do ponto: 0,65mm.

Normas a serem

NBR 9050/04

obedecidas
Sistema

Placa em alumínio com cantos arredondados formando um
conjunto uniforme.
Caracteres em relevo.
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APÊNDICE B - CHECK LIST DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PROJETO DE
ARQUITETURA.
1) Check list do Estudo Preliminar

Requisitos mínimos
Verificação da Escritura e Matrícula
Verificação do IPTU
Levantamento dos Órgãos Públicos a aprovar
o projeto
Consulta aos órgãos competentes e às
concessionárias de serviços públicos
Levantamento Planialtimétrico

Levantamento

Levantamento Cadastral

de dados

Levantamento Geológico
Levantamento Hídrico
Levantamento Ambiental
Levantamento Climático
Levantamento Legal (leis federais, estaduais e
municipais)
Sondagem
Levantamento das condições existentes

Quadro 58 - Check list do Levantamento de dados.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Atendido

Não atendido
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Representação gráfica (mínima)

Atendido

Não atendido

Atendido

Não atendido

Indicação do R.N.
Indicação de cotas em todas as extremidades
do terreno
Indicação de cotas no passeio público
Indicação de cotas relevantes
Verificação dos desníveis junto às divisas
Indicação de bocas de lobo e bocas de leão

Levantamento
planialtimétrico

Indicação de árvores existentes e suas
características (porte, ∅ do tronco, ∅ da copa,
espécie, etc.)
Indicação de postes
Indicação dos serviços existentes (água,
esgoto, energia elétrica, telefonia, etc.)
Indicação de rebaixamento de guias, quando
houver
Dimensões do terreno
Azimutes
Indicação do Norte
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 59 - Check list do Levantamento Planialtimétrico.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Requisitos mínimos
Área de escritura
Área real
Zoneamento

Dados Legais do Coeficiente de Aproveitamento (máximo)
Terreno

Taxa de ocupação (máximo)
Recuos mínimos
Gabarito máximo (H)
Categoria de uso
Número de vagas para automóveis (mínimo)

Quadro 60 - Check list dos Dados Legais do Terreno.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Requisitos mínimos
Verificar necessidade de limpeza do terreno,
retirada de entulho e vegetação
Detectar árvores existentes
Verificar o extrato vegetal e possíveis áreas a
serem preservadas
Detectar interferências
Levantar a forma, configuração física, topografia e
drenagem natural
Verificar a interferência com o meio ambiente e as
normas federais existentes
Obter dados com relação ao subsolo e ao histórico
de inundações, efetuando, se necessários,
estudos hidrológicos
Tomar conhecimento do ambiente em geral
Obter dados em relação à altitude, direção do
norte verdadeiro (geográfico), a latitude e radiação
solar, para estudos de geometria de insolação e
determinação das cargas térmicas incidentes
Obter dados em relação à temperatura e umidade
relativa do ar, ventos, chuvas e, se necessária, a
nebulosidade, para estudos de adequação da
edificação ao clima
Levantamento Obter dados em relação à direção dos ventos
predominantes
das condições Obter os níveis de iluminação exterior, dos
solstícios
de
verão
e
inverno,
para
existentes
dimensionamento dos sistemas de iluminação
natural
Obter os níveis e fontes de ruídos nas
proximidades do local, se perceptíveis, para
determinar soluções acústicas
Obter dados referentes à poluição do ar, da água e
do solo, e quando o problema se apresentar,
determinar soluções necessárias
Avaliar os riscos de deslizamentos, enchentes,
erosões, vibrações transmitidas por vias férreas ou
outras fontes, vibrações transmitidas por trabalhos
de terraplenagem e compactação do solo, etc.
Verificar a presença de subsidência do solo, de
crateras em camadas profundas, de solos
expansíveis ou colapsíveis, de camadas profundas
deformáveis, etc.
Verificar os riscos de explosões oriundos de
confinamentos de gases resultantes de aterros
sanitários, solos contaminados, proximidade com
pedreiras, etc.
Verificar as interferências e a relação com o
entorno e construções próximas, como por
exemplo: sobreposições de bulbos de pressão,
efeitos de grupo de estacas, rebaixamento do
lençol freático, desconfinamento do solo em razão
de corte do terreno, insolação, odores, ruídos, etc.

Quadro 61 - Check list do Levantamento das condições existentes.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Atendido

Não atendido
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Requisitos mínimos

Atendido

Planta de implantação da edificação e seu
relacionamento com o local escolhido.
Indicação dos acessos e estacionamentos.
Indicação Norte-Sul.
Explicitação do sistema construtivo.
Obedecer ao Projeto Tipo de Cartório

Estudo Preliminar Eleitoral do TRE/SP

Disposição dos ambientes, as circulações e
organização volumétrica.
Número de pavimentos.
Atendimento a normas e condições da
legislação.
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 62 - Check list da representação gráfica de Estudo Preliminar.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Não atendido
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2) Check list do Anteprojeto

Representação gráfica (mínima)

Anteprojeto

Definição da tecnologia construtiva.
Pré-dimensionamento estrutural e da fundação.
Definição das exigências dos usuários.
Definição
dos
requisitos
e
critérios
de
desempenho.
Definição de soluções sustentáveis.
Planta de implantação com todas as dimensões e
níveis.
Locação da edificação.
Locação dos acessos de pedestres.
Locação dos acessos de veículos.
Definição de todo o espaço externo e seu
tratamento:
muros,
rampas,
escadas,
estacionamentos,
calçadas,
área
verde,
armazenamento de lixo, entrada de energia, água
e telefonia, e outros, com as dimensões e
locações relativas.
Indicação de níveis existentes e de projeto.
Indicação do movimento de terra, com
demonstração de áreas de corte e aterro.
Plantas de todos os pavimentos da edificação e
seus espaços, com indicação das dimensões.
Cortes da edificação e seus espaços, com
indicação das dimensões.
Fachadas da edificação.
Estudos de alternativas de Tecnologias e Sistemas
Construtivos.
Solução preliminar dos Sistemas, Métodos
Construtivos e Materiais de Acabamento.
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares.
Atendimento a normas e condições da legislação.
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 63 - Check list da representação gráfica de Anteprojeto.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Atendido

Não atendido
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3) Check list do Projeto Básico

Arquitetura

Representação gráfica (mínima)

Escala

Planta de implantação
Plantas dos pavimentos
Planta de cobertura
Cortes transversais e longitudinais da
edificação
Elevações
Planta de Layout
Planta de Paginação de Piso
Planta de forro
Ampliações de áreas molháveis
Elevações de áreas molháveis
Ampliações de esquadrias, portas e
portões
Detalhes construtivos
Memorial descritivo e explicativo.
Quantitativo de materiais.

1:100
1:50
1:50

Quadro 64 - Check list de Projeto Básico de Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:25
1:25
1:20

Atendido

Não atendido
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Representação gráfica (mínima)

Implantação

Atendido

Não atendido

Indicar orientação
Indicar RN do levantamento planialtimétrico
Indicar eixos da construção cotados em relação
a uma referência
Indicar taludes
Indicar inclinação dos taludes
Indicar cotas de nível
Indicar inclinações de piso
Indicar escoamento de águas pluviais
Indicar área permeável
Indicar iluminação externa
Definir acessos de pedestres
Definir acessos de veículos
Definir área de estacionamento
Definir área de carga e descarga
Definir área de armazenamento de coleta
seletiva de lixo
Definir área de entrada e medidores de água,
energia elétrica e telefonia
Indicar portões de acesso
Indicar passeio
Indicar guia rebaixada
Identificar postes
Identificar árvores
Indicar bocas de lobo
Indicar bocas de leão
Indicar interferências existentes
Indicar áreas de corte e aterro
Indicar volumes de corte e aterro
Especificar de materiais e acabamentos
Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Deve estar compatível com o projeto de
arquitetura
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 65 - Check list da representação gráfica de Projeto Básico de Planta de Implantação
de Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)
Indicar orientação
Indicar eixos da construção cotados
Indicar cotas de nível de piso acabado
Indicar medidas internas e totais
Indicar largura da circulação
Indicar espessuras de paredes
Indicar dimensões de aberturas e vãos de portas
e janelas
Indicar inclinações de piso
Indicar sentido de subida das escadas
Indicar sentido de subida das rampas
Indicar número de degraus da escada
Indicar os usos dos ambientes
Indicar simbologias de portas e janelas
Especificar materiais e acabamentos
Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Não
especificar
produtos
ou
equipamentos
contendo substâncias
que
destroem
a
camada de ozônio
Especificar produtos e
equipamentos
Planta
dos
energicamente
eficientes,
de
alto
Pavimentos
rendimento e consumo
reduzido
Especificar
equipamentos e metais
hidráulicos /sanitários
economizadores
de
água
Especificar materiais
Especificar produtos e
visando à
subprodutos
de
sustentabilidade
madeira certificada
Implantar o sistema de
reuso de água de
chuvas
Especificar
piso
permeável em áreas
externas
Especificar
produtos
com baixos índices de
VOC
Optar pelo método
construtivo
mais
sustentável
Especificar
materiais
que
tragam
baixo
impacto
ao
meio
ambiente

Atendido

Não atendido
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Representação gráfica (mínima)

Planta dos
Pavimentos
(continuação)

Atendido

Não atendido

Indicar espaço adequado
para a coleta seletiva de
lixo
Propor
soluções
sustentáveis
para
o
edifício
Especificar materiais visando ao conforto térmico e
acústico dos usuários
Indicar cortes
Indicar elevações
Indicar detalhes
Compatibilidade entre projeto e tabela de
acabamentos
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP
O projeto deve estar de acordo com normas
técnicas e legislações pertinentes
Compatibilidade com os Projetos Complementares

Quadro 66 - Check list da representação gráfica de Projeto Básico de Planta dos Pavimentos
de Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Representação gráfica (mínima)

Planta
Cobertura

Atendido

Não atendido

Indicar orientação
Indicar eixos da construção cotados
Indicar cotas de nível
Indicar medidas
Indicar inclinação do telhado
Indicar a estrutura da cobertura
Indicar a cobertura
Localizar a caixa d’água
Indicar de sentido de escoamento de águas
Indicar descidas de águas pluviais
de Indicar calhas, rufos, contra rufos, etc.
Especificar materiais e acabamentos
Especificar materiais visando ao conforto térmico e
acústico dos usuários
Especificar
dimensões
dos
materiais
e
acabamentos
Indicar de cortes e elevações, detalhes, etc.
Compatibilidade entre projeto e tabela de
acabamentos
Deve estar compatível com o projeto de
arquitetura em planta
Compatibilidade com os Projetos Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 67 - Check list da representação gráfica de Projeto Básico de Planta de Cobertura de
Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)

Atendido

Não atendido

Indicar eixos da construção cotados
Indicar cotas de nível de piso acabado
de pé-direito
Indicar medidas
de peitoris
verticais
de platibandas
altura total do edifício
Passar
cortes
longitudinalmente
e
transversalmente por escadas e elevadores
Localizar a caixa d’água
Cortes
Passar o corte pelo terreno na sua totalidade
transversais e Indicar cortes e aterros no terreno
Especificar materiais e acabamentos
longitudinais
Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Indicar detalhes e etc.
Compatibilidade entre projeto e tabela de
acabamentos
Estar compatível com o projeto de arquitetura
em planta
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 68 - Check list da representação gráfica de Projeto Básico de Cortes de Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Representação gráfica (mínima)

Elevações

Atendido

Não atendido

Indicar eixos da construção cotados
Mostrar as aberturas
Mostrar as esquadrias
Mostrar demais elementos construtivos
Especificar materiais e acabamentos
Especificar materiais visando ao conforto térmico
e acústico dos usuários
Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Indicar detalhes e etc.
Compatibilidade entre projeto e tabela de
acabamentos
Estar compatível com o projeto de arquitetura
em planta
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 69 - Check list da representação gráfica de Projeto Básico de Elevações de Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)

Planta
Layout

Atendido

Não atendido

Indicar eixos da construção cotados
Fazer layout dos ambientes
Especificar o mobiliário
de Especificar dimensões do mobiliário
Indicar detalhes e etc.
Estar de acordo com a NBR 9050
Estar compatível com o projeto de arquitetura
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 70 - Check list da representação gráfica de Projeto Básico de Planta de Layout de
Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Representação gráfica (mínima)

Planta
Paginação
Piso

Atendido

Não atendido

Indicar eixos da construção cotados
Fazer paginação do piso
Indicar o início para o assentamento do piso
Indicar cotas de níveis de piso
Indicar desníveis de piso
Indicar inclinações do piso
Indicar soleiras
Indicar sinalização tátil
Indicar sinalização de alerta
de
Especificar materiais e acabamentos
de Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Indicar detalhes e etc.
Compatibilidade entre projeto e tabela de
acabamentos
Estar de acordo com normas técnicas e
legislações pertinentes
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 71 - Check list da representação gráfica de Projeto Básico de Planta de Paginação
de Piso de Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)

Planta
Forro

Atendido

Não atendido

Indicar eixos da construção cotados
Fazer paginação do forro
Indicar o início para o assentamento do forro
Indicar diferenças de forro, quando houver
Cotar o forro
Indicar locação das luminárias
Indicar locação de sinalizações de emergência
conforme Instruções Técnicas do Corpo de
Bombeiros do Estado de São Paulo
Indicar locação de equipamentos e sistemas de
condicionamento de ar.
Especificar materiais e acabamentos
de Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Especificar tipo de Especificar lâmpadas
luminárias,
potência de alto rendimento,
das
lâmpadas
e menor consumo de
reatores.
Visar
a energia, maior vida útil
eficiência energética.
e com o menor teor de
mercúrio
Indicar detalhes e etc.
Compatibilidade entre projeto e tabela de
acabamentos
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 72 - Check list da representação gráfica de Projeto Básico de Planta de Forro de
Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)

Ampliação
áreas
molháveis

Atendido

Não atendido

Indicar orientação
Indicar eixos da construção cotados
Indicar cotas de nível de piso acabado
Indicar medidas internas e totais
Indicar espessuras de paredes
Indicar dimensões de aberturas e vãos de portas
e janelas
Indicar cotas horizontais dos pontos hidráulicos
Indicar cotas horizontais de localização dos
aparelhos e peças sanitárias
Desenvolver paginação de piso
Indicar o início para o assentamento do piso
Indicar acessórios de sanitários (papeleiras,
saboneteiras, espelhos, etc.)
Indicar cotas horizontais de locação dos
acessórios de sanitários
Especificar materiais e acabamentos
de Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Torneiras
com
arejadores
antivandalismo
Especificar
equipamentos e metais Torneiras
com
hidráulicos /sanitários
temporizadores
economizadores de
Bacia sanitária com
água
classificação
V.D.R.
(Volume de Descarga
Reduzido)
Indicar elevações, detalhes, etc.
Compatibilidade entre projeto e tabela de
acabamentos
Estar de acordo com normas técnicas e
legislações pertinentes
Estar de acordo com a NBR 9050
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 73 - Check list da representação gráfica de Projeto Básico de Ampliações de Áreas
molháveis de Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)

Elevações
Áreas
molháveis

Atendido

Não atendido

Indicar eixos da construção cotados
Indicar cotas de nível
Desenvolver paginação de parede
Indicar o início para o assentamento do
revestimento de parede
de pé-direito
de peitoris
de pontos hidráulicos
Indicar medidas
de aparelhos e peças
verticais
sanitárias
locação dos acessórios
de sanitários
Especificar materiais e acabamentos
Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
de
Torneiras
com
arejadores
antivandalismo
Especificar
equipamentos e metais Torneiras
com
hidráulicos /sanitários
temporizadores
economizadores de
Bacia sanitária com
água
classificação
V.D.R.
(Volume de Descarga
Reduzido)
Indicar detalhes e etc.
Compatibilidade entre projeto e tabela de
acabamentos
Estar de acordo com normas técnicas e
legislações pertinentes
Estar de acordo com a NBR 9050
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 74 - Check list da representação gráfica de Projeto Básico de Elevações de Áreas
molháveis de Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)

Atendido

Não atendido

Desenvolver planta
Desenvolver elevação
Indicar medidas horizontais em planta
Indicar medidas verticais em elevação
Indicar dimensões de aberturas e vãos de
Ampliação de portas, janelas e portões
Indicar sistema de abertura
esquadrias,
Especificar materiais e acabamentos
portas
e Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
portões
Indicar elevações, detalhes, etc.
Indicar a quantidade
Visar à segurança patrimonial
Estar compatível com o projeto de arquitetura
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 75 - Check list da representação gráfica de Projeto Básico de Ampliações de
Esquadrias, Portas e Portões de Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)

Detalhes
construtivos

Atendido

Não atendido

escadas
rampas
corrimãos
guarda-corpo
barras de apoio dos
sanitários acessíveis
alçapões
platibandas
arremates
juntas de dilatação
impermeabilização
peitoris
soleiras
Detalhar no mínimo
pingadeiras
vedações
contra
infiltrações
mobiliário
bancadas
entrada e medidor de
energia
entrada e medidor de
água
entrada e medidor de
telefonia
área
de
armazenamento
e
coleta de lixo
Indicar medidas horizontais quando em planta
Indicar medidas verticais quando em elevação
Indicar dimensões
Especificar materiais e acabamentos
Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Indicar elevações, detalhes, etc.
Estar de acordo com normas técnicas e
legislações pertinentes
Estar de acordo com a NBR 9050
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 76 - Check list da representação gráfica de Projeto Básico de Detalhes Construtivos
de Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)

Sistema Viário

Escala

Atendido

Não atendido

Planta de implantação
1:100
Perfis e seções transversais de vias e H=1:10
de estacionamentos
0
V=1:10
Memorial descritivo e explicativo.
Quantitativo de materiais.

Quadro 77 - Check list da representação gráfica de Projeto Básico de Sistema Viário.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Representação gráfica (mínima)

Atendido

Não atendido

Conformação e localização dos componentes do
sistema viário, com a ligação da circulação de
veículos no interior do terreno
Conexão do sistema viário interno com o
sistema viário principal
Indicar as vias de circulação de pedestres no
interior do terreno
Indicar a posição e largura das vias, rampas e
raios de curvas horizontais
Indicar a posição e dimensionamento de
estacionamentos
Planta
de
Representar as áreas construídas, contendo
cotas de soleiras, portas e demais elementos
Implantação
que
sejam
necessários
para
perfeita
do
Sistema compatibilização com o projeto de sistema viário.
Indicar o estaqueamento, em planta, dos eixos
Viário
das vias compostos por trechos retos.
Definir os pontos de começo de curva circular,
pontos de intersecção das tangentes horizontais,
pontos de término de curva circular.
Estar de acordo com normas técnicas e
legislações pertinentes
Estar de acordo com a NBR 9050
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 78 - Check list da representação gráfica de Projeto Básico de Planta de Implantação
do Sistema Viário.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica

Atendido

Não atendido

Desenvolver perfis e seções transversais de vias
e de estacionamentos em relação ao terreno
original
Indicar todos os greides
Indicar tampas e raios de curvatura vertical
Indicar posição das vias
Indicar posição de canteiros
Indicar posição de estacionamentos
Indicar declividade transversal
Indicar posição de passeios, canteiros centrais e
Perfis
e outros elementos necessários à perfeita
Seções
do definição de sua geometria.
Definir os pontos de começo de curva vertical,
Sistema Viário pontos de intersecção de tangentes verticais e
pontos de término de curva vertical
Diferenciar os pontos onde se iniciam, onde se
cruzam e onde terminam as vias
Estar de acordo com normas técnicas e
legislações pertinentes
Estar de acordo com a NBR 9050
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 79 - Check list da representação gráfica de Projeto Básico de Perfis e Seções do
Sistema Viário.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Representação gráfica

Comunicação
Visual

Escala

Atendido

Não atendido

Planta de Implantação
1:100
Planta baixa dos pavimentos
1:50
Elevações de todos os elementos em 1:50 ou
questão
1:20
Memorial descritivo e explicativo.
Quantitativo de materiais.

Quadro 80 - Check list da representação gráfica de Projeto Básico de Comunicação Visual.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica

Implantação
de
Comunicação
Visual

Atendido

Não atendido

Indicar a locação de todos os elementos de
Comunicação Visual externa
Indicar local de placa de identificação do
Cartório
Identificar locais de vagas de estacionamento
Identificar locais de carga e descarga
Identificar acesso público
Identificar acesso restrito a funcionários
Identificar acesso de serviço
Identificar acesso de veículos
Identificar locais de proibição de estacionamento
de veículos
Regulamentar a circulação de veículos
Especificar materiais e acabamentos
Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Indicar elevações, detalhes, etc.
Estar de acordo com normas técnicas e
legislações pertinentes
Estar de acordo com a NBR 9050
Estar de acordo com as Instruções Técnicas do
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 81 - Check list da representação gráfica de Projeto Básico de Implantação de
Comunicação Visual.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica

Atendido

Não atendido

Planta baixa dos pavimentos contendo a locação
de todos os elementos de Comunicação Visual
Identificar os andares
Identificar os ambientes
Regulamentar a circulação pela edificação com
placas direcionais
Identificar o atendimento ao público
Identificar área de espera
Identificar área de espera para pessoas com
cadeiras de rodas
Identificar acesso restrito a funcionários
Identificar equipamentos de proteção e combate
a incêndio
Identificar saídas de emergência
Identificar circulações acessíveis
Planta
Baixa Identificar sanitários acessíveis
Identificar escadas
de
Identificar elevadores
Comunicação Identificar telefone público para deficientes
auditivos e pessoas com mobilidade reduzida
Visual
Identificar em Braille os sanitários
Identificar em Braille os corrimãos
Identificar em Braille os pavimentos
Especificar materiais e acabamentos
Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Indicar elevações, detalhes, etc.
Estar de acordo com normas técnicas e
legislações pertinentes
Estar de acordo com a NBR 9050
Estar de acordo com as Instruções Técnicas do
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 82 - Check list da representação gráfica de Projeto Básico de Planta Baixa de
Comunicação Visual.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica

Atendido

Não atendido

Elevações de todos os elementos de
Comunicação Visual
Identificar os andares
Identificar os ambientes
Placas direcionais de circulação pela edificação
Identificar o atendimento ao público
Identificar área de espera
Identificar área de espera para pessoas com
cadeiras de rodas
Identificar acesso restrito a funcionários
Identificar equipamentos de proteção e combate
a incêndio
Identificar saídas de emergência
Identificar circulações acessíveis
Identificar sanitários acessíveis
Identificar ambientes
Elevações de Identificar escadas
Comunicação Identificar elevadores
Identificar telefone público para deficientes
auditivos e pessoas com mobilidade reduzida
Visual
Identificar em Braille dos sanitários
Identificar em Braille dos corrimãos
Identificar em Braille dos pavimentos
Especificar materiais e acabamentos
Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Indicar detalhes, etc.
Estar de acordo com normas técnicas e
legislações pertinentes
Estar de acordo com a NBR 9050
Estar de acordo com as Instruções Técnicas do
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 83 - Check list da representação gráfica de Projeto Básico de Elevações de
Comunicação Visual.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Representação gráfica (mínima)

Paisagismo

Planta de Implantação
Cortes do terreno.
Memorial descritivo e explicativo.
Quantitativo de materiais.

Escala

Atendido

Não atendido

1:50
1:50

Quadro 84 - Check list da representação gráfica de Projeto Básico de Paisagismo.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)

Atendido

Não atendido

Orientação
Indicar taludes
Identificar postes, árvores, passeio e demais
elementos construídos existentes e projetados
Áreas de vegetação a serem preservadas
Organização volumétrica vegetal
Plano de massa
Especificar a vegetação e forração com nome
científico, nomenclatura popular, quantidade e
porte
Locar a vegetação
Indicar pavimentos em pedrisco, areia, mantas
Planta
de geotêxteis, etc.
Indicar as necessidades de movimento de terra
Implantação
ou eventuais acertos no terreno
Paisagismo
Curvas de nível
Sistema de escoamento de águas pluviais
Previsão de redes e pontos de consumo
necessários ao desenvolvimento de projetos de
hidráulica, de irrigação e drenagem, de
eletricidade, de iluminação, de pavimentação e
outros, definindo o caminhamento das redes de
forma a evitar interferências com a vegetação e
canteiros previstos ou existentes
Especificar as necessidades de correção
química e orgânica do solo.
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 85 - Check list da representação gráfica de Projeto Básico de Planta de Implantação
de Paisagismo.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)

Atendido

Não atendido

Indicar taludes
Identificar postes, árvores, passeio e demais
elementos construídos existentes e projetados
Áreas de vegetação a serem preservadas
Organização volumétrica vegetal
Plano de massa
Especificar a vegetação e forração com nome
científico, nomenclatura popular, quantidade e
porte
Indicação de pavimentos em pedrisco, areia,
mantas geotêxteis, etc.
Corte
de Indicar as necessidades de movimento de terra
ou eventuais acertos no terreno
Paisagismo
Sistema de escoamento de águas pluviais
Prever redes e pontos de consumo necessários
ao desenvolvimento de projetos de hidráulica, de
irrigação e drenagem, de eletricidade, de
iluminação, de pavimentação e outros, definindo
o caminhamento das redes de forma a evitar
interferências com a vegetação e canteiros
previstos ou existentes
Especificar as necessidades de correção
química e orgânica do solo.
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 86 - Check list da representação gráfica de Projeto Básico de Corte de Paisagismo.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

4) Check list do Projeto Legal

Aprovar o projeto
Prefeitura Municipal de São Paulo
CONDEPHAAT

Órgãos Públicos COMPRESP
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo
ELETROPAULO

Quadro 87 - Check list de aprovação nos Órgãos Públicos.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Sim

Não
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Requisitos mínimos
Endereço do terreno
Área de escritura
Área real
Zoneamento
Coeficiente de Aproveitamento (máximo)
Taxa de ocupação (máximo)
Recuos mínimos
Gabarito máximo (H)

Projeto Legal

Categoria de uso
Número de vagas para automóveis (mínimo)
Número de pavimentos
Área computável
Área não computável
Número de elevadores
Deve estar compatível com o projeto de
arquitetura
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização da Prefeitura Municipal de São
Paulo

Quadro 88 - Check list do Projeto Legal.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Atendido

Não atendido
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5) Check list do Projeto Executivo

Arquitetura

Representação gráfica (mínima)

Escala

Planta de implantação
Plantas dos pavimentos
Planta de cobertura
Cortes transversais e longitudinais da
edificação
Elevações
Planta de Layout
Planta de Paginação de Piso
Planta de forro
Ampliações de áreas molháveis
Elevações de áreas molháveis
Ampliações de esquadrias, portas e
portões
Detalhes construtivos
Detalhes de mobiliários específicos
Memorial descritivo e explicativo.
Quantitativo de materiais.

1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:25
1:25
1:20
1:20

Quadro 89 - Check list de Projeto Executivo de Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Atendido

Não atendido
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Representação gráfica (mínima)

Implantação

Atendido

Não atendido

Indicar orientação
Indicar RN do levantamento planialtimétrico
Indicar eixos da construção cotados em relação
a uma referência
Indicar taludes
Indicar inclinação dos taludes
Indicar cotas de nível
Indicar inclinações de piso
Indicar escoamento de águas pluviais
Indicar área permeável
Indicar iluminação externa
Definir acessos de pedestres
Definir acessos de veículos
Definir área de estacionamento
Definir área de carga e descarga
Definir área de armazenamento de coleta
seletiva de lixo
Definir área de entrada e medidores de água,
energia elétrica e telefonia
Indicar portões de acesso
Indicar passeio
Indicar guia rebaixada
Identificar postes
Identificar árvores
Indicar bocas de lobo
Indicar bocas de leão
Indicar interferências existentes
Indicar áreas de corte e aterro
Indicar volumes de corte e aterro
Especificar de materiais e acabamentos
Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Deve estar compatível com o projeto de
arquitetura
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 90 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Planta de
Implantação de Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)
Indicar orientação
Indicar eixos da construção cotados
Indicar cotas de nível de piso acabado
Indicar medidas internas e totais
Indicar largura da circulação
Indicar espessuras de paredes
Indicar dimensões de aberturas e vãos de portas
e janelas
Indicar inclinações de piso
Indicar sentido de subida das escadas
Indicar sentido de subida das rampas
Indicar número de degraus da escada
Indicar os usos dos ambientes
Indicar simbologias de portas e janelas
Especificar materiais e acabamentos
Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Não
especificar
produtos
ou
equipamentos
contendo substâncias
que
destroem
a
camada de ozônio
Especificar produtos e
equipamentos
Planta
dos
energicamente
eficientes,
de
alto
Pavimentos
rendimento e consumo
reduzido
Especificar
equipamentos e metais
hidráulicos /sanitários
economizadores
de
água
Especificar materiais
Especificar produtos e
visando à
subprodutos
de
sustentabilidade
madeira certificada
Implantar o sistema de
reuso de água de
chuvas
Especificar
piso
permeável em áreas
externas
Especificar
produtos
com baixos índices de
VOC
Optar pelo método
construtivo
mais
sustentável
Especificar
materiais
que
tragam
baixo
impacto
ao
meio
ambiente

Atendido

Não atendido
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Representação gráfica (mínima)

Planta dos
Pavimentos
(continuação)

Atendido

Não atendido

Indicar
espaço
adequado para a coleta
seletiva de lixo
Propor
soluções
sustentáveis para o
edifício
Especificar materiais visando ao conforto térmico
e acústico dos usuários
Indicar cortes
Indicar elevações
Indicar detalhes
Compatibilidade entre projeto e tabela de
acabamentos
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP
Estar de acordo com normas técnicas e
legislações pertinentes
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares

Quadro 91 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Planta dos
Pavimentos de Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)

Planta
Cobertura

Atendido

Não atendido

Indicar orientação
Indicar eixos da construção cotados
Indicar cotas de nível
Indicar a cobertura
Indicar a estrutura da cobertura
Indicar inclinação do telhado
Indicar medidas
Indicar posicionamento de todos os elementos
Localizar a caixa d’água
Indicar de sentido de escoamento de águas
Indicar descidas de águas pluviais
Indicar calhas, rufos, contra rufos, etc.
Especificar materiais e acabamentos
Especificar materiais visando ao conforto térmico
e acústico dos usuários
Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Indicar de cortes e elevações, detalhes, etc.
Telhas
de
Estrutura de apoio e
fixação
Estrutura do telhado
Calhas
Rufos
Detalhar todos os
Contra-rufos
elementos
Juntas de dilatação
Locais para fixação de
andaimes
Indicar
locais
de
caminhamento
Indicar
locais
de
acesso para inspeção
Compatibilidade entre projeto e tabela de
acabamentos
Estar compatível com o projeto de arquitetura
em planta
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 92 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Planta de Cobertura
de Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)

Atendido

Não atendido

Indicar eixos da construção cotados
Indicar cotas de nível de piso acabado
de pé-direito
Indicar medidas
de peitoris
verticais
de platibandas
altura total do edifício
Passar
cortes
longitudinalmente
e
transversalmente por escadas e elevadores
Localizar a caixa d’água
Cortes
Passar o corte pelo terreno na sua totalidade
transversais e Indicar cortes e aterros no terreno
Especificar materiais e acabamentos
longitudinais
Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Indicar detalhes e etc.
Compatibilidade entre projeto e tabela de
acabamentos
Estar compatível com o projeto de arquitetura
em planta
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 93 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Cortes de Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Representação gráfica (mínima)

Elevações

Atendido

Não atendido

Indicar eixos da construção cotados
Mostrar as aberturas
Mostrar as esquadrias
Mostrar demais elementos construtivos
Especificar materiais e acabamentos
Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Especificar materiais visando ao conforto térmico
e acústico dos usuários
Indicar detalhes e etc.
Compatibilidade entre projeto e tabela de
acabamentos
Estar compatível com o projeto de arquitetura
em planta
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 94 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Elevações de
Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)

Planta
Layout

Atendido

Não atendido

Indicar eixos da construção cotados
Fazer layout dos ambientes
Especificar o mobiliário
de Especificar dimensões do mobiliário
Indicar detalhes e etc.
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Estar de acordo com a NBR 9050
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 95 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Planta de Layout de
Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Representação gráfica (mínima)

Planta
Paginação
Piso

Atendido

Não atendido

Indicar eixos da construção cotados
Fazer paginação do piso
Indicar o início para o assentamento do piso
Indicar cotas de níveis de piso
Indicar desníveis de piso
Indicar inclinações do piso
Indicar soleiras
Indicar sinalização tátil
Indicar sinalização de alerta
de
Especificar materiais e acabamentos
de Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Indicar detalhes e etc.
Compatibilidade entre projeto e tabela de
acabamentos
Estar de acordo com normas técnicas e
legislações pertinentes
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 96 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Planta de
Paginação de Piso de Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)

Planta
Forro

Atendido

Não atendido

Indicar eixos da construção cotados
Fazer paginação do forro
Indicar o início para o assentamento do forro
Indicar diferenças de forro, quando houver
Cotar o forro
Indicar locação das luminárias
Indicar locação de sinalizações de emergência
conforme Instruções Técnicas do Corpo de
Bombeiros do Estado de São Paulo
Indicar locação de equipamentos e sistemas de
condicionamento de ar.
Especificar materiais e acabamentos
de Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Especificar tipo de Especificar lâmpadas
luminárias,
potência de alto rendimento,
das
lâmpadas
e menor consumo de
reatores.
Visar
a energia, maior vida útil
eficiência energética.
e com o menor teor de
mercúrio
Indicar detalhes e etc.
Compatibilidade entre projeto e tabela de
acabamentos
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 97 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Planta de Forro de
Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)

Ampliação
áreas
molháveis

Atendido

Não atendido

Indicar orientação
Indicar eixos da construção cotados
Indicar cotas de nível de piso acabado
Indicar medidas internas e totais
Indicar espessuras de paredes
Indicar dimensões de aberturas e vãos de portas
e janelas
Indicar cotas horizontais dos pontos hidráulicos
Indicar cotas horizontais de localização dos
aparelhos e peças sanitárias
Desenvolver paginação de piso
Indicar o início para o assentamento do piso
Indicar acessórios de sanitários (papeleiras,
saboneteiras, espelhos, etc.)
Indicar cotas horizontais de locação dos
acessórios de sanitários
Especificar materiais e acabamentos
de Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Torneiras
com
arejadores
antivandalismo
Especificar
equipamentos e metais Torneiras
com
hidráulicos /sanitários
temporizadores
economizadores de
Bacia sanitária com
água
classificação
V.D.R.
(Volume de Descarga
Reduzido)
Indicar elevações, detalhes, etc.
Compatibilidade entre projeto e tabela de
acabamentos
Estar de acordo com normas técnicas e
legislações pertinentes
Estar de acordo com a NBR 9050
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 98 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Ampliações de
Áreas molháveis de Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)

Elevações
Áreas
molháveis

Atendido

Não atendido

Indicar eixos da construção cotados
Indicar cotas de nível
Desenvolver paginação de parede
Indicar o início para o assentamento do
revestimento de parede
de pé-direito
de peitoris
de pontos hidráulicos
Indicar medidas
de aparelhos e peças
verticais
sanitárias
locação dos acessórios
de sanitários
Especificar materiais e acabamentos
Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
de
Torneiras
com
arejadores
antivandalismo
Especificar
equipamentos e metais Torneiras
com
hidráulicos /sanitários
temporizadores
economizadores de
Bacia sanitária com
água
classificação
V.D.R.
(Volume de Descarga
Reduzido)
Indicar detalhes e etc.
Compatibilidade entre projeto e tabela de
acabamentos
Estar de acordo com normas técnicas e
legislações pertinentes
Estar de acordo com a NBR 9050
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 99 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Elevações de Áreas
molháveis de Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)

Atendido

Não atendido

Desenvolver planta
Desenvolver elevação
Indicar medidas horizontais em planta
Indicar medidas verticais em elevação
Indicar dimensões de aberturas e vãos de
Ampliação de portas, janelas e portões
Indicar sistema de abertura
esquadrias,
Especificar materiais e acabamentos
portas
e Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
portões
Indicar elevações, detalhes, etc.
Desenvolver detalhes
Visar à segurança patrimonial
Indicar a quantidade
Estar compatível com o projeto de arquitetura
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 100 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Ampliações de
Esquadrias, Portas e Portões de Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)

Detalhes
construtivos

Atendido

Não atendido

escadas
rampas
corrimãos
guarda-corpo
barras de apoio dos
sanitários acessíveis
alçapões
platibandas
arremates
juntas de dilatação
impermeabilização
peitoris
soleiras
Detalhar no mínimo
pingadeiras
vedações
contra
infiltrações
mobiliário
bancadas
entrada e medidor de
energia
entrada e medidor de
água
entrada e medidor de
telefonia
área
de
armazenamento
e
coleta de lixo
Indicar medidas horizontais quando em planta
Indicar medidas verticais quando em elevação
Indicar dimensões
Especificar materiais e acabamentos
Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Indicar elevações, detalhes, etc.
Estar de acordo com normas técnicas e
legislações pertinentes
Estar de acordo com a NBR 9050
estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 101 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Detalhes
Construtivos de Arquitetura.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

269

Representação gráfica (mínima)

Detalhes
Mobiliário
Específico

Atendido

Não atendido

Desenvolver projeto
Balcão de atendimento
dos seguintes
Prateleiras para carga
mobiliário no mínimo
de urna
Desenvolver planta
Desenvolver elevação
Indicar medidas horizontais em planta
Indicar medidas verticais em elevação
Indicar sistema de passagem de cabeamento de
elétrica
Indicar sistema de passagem de cabeamento de
de dados e voz no balcão de atendimento
Indicar sistema de passagem de cabeamento do
computador
Indicar sistema de fixações
Especificar materiais e acabamentos
Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Indicar elevações, detalhes, etc.
Desenvolver detalhes
Indicar a quantidade
Obedecer à NBR 9050 no caso do balcão de
atendimento
Estar compatível com o projeto de arquitetura
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 102 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Detalhes de
Mobiliário Específico.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Representação gráfica (mínima)

Sistema Viário

Escala

Atendido

Não atendido

Planta de implantação
1:100
Perfis e seções transversais de vias e H=1:10
de estacionamentos
0
V=1:10
Detalhes em escala adequada
Memorial descritivo e explicativo.
Quantitativo de materiais.

Quadro 103 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Sistema Viário.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)

Atendido

Não atendido

Conformação e localização dos componentes do
sistema viário, com a ligação da circulação de
veículos no interior do terreno
Conexão do sistema viário interno com o
sistema viário principal
Indicar as vias de circulação de pedestres no
interior do terreno
Indicar a posição e largura das vias, rampas e
raios de curvas horizontais
Indicar a posição e dimensionamento de
estacionamentos
Planta
de
Representar as áreas construídas, contendo
cotas de soleiras, portas e demais elementos
Implantação
que
sejam
necessários
para
perfeita
do
Sistema compatibilização com o projeto de sistema viário.
Indicar o estaqueamento, em planta, dos eixos
Viário
das vias compostos por trechos retos.
Definir os pontos de começo de curva circular,
pontos de intersecção das tangentes horizontais,
pontos de término de curva circular.
Estar de acordo com normas técnicas e
legislações pertinentes
Estar de acordo com a NBR 9050
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 104 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Planta de
Implantação do Sistema Viário.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica

Atendido

Não atendido

Desenvolver perfis e seções transversais de vias
e de estacionamentos em relação ao terreno
original
Indicar todos os greides
Indicar tampas e raios de curvatura vertical
Indicar posição das vias
Indicar posição de canteiros
Indicar posição de estacionamentos
Indicar declividade transversal
Indicar posição de passeios, canteiros centrais e
Perfis
e outros elementos necessários à perfeita
Seções
do definição de sua geometria.
Definir os pontos de começo de curva vertical,
Sistema Viário pontos de intersecção de tangentes verticais e
pontos de término de curva vertical
Diferenciar os pontos onde se iniciam, onde se
cruzam e onde terminam as vias
Estar de acordo com normas técnicas e
legislações pertinentes
Estar de acordo com a NBR 9050
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 105 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Perfis e Seções do
Sistema Viário.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Representação gráfica (mínima)

Detalhes
Construtivos
do Sistema
Viário

Atendido

Não atendido

Indicar medidas horizontais quando em planta
Indicar medidas verticais quando em elevação
Indicar dimensões
Especificar materiais e acabamentos
Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Indicar detalhes e etc.
Estar de acordo com normas técnicas e
legislações pertinentes
Estar de acordo com a NBR 9050
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 106 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Detalhes
Construtivos do Sistema Viário.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica

Comunicação
Visual

Escala

Atendido

Não atendido

Planta de Implantação
1:100
Planta baixa dos pavimentos
1:50
Elevações de todos os elementos em 1:50 ou
questão
1:20
Detalhes e ampliações em escala
adequada
Memorial descritivo e explicativo.
Quantitativo de materiais.

Quadro 107 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Comunicação Visual.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Representação gráfica

Implantação
de
Comunicação
Visual

Atendido

Não atendido

Indicar a locação de todos os elementos de
Comunicação Visual externa
Indicar local de placa de identificação do
Cartório
Identificar locais de vagas de estacionamento
Identificar locais de carga e descarga
Identificar acesso público
Identificar acesso restrito a funcionários
Identificar acesso de serviço
Identificar acesso de veículos
Identificar locais de proibição de estacionamento
de veículos
Regulamentar a circulação de veículos
Especificar materiais e acabamentos
Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Indicar elevações, detalhes, etc.
Estar de acordo com normas técnicas e
legislações pertinentes
Estar de acordo com a NBR 9050
Estar de acordo com as Instruções Técnicas do
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 108 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Implantação de
Comunicação Visual.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica

Atendido

Não atendido

Planta baixa dos pavimentos contendo a locação
de todos os elementos de Comunicação Visual
Identificar os andares
Identificar os ambientes
Regulamentar a circulação pela edificação com
placas direcionais
Identificar o atendimento ao público
Identificar área de espera
Identificar área de espera para pessoas com
cadeiras de rodas
Identificar acesso restrito a funcionários
Identificar equipamentos de proteção e combate
a incêndio
Identificar saídas de emergência
Identificar circulações acessíveis
Planta
Baixa Identificar sanitários acessíveis
Identificar escadas
de
Identificar elevadores
Comunicação Identificar telefone público para deficientes
auditivos e pessoas com mobilidade reduzida
Visual
Identificar em Braille os sanitários
Identificar em Braille os corrimãos
Identificar em Braille os pavimentos
Especificar materiais e acabamentos
Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Indicar elevações, detalhes, etc.
Estar de acordo com normas técnicas e
legislações pertinentes
Estar de acordo com a NBR 9050
Estar de acordo com as Instruções Técnicas do
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 109 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Planta Baixa de
Comunicação Visual.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica

Atendido

Não atendido

Elevações de todos os elementos de
Comunicação Visual
Identificar os andares
Identificar os ambientes
Placas direcionais de circulação pela edificação
Identificar o atendimento ao público
Identificar área de espera
Identificar área de espera para pessoas com
cadeiras de rodas
Identificar acesso restrito a funcionários
Identificar equipamentos de proteção e combate
a incêndio
Identificar saídas de emergência
Identificar circulações acessíveis
Identificar sanitários acessíveis
Identificar ambientes
Elevações de Identificar escadas
Comunicação Identificar elevadores
Identificar telefone público para deficientes
auditivos e pessoas com mobilidade reduzida
Visual
Identificar em Braille dos sanitários
Identificar em Braille dos corrimãos
Identificar em Braille dos pavimentos
Especificar materiais e acabamentos
Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Indicar detalhes, etc.
Estar de acordo com normas técnicas e
legislações pertinentes
Estar de acordo com a NBR 9050
Estar de acordo com as Instruções Técnicas do
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 110 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Elevações de
Comunicação Visual.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)

Detalhes de
Comunicação
Visual

Atendido

Não atendido

Indicar medidas horizontais quando em planta
Indicar medidas verticais quando em elevação
Especificar
os
tratamentos
Diagramação das
Especificar as cores
placas
Especificar
tipos
e
tamanhos de letras
Detalhar o sistema de instalação
Detalhar o sistema de montagem
Detalhar sistema de fixação
Especificar, quando houver, a necessidade de
instalação elétrica
Indicar dimensões
Especificar materiais e acabamentos
Especificar dimensões dos materiais e
acabamentos
Indicar detalhes e etc.
Estar de acordo com normas técnicas e
legislações pertinentes
Estar de acordo com a NBR 9050
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 111 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Detalhes de
Comunicação Visual.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).

Paisagismo

Representação gráfica (mínima)

Escala

Planta de Implantação
Cortes do terreno
Ampliações e detalhes em escala
adequada
Memorial descritivo e explicativo.
Quantitativo de materiais.

1:50
1:50

Atendido

Não atendido

Quadro 112 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Paisagismo.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)

Atendido

Não atendido

Orientação
Indicar taludes
Identificar postes, árvores, passeio e demais
elementos construídos existentes e projetados
Áreas de vegetação a serem preservadas
Organização volumétrica vegetal
Plano de massa
Especificar a vegetação e forração com nome
científico, nomenclatura popular, quantidade e
porte
Locar a vegetação
Determinar espaçamento das mudas
Indicar pavimentos em pedrisco, areia, mantas
Planta
de geotêxteis, etc.
Indicar as necessidades de movimento de terra
Implantação
ou eventuais acertos no terreno
Paisagismo
Curvas de nível
Sistema de escoamento de águas pluviais
Previsão de redes e pontos de consumo
necessários ao desenvolvimento de projetos de
hidráulica, de irrigação e drenagem, de
eletricidade, de iluminação, de pavimentação e
outros, definindo o caminhamento das redes de
forma a evitar interferências com a vegetação e
canteiros previstos ou existentes
Especificar as necessidades de correção
química e orgânica do solo.
Indicar detalhes e etc.
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 113 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Planta de
Implantação de Paisagismo.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)

Atendido

Não atendido

Indicar taludes
Identificar postes, árvores, passeio e demais
elementos construídos existentes e projetados
Áreas de vegetação a serem preservadas
Organização volumétrica vegetal
Plano de massa
Especificar a vegetação e forração com nome
científico, nomenclatura popular, quantidade e
porte
Indicar pavimentos em pedrisco, areia, mantas
geotêxteis, etc.
Corte
de Indicar as necessidades de movimento de terra
ou eventuais acertos no terreno
Paisagismo
Sistema de escoamento de águas pluviais
Prever redes e pontos de consumo necessários
ao desenvolvimento de projetos de hidráulica, de
irrigação e drenagem, de eletricidade, de
iluminação, de pavimentação e outros, definindo
o caminhamento das redes de forma a evitar
interferências com a vegetação e canteiros
previstos ou existentes
Especificar as necessidades de correção
química e orgânica do solo.
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 114 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Corte de Paisagismo.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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Representação gráfica (mínima)

Detalhes de
Paisagismo

Atendido

Não atendido

Indicar medidas horizontais quando em planta
Indicar medidas verticais quando em elevação
Detalhar o método de plantio
Detalhar o sistema de tutor
Detalhar o sistema de redes e pontos de
consumo necessários ao desenvolvimento de
projetos de hidráulica, de irrigação e drenagem,
de eletricidade, de iluminação, de pavimentação
e outros, definindo o caminhamento das redes
de forma a evitar interferências com a vegetação
e canteiros previstos ou existentes
Especificar materiais
Especificar dimensões dos materiais
Estar de acordo com normas técnicas e
legislações pertinentes
Estar compatível com o projeto de arquitetura
Compatibilidade
com
os
Projetos
Complementares
O Carimbo deve estar de acordo com a
Padronização de Desenho do TRE/SP

Quadro 115 - Check list da representação gráfica de Projeto Executivo de Detalhes de
Paisagismo.
Fonte: Elaborado pela autora (2010).
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APÊNDICE C - NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS A SEREM OBEDECIDAS.
Este anexo contém o mínimo de normas técnicas brasileiras a serem
obedecidas para cada sistema na elaboração do projeto. Esta relação de normas foi
elaborada em 2010, sendo que, quando houver atualização ou substituição de
normas, o projeto deverá ser desenvolvido de acordo com a versão equivalente mais
recente.
1) Desempenho estrutural
•

NBR 5629: Execução de tirantes ancorados no terreno;

•

NBR 5732: Cimento Portland comum – Especificação;

•

NBR

5733:

Cimento

Portland

de

alta

resistência

inicial

–

Especificação;
•

NBR 5735: Cimento Portland de alto-forno – Especificação;

•

NBR 5736: Cimento Portland pozolânico – Especificação;

•

NBR 5737: Cimento Portland resistente a sulfatos – Especificação;

•

NBR 5738: Concreto - Procedimento para moldagem e cura de
corpos-de-prova;

•

NBR 5739: Concreto – Ensaio de compressão de corpos-de-prova
cilíndricos;

•

NBR 6004: Arames de aço - Ensaio de dobramento alternado;

•

NBR 6118: Estruturas de concreto;

•

NBR 6120: Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;

•

NBR 6122: Projeto e execução de fundações;

•

NBR 6123: Forças devidas ao vento em edificações;

•

NBR 7190: Projetos de Estruturas de madeira;

•

NBR 7477: Determinação do coeficiente de conformação superficial
de barras e fios de aço destinados a armaduras de concreto armado;
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•

NBR 7480: Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto
armado – Especificação;

•

NBR 7481: Tela de aço soldada - Armadura para concreto;

•

NBR 8044: Projeto geotécnico;

•

NBR 8522: Concreto - Determinação do módulo estático de
elasticidade à compressão ;

•

NBR 8681: Ações e segurança nas estruturas;

•

NBR 8800: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de
aço e concreto de edifícios;

•

NBR 8953: Concreto para fins estruturais - Classificação pela massa
específica, por grupos de resistência e consistência;

•

NBR 9062: Projeto e execução de estruturas de concreto prémoldado;

•

NBR 10837: Cálculo de alvenaria estrutural de blocos vazados de
concreto;

•

NBR 11578: Cimento Portland composto;

•

NBR 11682: Estabilidade de encostas;

•

NBR 12654: Controle tecnológico de materiais componentes do
concreto;

•

NBR 12655: Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e
recebimento – Procedimento;

•

NBR 14931: Execução de estruturas de concreto – Procedimento;

•

NBR 15575: Desempenho de edifícios habitacionais de até cinco
pavimentos;

•

NBR NM 67: Concreto - Determinação da consistência pelo
abatimento do tronco de cone.
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2) Segurança contra incêndio
•

NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

•

NBR 5419: Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas;

•

NBR 5628: Componentes construtivos estruturais – Determinação da
resistência ao fogo;

•

NBR 8681: Ações e segurança nas estruturas – Procedimento

•

NBR 9077: Saídas de Emergência em Edifícios;

•

NBR 9441: Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio;

•

NBR

10636:

Paredes

divisórias

sem

função

estrutural

–

Determinação da resistência ao fogo;
•

NBR 10721: Extintores de incêndio com carga de pó;

•

NBR 10897: Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros
automáticos - Requisitos;

•

NBR 10898: Sistema de Iluminação de Emergência;

•

NBR 11715: Extintores de incêndio com carga d'água;

•

NBR 11716: Extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono
(gás carbônico);

•

NBR 11742: Porta Corta-fogo para Saída de Emergência;

•

NBR 12615: Sistema de Combate a Incêndio por Espuma;

•

NBR 12693: Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio;

•

NBR 12962: Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de
Incêndio;

•

NBR 13434: Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico;

•

NBR 13714: Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate
a incêndio;

•

NBR 14323: Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em
situação de incêndio – Procedimento;
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•

NBR 14349: União para mangueira de incêndio – Requisitos e
métodos de ensaio;

•

NBR 14432: Exigência de resistência ao fogo de elementos
construtivos de edificações – Procedimento

•

NBR 15200: Projeto de estrutura de concreto em situação de
incêndio;

•

NBR 15575: Desempenho de edifícios habitacionais de até cinco
pavimentos.

No Estado de São Paulo, o Decreto n° 46076 de 31 de agosto de 2001
estabelece que todos os projetos e construções de edificações devem obedecer às
Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo:
•

IT 01: Procedimentos Administrativos;

•

IT 02: Conceitos Básicos de Segurança Contra Incêndio;

•

IT 03: Terminologia de Segurança contra Incêndio;

•

IT 04: Símbolos gráficos para projeto de Segurança contra Incêndio;

•

IT 05: Segurança contra Incêndio – Urbanística;

•

IT 06: Acesso de Viatura na Edificação e Área de Risco;

•

IT 07: Separação entre Edifícios;

•

IT 08: Segurança Estrutural nas Edificações Resistência ao fogo dos
elementos de construção;

•

IT 09: Compartimentação Horizontal e Compartimentação Vertical;

•

IT 10: Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento;

•

IT 11: Saídas de Emergência;

•

IT 12: Dimensionamento de Lotação e Saídas de Emergência em
Recintos Esportivos e de Espetáculos Artístico – Culturais;

•

IT 13: Pressurização de Escada de Segurança;
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•

IT 14: Carga de Incêndio nas Edificações e Áreas de Risco;

•

IT 15: Controle de Fumaça;

•

IT 16: Plano de intervenção de Incêndio;

•

IT 17: Brigada de Incêndio

•

IT 18: Iluminação de emergência;

•

IT 19: Sistemas de detecção e alarme de incêndio;

•

IT 20: Sinalização de emergência;

•

IT 21: Sistema de proteção por extintores de incêndio;

•

IT 22: Sistema de hidrantes e de mangotinhos para combate a
incêndio;

•

IT 23: Sistema de chuveiros automáticos;

•

IT 24: Sistema de resfriamento para líquidos e gases inflamáveis e
combustíveis;

•

IT 25: Sistema de proteção por espuma;

•

IT 26: Sistema fixo de gases para combate a incêndio;

•

IT 27: Armazenagem de líquidos inflamáveis e combustíveis;

•

IT 28: Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de
gás liquefeito de petróleo (GLP);

•

IT 29: Comercialização, distribuição e utilização de gás natural;

•

IT 30: Fogos de artifício;

•

IT 31: Heliponto e heliporto;

•

IT 32: Produtos perigosos em edificação e área de risco;

•

IT 33: Cobertura de sapé, piaçava e similares;

•

IT 34: Hidrante urbano;

•

IT 35: Túnel rodoviário;

•

IT 36: Pátio de contêiner;
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•

IT 37: Subestações elétrica;

•

IT 38: Segurança contra incêndio em cozinha profissional.

3) Segurança no uso e operação
•

NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

•

NBR 5419: Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas;

•

NBR 15575: Desempenho de edifícios habitacionais de até cinco
pavimentos.

4) Estanqueidade
•

NBR 9574: Execução de impermeabilização;

•

NBR 9575: Impermeabilização - Seleção e projeto;

•

NBR 15575: Desempenho de edifícios habitacionais de até cinco
pavimentos.

5) Desempenho térmico
•

NBR 15220: Desempenho térmico de edificações;

•

NBR 15575: Desempenho de edifícios habitacionais de até cinco
pavimentos.

6) Desempenho acústico
•

NBR 10151: Acústica - Avaliação do ruído ambiente em áreas
habitadas visando ao conforto da comunidade – Procedimento;

•

NBR 10152: Níveis de ruído para Conforto Acústico;

•

NBR 15575: Desempenho de edifícios habitacionais de até cinco
pavimentos.
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7) Desempenho lumínico
•

NBR 5413: Iluminância de Interiores;

•

NBR 15215: Iluminação natural;

•

NBR 15575: Desempenho de edifícios habitacionais de até cinco
pavimentos.

8) Funcionalidade e Acessibilidade
•

NBR 9050: Acessibilidade a Edificações Mobiliário, Espaços e
Equipamentos Urbanos;

•

NBR 15575: Desempenho de edifícios habitacionais de até cinco
pavimentos.

9) Conforto tátil, visual e antropodinâmico
•

NBR 9050: Acessibilidade a Edificações Mobiliário, Espaços e
Equipamentos Urbanos;

•

NBR 15575: Desempenho de edifícios habitacionais de até cinco
pavimentos.

10) Sistemas de piso interno
•

NBR 5628: Componentes construtivos e estruturais – Determinação
da resistência ao fogo;

•

NBR 7686: Revestimentos têxteis de piso;

•

NBR 8810: Revestimentos têxteis de piso - Determinação da
resistência à abrasão;

•

NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos;

•

NBR 9442: Materiais de construção - Determinação do índice de
propagação superficial de chama pelo método do painel radiante;
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•

NBR 9457: Ladrilho hidráulico;

•

NBR 9574: Execução de impermeabilização;

•

NBR

10247:

Produtos

de

cerâmica

vidrada

e

queimada

-

Determinação da resistência à abrasão;
•

NBR 13818: Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e
métodos de ensaios;

•

NBR 14833-1: Revestimento de pisos laminados melamínicos de alta
resistência;
Parte 1: Requisitos, características, classes e métodos de ensaio;

•

NBR 14833-2: Revestimento de pisos laminados melamínicos de alta
resistência
Parte 2: Procedimentos para aplicação e manutenção;

•

NBR 14851-1: Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de
linóleo
Parte 1: Classificação e requisitos;

•

NBR 14851-2: Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de
linóleo
Parte 2: Procedimento para aplicação e manutenção;

•

NBR 14917-1: Revestimento de pisos - Manta (rolo) vinílica flexível
heterogênea em PVC. Parte 1: Requisitos, características e classes;

•

NBR 14917-2: Revestimento de pisos - Manta (rolo) vinílica flexível
heterogênea em PVC. Parte 2: Procedimentos para aplicação e
manutenção;

•

NBR 15575-1: Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos –
Desempenho. Parte 1: Requisitos gerais;

•

NBR 15575-2: Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos –
Desempenho. Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais;

•

NBR 15575-3: Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos –
Desempenho. Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos internos;
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•

ISO 140-3: Acoustics – Measurement of sound insulation in buildings
and of building elements – Part 3: Laboratory measurements of
airborne sound insulation between rooms;

•

ISO 140-4: Acoustics -- Measurement of sound insulation in buildings
and of building elements -- Part 4: Field measurements of airborne
sound insulation between rooms;

•

ISO 140-7: Acoustics -- Measurement of sound insulation in buildings
and of building elements -- Part 7: Field measurements of impact
sound insulation of floors;

•

ISO 717-1: Acoustics -- Rating of sound insulation in buildings and of
building elements -- Part 1: Airborne sound insulation;

•

ISO 717-2: Acoustics -- Rating of sound insulation in buildings and of
building elements -- Part 2: Impact sound insulation;

•

ISO 1182: Reaction to fire tests for building products -- Noncombustibility test;

•

ISO 10052: Acoustics -- Field measurements of airborne and impact
sound insulation and of service equipment sound -- Survey method;

•

ASTM E 662:1981: Standard test method for specific optical density
of smoke generated by solid materials.

11) Sistemas de vedações verticais internas e externas
•

NBR 5674: Manutenção de edificações – Procedimento;

•

NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;

•

NBR 7190: Projeto de estruturas de madeira;

•

NBR 7334: Vidros de segurança - Determinação dos afastamentos
quando submetidos à verificação dimensional;

•

NBR 8051: Porta de madeira de edificação - Verificação da
resistência a impactos da folha;
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•

NBR 8054: Porta de madeira de edificação - Verificação do
comportamento da folha submetida a manobras anormais;

•

NBR 8798: Execução e controle de obras em alvenaria estrutural de
blocos vazados concreto;

•

NBR 8545: Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e
blocos cerâmicos;

•

NBR 8800: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de
aço e concreto de edifícios;

•

NBR 9062: Projeto e execução de estruturas de concreto prémoldado;

•

NBR 10152: Níveis de ruído para conforto acústico;

•

NBR 10837: Cálculo de alvenaria estrutural de blocos vazados de
concreto;

•

NBR 11675: Divisórias leves internas moduladas - Verificação da
resistência a impactos;

•

NBR 14037: Manual de operação, uso e manutenção das edificações
- Conteúdo e recomendações para elaboração e apresentação;

•

NBR 14974-1: Bloco sílico-calcário para alvenaria. Parte 1:
Requisitos, dimensões e métodos de ensaio;

•

NBR 14974-2: Bloco sílico-calcário para alvenaria. Parte 2:
Procedimentos para execução de alvenaria;

•

NBR 15220-1: Desempenho térmico de edificações. Parte 1:
Definições, símbolos e unidades;

•

NBR 15220-2: Desempenho térmico de edificações. Parte 2: Método
de célulo da transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso
térmico e do fator solar de elementos e componentes de edificações;

•

NBR 15220-3: Desempenho térmico de edificações. Parte 3:
Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para
habitações unifamiliares de interesse social;
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•

NBR 15220-4: Desempenho térmico de edificações. Parte 4: Medição
da resistência térmica e da condutividade térmica pelo princípio da
placa quente protegida;

•

NBR 15220-5: Desempenho térmico de edificações. Parte 5: Medição
da resistência térmica e da condutividade térmica pelo método
fluximétrico;

•

NBR 15270-1: Componentes cerâmicos. Parte 1: Blocos cerâmicos
para alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos;

•

NBR 15270-2: Componentes cerâmicos. Parte 2: Blocos cerâmicos
para alvenaria estrutural - Terminologia e requisitos;

•

NBR 15270-3: Componentes cerâmicos. Parte 3: Blocos cerâmicos
para alvenaria estrutural e de vedação - Métodos de ensaio;

•

NBR 15575-1: Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos –
Desempenho. Parte 1: Requisitos gerais;

•

NBR 15575-4: Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos –
Desempenho. Parte 4: Sistemas de vedações verticais externas e
internas.

12) Uso racional de água

•

NBR 5626: Instalação predial de água fria;

•

NBR

13969:

Tanques

sépticos

-

Unidades

de

tratamento

complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto,
construção e operação.

13) Coberturas
•

NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão;

•

NBR 5419: Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;
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•

NBR 5628: Componentes construtivos estruturais - Determinação da
resistência ao fogo;

•

NBR 6123: Forças devidas ao vento em edificações;

•

NBR 7190: Projeto de estruturas de madeira;

•

NBR 7213: Agregados leves para concreto isolante térmico;

•

NBR 8681: Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;

•

NBR 8800: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de
aço e concreto de edifícios;

•

NBR 9062: Projeto e execução de estruturas de concreto prémoldado;

•

NBR 9227: Véu de fibras de vidro para impermeabilização;

•

NBR 9228: Feltros asfálticos para impermeabilização;

•

NBR 9229: Mantas de butil para impermeabilização;

•

NBR 9230: Vermiculita expandida;

•

NBR 9442: Materiais de construção - Determinação do índice de
propagação superficial de chama pelo método do painel radiante;

•

NBR 9575: Impermeabilização - Seleção e projeto;

•

NBR 9685: Emulsão asfáltica para impermeabilização;

•

NBR 9686: Solução e emulsão asfálticas empregadas como material
de imprimação na impermeabilização;

•

NBR 9688: Isolantes térmicos de lã cerâmica mantas;

•

NBR 9690: Impermeabilização - mantas de cloreto de polivilina
(PVC);

•

NBR 9909: Isolantes térmicos de lã cerâmica – painéis;

•

NBR 9910: Asfaltos modificados para impermeabilização sem adição
de polímeros - Características de desempenho;

•

NBR 9952: Manta asfáltica para impermeabilização;
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•

NBR 10152: Níveis de ruído para conforto acústico.;

•

NBR 10404: Isolantes térmicos de lã cerâmica – Flocos;

•

NBR 10412: Isolantes térmicos de lã de vidro - Feltros de lamelas;

•

NBR 10844: Instalações prediais de águas pluviais;

•

NBR 11358: Painéis termoisolantes à base de lã de vidro;

•

NBR 11360: Isolantes térmicos de lã de vidro – Flocos;

•

NBR 11361: Mantas termoisolantes à base de lã de vidro;

•

NBR 11362: Feltros termoisolantes à base de lã de vidro;

•

NBR 11364: Painéis termoisolantes à base de lã de rocha;

•

NBR 11626: Isolantes térmicos de lã de rocha – Flocos;

•

NBR 11722: Feltros termoisolantes à base de lã de rocha;

•

NBR 11752: Materiais celulares de poliestireno para isolamento
térmico na construção civil e refrigeração industrial.;

•

NBR 11797: Mantas de etileno-propileno-dieno-monômero (EPDM)
para impermeabilização.;

•

NBR 13047: Isolante térmico de lá de rocha - Mantas flexíveis com
suporte de tela metálica;

•

NBR 13121: Asfalto elastomérico para impermeabilização;

•

NBR 13532: Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura;

•

NBR 13571: Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios;

•

NBR 13724: Membrana asfática para impermeabilização com
estrutura aplicada a quente;

•

NBR 14323: Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em
situação de incêndio – Procedimento;

•

NBR 14432: Exigências de resistência ao fogo de elementos
construtivos de edificações – Procedimento;

•

NBR 14718: Guarda-corpos para edificação;
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•

NBR 14762: Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por
perfis formados a frio – Procedimento;

•

NBR 15200: Projeto de estruturas de concreto em situação de
incêndio;

•

NBR 15215: Iluminação natural;

•

NBR 15220: Desempenho térmico de edificações;

•

NBR 15575: Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos;

•

ISO 140: Acoustics — Measurement of sound insulation in buildings
and of building elements;

•

ISO 717: Acoustics -- Rating of sound insulation in buildings and of
building elements;

•

ISO 1182: Reaction to fire tests for building products;

•

ISO 10052: Acoustics -- Field measurements of airborne and impact
sound insulation and of service equipment sound -- Survey method;

•

UNIFORM BUILDING CODE STANDARD 26-3 (UBC 26-3), ROOM
FIRE TEST STANDARD FOR INTERIOR OF FOAM PLASTIC
SYSTEMS.

14) Guarda-corpo e corrimão
•

NBR 6323: Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido Especificação;

•

NBR 9077: Saídas de emergência em edifícios;

•

NBR 14718: Guarda-corpos para edificação;

•

IT 11: Saídas de Emergência.

15) Iluminação
•

NBR 5114 - Reatores para lâmpadas fluorescentes tubulares Especificação;
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•

NBR 5123 - Relé fotoelétrico e tomada para iluminação;

•

NBR 5160 - Lâmpada fluorescente para iluminação geral;

•

NBR 5382 - Verificação de iluminância de interiores;

•

NBR 5413: Iluminância de interiores;

•

NBR 5461: Iluminação;

•

NBR 13593: Reator e ignitor para lâmpada a vapor de sódio a alta
pressão;

•

NBR 14417 - Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada
para lâmpadas fluorescentes tubulares. Prescrições gerais e de
segurança;

•

NBR 14418 - Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada
para lâmpadas fluorescentes tubulares. Prescrições de desempenho;

•

NBR 14538 - Lâmpada fluorescente com reator integrado à base para
iluminação geral – Requisitos de segurança;

•

NBR 14539 - Lâmpada fluorescente com reator integrado à base para
iluminação geral. Requisitos de desempenho;

•

NBR 15215-1: Iluminação natural. Parte 1: Conceitos básicos e
definições;

•

NBR 15215-2: Iluminação natural. Parte 2: Procedimentos de
cálculos para estimativa da disponibilidade de luz natural;

•

NBR 15215-3: Iluminação natural. Parte 3: Procedimento de cálculo
para a determinação da iluminação natural em ambientes internos;

•

NBR 15215-4: Iluminação natural. Parte 4: Verificação experimental
das condições de iluminação interna de edificações. Método de
medição;

•

NBRIEC 60081: Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação
geral;

•

NBRIEC 60357: Lâmpadas halógenas;
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•

NBRIEC 60598-1: Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios;

•

NBRIEC 60662: Lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão;

•

NBRIEC 60901: Lâmpadas fluorescentes de base única - Prescrições
de desempenho;

•

RESP 011 (Regulamento Específico - INMETRO): Reatores para
lâmpadas

de

descarga

(eletrônicos

e

eletromagnéticos

para

lâmpadas fluorescentes e eletromagnéticos para lâmpadas a vapor
de sódio);
•

RAC (Regulamento de Avaliação da Conformidade - INMETRO):
Lâmpadas de uso doméstico - Linha incandescentes;

•

RAC (Regulamento de Avaliação da Conformidade - INMETRO):
Lâmpadas decorativas - Linha incandescentes;

•

RAC (Regulamento de Avaliação da Conformidade - INMETRO):
Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado.

16) Layout e mobiliário
•

NBR 13.962: Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e
métodos de ensaio;

•

NBR 13.963: Móveis para escritório - Móveis para desenho Classificação e características físicas e dimensionais;

•

NBR 13.964: Móveis para escritório - Divisória tipo painel;

•

NR-17: Ergonomia;

•

NBR 9050: Acessibilidade a Edificações Mobiliário, Espaços e
Equipamentos Urbanos.
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17) Qualidade de Projeto
•

NBR ISO 9000 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e
vocabulário;

•

NBR ISO 9001 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos;

•

NBR ISO 9004 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Diretrizes para
melhorias de desempenho.

•

Entre outras sobre qualidade de projeto e edificações.
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ANEXO A - PROJETO TIPO TRE/SP.
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Fonte: Multigerencial (2001).

