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1. APRESENTAÇÃO 

 

1.1. OBJETIVO 

Este documento tem por objetivo estabelecer escopo, diretrizes e especificações técnicas para a 
elaboração dos projetos executivos do Programa Casa da Gente, a cargo da Secretaria de Infraestrutura e 
Obras do Estado do Rio de Janeiro, através da Subsecretaria de Habitação.  

Visa também orientar os contratados para a produção de habitações mais saudáveis, econômicas e 
resilientes, com a utilização de materiais de qualidade, garantindo a resistência e a durabilidade das 
construções. 
 

1.2. CONDIÇÕES GERAIS 

A elaboração deste Caderno apoia-se nas disposições estabelecidas pela Lei 8666 - de Licitações e 
Contratos, de modo a buscar maior qualidade e produtividade e a mais perfeita técnica nas atividades de 
contratação de serviços e obras.  

 O contratado deverá, antes de iniciar os projetos executivos, visitar o local onde se desenvolverão 
os trabalhos. 

A qualidade deverá ser obtida com um produto ou serviço que atenda perfeitamente, de forma 
confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo, às necessidades dos beneficiários. Isso 
significa para o mesmo: um projeto perfeito; sem defeitos; baixo custo; segurança do usuário; entrega no 
prazo certo; no local certo e na quantidade certa.  

Conterá todos os elementos de projeto, bem como as informações e instruções complementares 
necessárias à execução dos serviços e obras objeto do contrato, como:  

Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Desenhos e demais elementos de projeto 
correspondentes aos serviços e obras objeto do certame;  

Planilhas de Orçamento, contendo a codificação, a discriminação, o quantitativo, a unidade de 
medida e o preço unitário de todos os serviços e fornecimentos previstos no projeto;  

 Regulamentação de Preços e Medições, contendo a definição, a composição e o critério de medição 
de todos os itens das Planilhas de Orçamento;  

Definição do modelo de Garantia de Qualidade a ser adotado para os serviços, fornecimentos e 
produtos pertinentes ao objeto do certame;  

Informações específicas sobre os serviços e obras objeto da Licitação e disposições complementares 
do Contratante;  

Relação das Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios aplicáveis aos serviços e 
obras objeto da Licitação. Todas as disposições e procedimentos pertinentes às Práticas de Projeto, Construção 
e Manutenção de Edifícios Públicos deverão ser verificados, ajustados e complementados pelo Contratante, de 
modo a atenderem às peculiaridades do objeto da Licitação. 

Os ajustes e complementações realizados pelos projetos executivos, se porventura houver, serão 
avaliados pela Administração, com vistas à atualização final do projeto. 
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2. DOCUMENTOS ANEXOS 

Seguem anexos: 
- Regramento para Nomenclatura de Arquivos Digitais (Anexo I); 
- Tabelas de Códigos para Formação de Nomes de Arquivos Digitais (Anexo II); 
- Graficação Digital de Plantas – Configurações de Impressão (Anexo III); 
- Graficação de Plantas – Configuração do Carimbo (Anexo IV); 
- Graficação de Plantas – Nomenclatura dos “Layers” do Arquivo Digital (Anexo V); 
-  Placa de Obra  (Anexo VI). 

 

3. SERVIÇOS PASSÍVEIS DE CONTRATAÇÃO 

O objeto do contrato consistirá dos serviços de engenharia, arquitetura e urbanismo de interesse da 
Secretaria de Habitação e Obras, atendendo a conveniências e determinações próprias. 

Estabelecendo o objeto do contrato, serão passíveis de contratação, conforme as demandas 
específicas do empreendimento e do órgão licenciador, os serviços a seguir, com o atendimento de todos os 
trâmites legais que viabilizem a execução das obras necessárias à construção dos empreendimentos 
planejados.   Os serviços passíveis de contratação são: 

 
-  SERVIÇOS DE CAMPO E ENSAIOS GEOTÉCNICOS 

- Levantamento Topográfico Planialtimétrico da Área; 
- Investigação e Ensaios Geotécnicos do Solo. 
 

-  PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO 
- Projeto Urbanístico – PU (de área livre e de área ocupada); 
- Projetos Arquitetônicos; 
-Projeto de Praças e Arborização Viária. 
 

-  PROJETOS DE ENGENHARIA 
- Projeto Geométrico e Terraplenagem de Vias; 
- Projeto de Pavimentação de Vias; 
- Projeto de Terraplenagem das Quadras; 
- Projeto de Estruturas de Contenção de Solo; 
-Projeto de Rede de Abastecimento de Água; 
- Projeto de Rede de Esgoto Sanitário; 
- Projeto de Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários; 
- Projeto de Estação de Bombeamento de Esgotos; 
- Projeto de Rede de Drenagem Pluvial; 
- Projeto de Reservatório de Amortecimento de Cheias; 
- Projeto de Rede de Distribuição de Energia Elétrica; 
- Projeto de Rede de Iluminação Pública; 
- Projeto de Rede de Drenagem Provisória (para execução das obras de   infraestrutura); 
- Projeto de Fundações das Edificações; 
- Projeto Estrutural das Edificações; 
- Projeto de Instalações Hidrossanitárias das Edificações; 
- Projeto de Instalações Elétricas, Telefônicas e Projetos Correlatos das Edificações; 
- Plano de Prevenção e Combate a Incêndio – PPCI; 
 

-  SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
- Laudo de Cobertura Vegetal – Levantamento e Atualização; 
- Relatório Conclusivo de Risco Geológico/Geotécnico; 
- Relatório Conclusivo de Risco Hidrológico; 
- Avaliação Ambiental Preliminar, Confirmatória, Detalhada e Plano de Remediação de Áreas 

Contaminadas (solos e águas subterrâneas); 
- Levantamento Qualitativo e Quantitativo dos Resíduos Sólidos; 
- Relatório Conclusivo da Caracterização e Situação Ambiental, de Uso e Ocupação do Solo; 
- Relatório Conclusivo dos Impactos Positivos da Reurbanização; 
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- Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC. 
 

Todos estes serviços poderão constituir-se da solução gráfica (plantas), discriminações técnicas, 
memoriais descritivos, memórias de cálculo e listagens discriminadas de materiais e serviços com as suas 
respectivas quantidades.  
 
 

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E SERVIÇOS CORRELATOS 

A apresentação dos projetos e serviços contratados deverá obedecer aos formatos de documentos 
recomendados pela ABNT, sendo preferenciais os seguintes: A0, A1, A2, A3 e A4.  

Os desenhos técnicos deverão ser elaborados nas escalas apropriadas e adequadamente 
detalhados, para permitir a perfeita compreensão dos projetos, não gerando quaisquer dúvidas.  

As atividades técnicas e os projetos concluídos – aprovados, quando for o caso – deverão ser 
entregues àSEINFRA da seguinte forma:  

 
Meio Digital: 
CD ou DVD – compatível com gravador/leitor periférico de microcomputador – gravado com todos 

os documentos que compõem os serviços contratados e anteriormente mencionados. Estes documentos 
podem consistir de memórias de cálculo, plantas, discriminações técnicas ou memoriais descritivos, listagens 
de materiais e serviços, ARTs e RRTs, certidões e outros documentos que forem julgados necessários. As 
plantas deverão ser gravadas em arquivos compatíveis com o software AutoCAD 2004, na extensão DWG. No 
canto inferior direito de cada planta – junto ao desenho da mesma – deverá existir tabela similar à tabela do 
Anexo III, com as configurações de plotagem, onde devem constar, no mínimo, as seguintes informações: as 
cores das penas e a correspondência entre as cores e as respectivas espessuras de penas. Deverá ser 
priorizada, sempre que possível, a plotagem monocromática das plantas, na cor ou tons de preto, prevendo 
sempre a utilização de papel sulfite branco. A graficação das plantas deverá atender o CADERNO DE 
ENCARGOS PARA PROJETOS E SERVIÇOS CORRELATOS e aos padrões a serem fornecidos em meio digital, após 
a ordem de início. Estas configurações podem ser vistas nos Anexos II, III, IV e V deste Caderno.  

Todos os documentos escritos, exceto os referentes ao Orçamento, deverão ser elaborados e 
gravados em arquivos compatíveis com os softwares MS Word ou MS Excel, com padrão de escrita na fonte de 
texto denominada Arial.  

As memórias de cálculo do Orçamento, onde constam os critérios utilizados para o desenvolvimento 
deste serviço, deverão ser apresentadas em arquivos compatíveis com os softwares MS Excel. Deverão ser 
gravadas também – ou digitalizadas, se for o caso – as tabelas utilizadas como referência na elaboração do 
Orçamento. É necessária ainda, a inclusão da digitalização de outros documentos, como, por exemplo, as 
certidões oficiais referentes às diretrizes de projetos expedidas pelos órgãos públicos competentes e as ARTs e 
RRTs relativas aos serviços contratados. 

Além das extensões dos arquivos digitais citados anteriormente, é obrigatória a apresentação de 
cada projeto completo, como apresentado fisicamente, em um único arquivo digital na extensão PDF.  

 
Meio Físico:  
Um jogo completo de todos os serviços e projetos, aprovados pelos órgãos competentes quando for 

o caso, podendo ser exigidos pela Fiscalização todos os documentos pertinentes, tais como: memórias de 
cálculo, plantas, discriminações técnicas ou memoriais descritivos, listagens de materiais e serviços, ARTs, RRTs 
e as certidões oficiais com as diretrizes de projeto expedidas pelos órgãos públicos competentes. Estes 
documentos deverão ser encadernados, no formato A4, por projeto ou serviço, devendo cada projeto ou 
serviço ser apresentado na seguinte ordem sequencial: capa identificadora do projeto ou serviço, índice 
indicando a página e o conteúdo de cada caderno, memorial descritivo, plantas em ordem numérica crescente, 
listagem de quantidades de materiais e serviços, memória de cálculo, certidões oficiais e ARTs e RRTs. O 
orçamento será um caderno à parte. Todos estes documentos deverão ser apresentados em papel sulfite 
branco, preferencialmente em plotagem monocromática, na cor preta. 
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5. SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATADAS 

A ordem de execução recomendada é a seguinte: 
1º. Apresentação da documentação legal: ARTs, RRTs, etc.; 
2º. Estudo Hidrodinâmico para determinação da Cota de Arrasamento, quando couber; 
3º. Projeto Urbanístico; 
4º. Projeto de Arquitetura; 
5º. Projeto de Rede de Drenagem Pluvial; 
6º. Projeto Geométrico e Terraplenagem de Vias; 
7º. Projeto de Pavimentação; 
8º. Projeto de Terraplenagem do Interior das Quadras; 
9º. Projeto de Estruturas de Contenção de Solo; 
10º. Projeto de Rede de Abastecimento de Água; 
11º. Projeto de Rede de Esgoto Sanitário; 
12º. Projeto da Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários (ETE); 
13º. Projeto da Estação de Bombeamento de Esgotos (EBE); 
14º. Projeto de Instalações Hidrossanitárias das Edificações. 
15º. Projeto de Distribuição de Gás; 
16º. Projeto de Praças e Arborização Viária; 
17º. Serviços de Licenciamento Ambiental – Estudos Ambientais; 
18º. Projeto de Rede de Distribuição de Energia Elétrica; 
19º. Projeto de Rede de Iluminação Pública; 
20º. Projeto de Fundações das Edificações; 
21º. Projeto Estrutural das Edificações. 

 

 

6. PRÁTICA GERAL DE CONSTRUÇÃO 

 
6.1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a execução de serviços e obras de construção de uma 
edificação ou conjunto de edificações. 
 

6.2. CONDIÇÕES GERAIS 

 

6.2.1. LICENÇA AMBIENTAL 

A Contratante encaminhará todos os projetos básicos e memoriais descritivos ao órgão de controle 
Municipal ou Estadual. Após análise e estudos de impactos ambientais considerando-se a complexidade do 
projeto, o órgão Municipal ou Estadual emitirá a Licença Ambiental da obra nas modalidades “Licença Prévia” e 
“Licença de Instalação. 

 

6.2.2. PROJETO DOS SERVIÇOS E OBRAS 

A Contratadafornecerá à Contratante todos os projetos executivos que compõem o objeto do 
contrato, de conformidade com as disposições do Caderno de Encargos.  

A Contratadafornecerá em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais e 
Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre a execução dos serviços e obras, 
como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a 
Incêndio), as concessionárias de energia elétrica  (Projetos de Entrada de Energia Elétrica), as concessionárias 
de gás, água e esgotos (Projetos de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás Combustível) e órgão ambiental 
competente (Licença Ambiental de Instalação - LI). 

A Contratada deverá executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, memoriais, 
especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções contidas neste 
Caderno de Encargos.  
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Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela Contratada, antes e 
durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual 
incoerência, falha ou omissão que for constatada.  

Após a entrega dos Projetos Executivos, a Contratada não poderá adicionar ou modificar o projeto, 
sem a prévia e expressa autorização da Fiscalização, respeitadas todas as disposições e condições 
estabelecidas no contrato.  

Todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços e obras serão 
documentadas pela Contratada, que registrará as revisões e complementações dos elementos integrantes do 
projeto, incluindo os desenhos “como construído” (as built).  

Desde que prevista no projeto, a Contratada submeterá previamente à aprovação da Fiscalização 
toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na execução 
dos serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de 
conformidade com os requisitos e condições estabelecidas no Caderno de Encargos.  

Os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e equipamentos, elaborados 
com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metálicas, caixilhos, elevadores, 
instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de utilidades, deverão ser previamente submetidos à aprovação 
da Fiscalização. 

 

6.2.3. SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

Antes do início dos trabalhos, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização as medidas de 
segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, em atendimento aos princípios e 
disposições da NR18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção.  

A Contratada fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos 
pela NR6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, 
protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade 
com a natureza dos serviços e obras em execução.  

A Contratada manterá organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro 
de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e 
removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral. 

A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de 
pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de 
equipamentos de combate a incêndio.  

A Contratada manterá no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada 
de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor.  

Caberá à Contratada comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade 
competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a 
execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio.  

Cumprirá à Contratada manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal orientado 
para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos trabalhos, nos termos da NR 
18.  

Caberá à Contratada manter vigias que controlem a entrada e saída de materiais, máquinas, 
equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de 
serviço.  
 

6.2.4. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

A Resolução n° 307 / 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA versa da necessidade 
do controle e da responsabilidade pela destinação dos resíduos da construção civil, com o gerenciamento 
adequado dos resíduos produzidos, incluindo a sua redução, reutilização e reciclagem, o que tornará o 
processo construtivo mais rentável, competitivo e mais saudável.  

Preferencialmente, todo ou parte desses sedimentos deverá ser utilizado na terraplenagem ou no 
preenchimento de valas e cavas da própria construção. 

Deverá ser previsto na obra um plano de reciclagemde insumos e resíduos no processo construtivo 
(PBQP-H) e de descarte de resíduos, realizado de maneira pré-selecionada, com separação de tipos de 
material, sempre na observância das legislações ambientais vigentes e seguindo as especificações a seguir: 
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 Armazenamento temporário: área coberta, em dimensões suficientes para abrigar todos os 
contêineres, com piso impermeável e com acesso em nível para os veículos de coleta da Prefeitura 
local. 

 Resíduos secos, destinados à coleta seletiva municipal: contêiner dimensionado para atender até 
350 (trezentos e cinquenta) habitantes por metro cúbico; confeccionado em material metálico ou 
em polietileno de alta densidade – PEAD com rodízios e tampa articulada; pintura nas cores verde, 
azul, vermelha ou amarela, com o texto escrito nas laterais e tampa “RECICLÁVEIS”.  

 

6.2.5. DISPOSIÇÕES LEGAIS REGULAMENTARES E NORMAS APLICÁVEIS 

 
- Decreto nº 47.763/2021 - Dispõe sobreo Programa Habitacional “Casa da Gente” 
-Art.182 da Constituição Federal,  
- Lei Federal n° 9.605, de 13.02.1998, Lei de Crimes Ambientais 
- Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, altera 

a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e dá outras providências. 
- Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 

para a gestão dos resíduos da construção civil. 
 

6.2.6. INTERFERÊNCIAS COM AS REDES DE CONCESSIONÁRIAS 

Nas intervenções em vias públicas e calçadas, quando houver, deverão ser previamente investigadas 
a existência de interferências das redes de equipamentos existentes que poderão ser atingidas a fim de 
solicitar, através da Prefeitura local, a intervenção das Empresas Concessionárias para que providenciem o 
cadastro de suas redes e remanejamento destas, quando for necessário. 

 

6.2.7. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 

Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá:  

 submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o projeto 
das instalações provisórias ou canteiro de serviço compatível com o porte e características do objeto do 
contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários 
ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da Fiscalização, quando 
previstas;  

 providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e 
obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até 
o seu recebimento definitivo;  

 manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em número, 
qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato;  

 providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo 
hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de 
execução dos serviços e obras objeto do contrato;  

 alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, inclusive os 
destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a 
incidir sobre o objeto do contrato;  

 submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano 
de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos 
trabalhos;  

 submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos 
construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços e obras;  

 executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela Fiscalização;  

 comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou 
extraordinário que ocorra no local dos trabalhos;  

 submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 
equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato;  

 realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, ensaios, 
exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem 
aplicados nos trabalhos;  



 

13 
 

 evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do 
local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas;  

 elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;  

 providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, esgotos, 
gás, energia elétrica e telefones;  

 providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços 
públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou 
Certificado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros (Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de 
energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as concessionárias de gás, água e 
esgotos (Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás Combustível) a órgão ambiental competente (Licença 
Ambiental de Operação - LO);  

 retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, 
máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas 
do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza. 
 

 

6.3. NORMAS AMBIENTAIS COMPLEMENTARES 

 

6.3.1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo versa sobre as normas destinadas à proteção do meio ambiente a serem adotadas 
pelas Contratadas para a execução de obras. 

Essas normas devem ser consideradas pelasContratadas, desde o planejamento de suas atividades 
até o total encerramento das obras e desmobilização dos canteiros, com o objetivo de que essas não 
provoquem alterações negativas ao meio ambiente ou que as mudanças inevitáveis sejam minimizadas ou 
compensadas por medidas de proteção ambiental. 

Como a tipologia de obras na cidade é muito diversificada, as normas indicadas não se aplicam em 
sua totalidade, ficando aContratada obrigada a obedecer àquelas referentes ao seu contrato, devendo adotar 
medidas e procedimentos que visem, preventiva ou corretivamente, proteger o meio ambiente, evitando ou 
minimizando impactos, ficando a Fiscalização responsável por indicar quais normas são aplicáveis. 

Aspectos como desapropriação, revegetação e paisagismo, especificações para utilização e 
recuperação de áreas de obtenção de material e outros assuntos de interesse ambiental, tratados ou não nos 
projetos, devem ser considerados pelas Contratadas na execução das obras. 

Além das Normas estabelecidas noitem 6.2.5, deverão ser consideradas, no que couber, as 
disposições das leis em vigor que regem o assunto. 
 

6.3.2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

As instalações provisórias de água e esgoto devem garantir a coleta, condução e destinação do 
esgoto a ser produzido durante todo o período de construção do empreendimento.  

Preferencialmente, devem ser aproveitadas as instalações hidrossanitárias existentes para uso 
privativo do pessoal lotado na obra. As instalações provisórias de esgoto também devem ser ligadas à rede 
coletora local da concessionária. No caso da inexistência desta rede coletora, a empresa construirá fossa(s) e 
sumidouro(s) executados em atendimento à melhor técnica, de forma a atender a demanda exigida pela 
necessidade dos operários lotados na obra. 

As instalações elétricas provisórias, inclusive fiação e demais dispositivos elétricos, devem obedecer 
à todas as Normas, Posturas, Regulamentos e determinações da Concessionária local e nos casos omissos, 
obedecer às correspondentes Normas da ABNT. Preferencialmente, devem ser aproveitadas as instalações 
elétricas existentes para uso privativo do pessoal lotado na obra.  

Todas as despesas provenientes do consumo, assim como as correspondentes taxas de ligação de 
energia elétrica do canteiro da obra, durante todo o período da construção, estendendo–se até a data da 
inauguração do empreendimento, são de inteira responsabilidade da Empresa. 
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6.3.3. PLACA DA OBRA 

A(s) placa(s) da obra deverá(ão) ser colocada(s) em locais bem visíveis definidos pela Fiscalização, 
conforme modelo padronizado a ser fornecido por esta última, nas dimensões indicadas em especificação 
própria, sempre obedecendo ao padrão de cor, tamanho, e procedimentos próprios, ficando seus custos a 
cargo da Empresa de acordo com a sua planilha orçamentária. 
 

6.3.4. LIMPEZA DO TERRENO 

A completa limpeza do terreno, além de remoção de totalidade do material produzido por esta 
operação, deve ser precedido da devida licença municipal. Sempre que possível proceder a estocagem do solo 
retirado e sua posterior utilização para os projetos paisagísticos e de plantio de árvores. Será procedida, 
obrigatoriamente, no decorrer da obra, periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a ser 
produzidos pelos processos construtivos e que tenham sido acumulados no terreno. 
 

6.3.5. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

As demolições serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomando todos os devidos cuidados,  
de forma a se evitar qualquer dano a terceiros. A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos 
provenientes destas demolições serão executados pela Empresa, de acordo com as exigências e normas da 
municipalidade local, cujos ônus são de inteira responsabilidade da Empresa. Os materiais remanescentes das 
demolições e considerados passíveis de reaproveitamento serão removidos e transportados pela Contratada 
para depósitos indicados pela Fiscalização. Os materiais não reaproveitados serão destinados a usinas de 
reciclagem aprovadas pelo Órgão Ambiental e com Licença de Operação vigente. 
 

6.3.6. MOVIMENTO DE TERRA 

O movimento de terra compreende todo o procedimento executivo de corte e aterro do terreno 
natural, seja manual ou com utilização de equipamentos mecânicos, cujo objetivo básico é atingir o nível 
planimétrico previsto no projeto ou aquele adotado e autorizado pela Fiscalização. O material proveniente de 
outros locais destinado a aterro deve ser obtido de áreas licenciadas. Os materiais não reaproveitáveis devem 
ser destinados a locais devidamente licenciados ambientalmente. 
 

6.3.7. CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECÂNICO 

Ficam a cargo da Empresa as despesas com transportes decorrentes da execução dos serviços de 
preparo do terreno, escavação e aterro. Estes serviços devem ser executados de forma a não causar nenhum 
transtorno ao tráfego local, assim como não promover nenhuma retenção ou perturbação do trânsito de 
pedestre e de veículos. 
 

6.3.8. CANTEIRO DE OBRAS 

Estas normas visam orientar os procedimentos e cuidados ambientais necessários à mitigação de 
efeitos ambientais negativos oriundos da instalação, operação, desmobilização do canteiro de obras.  

Visam também orientar o dimensionamento, localização e detalhamento de equipamentos 
sanitários e outros no sentido de garantir a qualidade ambiental (tratamento de esgotos, redução de poeira, 
redução de ruídos, etc.), e a recuperação ambiental dos espaços resultantes da desocupação (projetos de 
recomposição paisagística e de cobertura vegetal, se for o caso). 

Fica a critério da Empresa a elaboração do layout do canteiro, no que se refere ao posicionamento 
dos elementos componentes, ficando apenas a condição da Fiscalização aprovar previamente a distribuição 
desses elementos no canteiro. É recomendado que edificações existentes devam ser, preferencialmente, 
aproveitadas para instalação do canteiro.  

Após a aprovação por parte da Fiscalização, a Empresa deverá solicitar o licenciamento ambiental 
para instalação do canteiro. Deve ser apresentado, ainda, à Fiscalização um plano executivo para a 
implantação, utilização e desmobilização do canteiro.  

 
Instalação 
Na escolha do terreno, proteger as faixas de preservação dos cursos d’água, lagoas e açudes, a 

vegetação expressiva, as áreas suscetíveis à erosão, assentamentos e atividades humanas, etc.  
Deve–se buscar região com fornecimento de água. 
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Preferencialmente, devem ser aproveitadas as instalações hidrossanitárias e elétricas caso existam, 
para uso privativo do pessoal lotado na obra. A disposição dos esgotos, quando não houver rede pública de 
esgotamento sanitário, deve ser em fossas sépticas, instaladas a distância segura de locais de abastecimento 
d’água e de talvegues. 

As instalações elétricas provisórias, inclusive fiação e demais dispositivos elétricos, deverão 
obedecer a todas as Normas, Posturas, Regulamentos e determinações da Concessionária local e nos casos 
omissos, obedecerão às correspondentes Normas da ABNT. 

Devem ser consideradas, ainda, as seguintes medidas de proteção ambiental: 

 Prever instalações de canteiros de obra capazes de atender às demandas das obras, evitando 
ampliações não planejadas; 

 Não localizar os canteiros em locais próximos a áreas de interesse ambiental, áreas de interesse do 
patrimônio natural e cultural ou similares; 

 Reduzir ao mínimo a supressão vegetal para instalação dos canteiros, retirando somente as árvores 
necessárias para a construção; 

 Os pátios para equipamentos deverão contar com medidas de segurança que evitem derramamento 
de quaisquer substâncias capazes de contaminar o meio ambiente; 

 Disciplinar e destinar as águas superficiais; 

 Implantar e operar de modo adequado as instalações de britagem, usinas de solo e asfalto, 
observando os recursos hídricos, rios, lagos e lagoas, bem como os usos urbanos, hospitais, escolas etc.; 

 Prever depósitos de materiais betuminosos e/ou materiais tóxicos em locais em que não agridam o 
meio ambiente, seguindo as normas de segurança estabelecidas nas leis e regulamentos vigentes; 

 Disciplinar o turno de trabalho, que deverá encerrar–se, no máximo, às 22hs e não iniciar antes das 
7hs, exceto em casos expressamente autorizados pela Fiscalização. 

 
Operação 

A disponibilidade de água para o consumo humano deve ser potável.  
O lixo deve ser adequadamente acondicionado para ser retirado pelo serviço de limpeza pública. 
As áreas usadas para estoque de agregados, de asfalto ou usinas devem ser totalmente limpas, 

inclusive do material derramado durante a operação. Os tanques de asfalto, tambores e outros materiais 
tornados inservíveis devem ser recolhidos e dispostos em lixeira pré-selecionadas. 

As medidas preventivas devem ser tomadas no sentido de se evitar surtos de doenças endêmicas 
em ocorrência na área urbana como a dengue, bem como solicitar visita ao acampamento da inspeção 
sanitária municipal. 

As condições de sinalização de fluxo de veículos devem ser cuidadosamente planejadas. 
Todas as despesas provenientes do consumo de água, esgoto, energia, durante todo o período da 

construção estendendo–se até a data da inauguração do empreendimento, serão de inteira responsabilidade 
da Empresa.  

Citam–se, ainda, as seguintes medidas de proteção ambiental a serem consideradas: 

 Em caso de acidente com produtos tóxicos e/ou substâncias contaminantes, informar 
imediatamente à Fiscalização e tomar as medidas cabíveis para conter e eliminar o processo de 
contaminação; 

 Procurar recrutar parte da mão–de–obra nos bairros da obra; 

 Apoiar as ações de educação ambiental e de saúde da mão–de–obra no canteiro. 
 
Desmobilização 
Ao se processar a desmobilização do canteiro devem ser tomadas as providências necessárias para 

recuperar o terreno utilizado, fazendo–se a remoção de pisos, áreas concretadas, entulhos, aterramento de 
fossas e tanques, regularização da topografia e drenagem superficial. 

O material oriundo da limpeza da camada orgânica deve ser espalhado sobre a área ocupada, 
visando uma recuperação mais rápida da vegetação eliminada quando da instalação. 

 

6.3.9. ÁREAS DE OBTENÇÃO DE MATERIAL E DE BOTA–FORA 

Ao iniciar as obras, as áreas indicadas no projeto de engenharia para obtenção de material e de 
disposição de bota–fora devem ser reavaliadas. As áreas a serem utilizadas devem ser licenciadas 
ambientalmente nos termos da legislação vigente. 
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Todos os Resíduos Sólidos da Construção Civil deverão ser dispostos, obrigatoriamente, em usina de 
reciclagem licenciada e com a licença de operação vigente. 

Definidos os locais de obtenção de material e de bota–fora e de disposição dos resíduos sólidos da 
construção civil, a Empresa deverá informar ao Órgão Ambiental Competente as fontes e locais selecionados 
especificando: tipo, volume e ser utilizado, transporte e acondicionamento, média de caminhões/ dia e rota de 
transporte, horários, local de obtenção do material, nome do proprietário (se comercial), posição quanto ao 
licenciamento em andamento ou a ser iniciado. 

A Fiscalização, juntamente com o Órgão Ambiental competente deverá fiscalizar as condições 
apresentadas pela Empresa. Caso ocorram irregularidades, a Fiscalização notificará a Empresa (as 
irregularidades geram multas e autos de infração) e informará ao Órgão Ambiental. 

Para áreas de obtenção de materiais e de bota–fora, devem ser seguidas, além dos procedimentos 
indicados pelo Órgão Ambiental quando da emissão da licença, as recomendações abaixo: 

 O desmatamento, o destocamento e a limpeza serão feitos dentro dos limites da área a ser 
escavada e o material retirado deve ser estocado de forma que, após a exploração da jazida, o solo orgânico 
possa ser espalhado na área escavada para reintegrá–la à paisagem; 

 Reconformar e harmonizar a superfície explorada com a topografia local e utilizar os solos 
orgânicos, resultantes da limpeza das áreas, para manter a superfície escavada em condições de receber 
cobertura vegetal; 

 Executar cobertura vegetal e dispositivos de drenagem; 

 Disciplinar o trânsito de veículos de serviço e equipamentos para evitar a formação de trilhas 
desnecessárias e que acarretam a destruição da vegetação; 

 Construir, junto às instalações de britagem, se existirem, bacias de sedimentação para retenção de 
pó de pedra eventualmente produzido em excesso ou por lavagem de brita, evitando seu carreamento para 
cursos d’água. 

Para liberação das medições referentes a carga e descarga desses materiais supracitados, será 
necessário a Contratada apresentar os devidos Manifestos dentro das normativas exigidas pela Fiscalização. 
 

6.3.10. REMOÇÃO DE ARBORIZAÇÃO PÚBLICA E COBERTURA VEGETAL NATIVA 

Caberá à Contratada obter as licenças para supressão vegetal, devendo observar as seguintes 
normas e procedimentos: 

 Todas as remoções ou podas devem ser autorizadas pela Prefeitura ou órgãos afins; 

 As supressões vegetais deverão obedecer rigorosamente à licença e aos limites estabelecidos no 
projeto, ou pela Fiscalização, evitando acréscimos desnecessários; 

 Verificar possibilidades de transplantes de árvores, conforme condicionantes da Licença Ambiental; 

 Promover a reposição vegetal no mesmo local da obra ou, se não for possível, fazer a compensação 
plantando em outra área, conforme condicionantes da Licença Ambiental; 

 Restos de vegetação removida devem ser depositados em bota–fora com localização autorizada 
pela Fiscalização; 

 Não será permitida a queima do material removido.  
 

6.3.11. INTERVENÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL 

Em nenhuma hipótese utilizar área de interesse ambiental para depósito de material ou execução 
de serviços, restringindo a limpeza e preparação do terreno ao espaço delimitado no projeto de engenharia. 

Na demarcação e sinalização das obras próximas a áreas de interesse ambiental, indicá-las como 
áreas sujeitas a cuidados especiais. 
 

6.3.12. INTERVENÇÃO EM PASSEIOS 

Para executar as atividades referentes à intervenção em passeios devem ser consideradas as 
disposições do Código de Obras e Posturas do Município. 
 

6.3.13. INTERVENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS 

A Empresa deverá seguir todas as orientações e normas oriundas do Código de Obras local para as 
intervenções em vias públicas. 
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7. DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E SERVIÇOS 

 
7.1. MATERIAIS, TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E GENERALIDADES 

Os materiais e as técnicas construtivas a serem especificados nos projetos deverão garantir máxima 
qualidade, eficiência, economia e segurança.  

As interferências entre todos os projetos deverão ser verificadas, evitando incompatibilidades 
executivas durante a construção.  

Poderão ser exigidos pela Fiscalização, nos projetos contratados, os meios de averiguação da 
qualidade da execução da obra, através da especificação de um plano de ensaios tecnológicos e testes 
específicos.  
 
 

7.2. PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

7.2.1. PROJETO URBANÍSTICO (em área livre) 

As diretrizes urbanísticasdevem orientar as ações do Programa Casa da Gente e seguirão algumas 
citações retiradas da RESOLUÇÃO SEINFRA Nº127 de 29 de outubro de 2021 

 
- Do parcelamento do solo 

Não havendo legislação municipal específica para o parcelamento do solo, deverão ser adotadas as 
seguintes dimensões mínimas e máximas: 
a) testada mínima de 9,00m; 
b) lote com área total mínima de 144,00 m2; 
c) quadra com dimensão máxima de 200m; 
Os empreendimentos verticais deverão ser compostos por, no mínimo, 32 unidades habitacionais e 
no máximo, 250 unidades habitacionais. 

- Das áreas de lazer e uso comum 
Os empreendimentos com mais de 100 unidades habitacionais deverão ter pelo menos uma quadra 

esportiva e um playground. 
Nos empreendimentos que adotarem unicamente a forma de condomínio, o valor estabelecido para 

os equipamentos de uso comum deverá custear um espaço coberto para uso comunitário e sala do síndico, 
com local para armazenamento de documentos, bem como um espaço de lazer e recreação infantil. 

- Do fechamento 
Para o fechamento dos Conjuntos, quando existirem, estes deverão possuir no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) de permeabilidade visual. 
- Do tratamento paisagístico 

A arborização deverá ser executada de acordo com espaçamento máximo de 15m e com altura 
mínima de 2,00 m, calculada na ordem de uma árvore para cada duas unidades habitacionais, nos casos de 
unidades unifamiliares e uma árvore para cada cinco unidades habitacionais, nos casos de edificações 
multifamiliares, podendo ser contabilizada as árvores existentes ou plantadas.  

As espécies que são indicadas para o plantio são as florestais nativas do Estado do Rio de Janeiro 
preferencialmente. 

Obrigatoriamente todas as mudas de árvores plantadas deverão ser colocadas com tutor, amarilhos 
e protetores padronizados. 

- Da conectividade 
A via de acesso aos empreendimentos deverá ser pavimentada, dotada de iluminação pública e 

permitir acesso a transporte público e bicicletas por intermédio da criação de ciclovias sempre que possível. 
- Da mobilidade e acessibilidade 

Nos empreendimentos as dimensões das vias deverão obedecer a legislação municipal. Caso não 
exista legislação municipal específica, serão exigidas as seguintes dimensões mínimas; 

a) caixas de rolamento/leito carroçável (de meio-fio a meio-fio): 6,00m para via local; 12,00m 
para via coletora, e as ruas sem saída deverão ser terminadas em cul-de-sac. 
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b) os passeios deverão ter largura mínima de 1,50m, tendo pelo menos 1,20 de faixa livre, 
inclusive para as vias exclusivamente de pedestres. 
c) o sistema viário do empreendimento deverá priorizar o uso por pedestres e garantir a 
acessibilidade às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, conforme os termos da NBR 9050.   
 
 

7.2.2. PROJETOS ARQUITETÔNICOS 

Os projetos arquitetônicos compreenderão as necessidades apuradas no cadastro socioeconômico 
dos moradores previstos para reassentamento, quais sejam, a utilização de Unidades Habitacionais do tipo 
casas térreas, sobrados, apartamentos e/ou casas adaptadas a pessoas com deficiência, assim como a 
necessidade de equipamentos comunitários, unidades de geração de renda e unidades comerciais.  

Os projetos e respectivas discriminações técnicas deverão atender, além da legislação indicada, às 
especificações exigidas pelo Programa Casa da Gente. Deverão ser atendidas todas as solicitações da 
Fiscalização que visem empregar na concepção destes projetos os conceitos desta Subsecretaria da Habitação, 
bem como todas as especificações do Código de Edificações - LC43/2017 e da NBR9050 - acessibilidade.  

Todos os Projetos Arquitetônicos deverão ser elaborados conforme diretrizes projetuais e 
especificações técnicas fornecidas pelos Cadernos e Manuais desenvolvidos pela SUBHAB.  

A apresentação deste projeto deverá contemplar todos os detalhamentos e especificações 
executivas necessárias para a construção da obra.  

 
NOTA: Neste item, além dos projetos inerentes à área de arquitetura, urbanismo e paisagismo, torna-se 

imprescindível o desenvolvimento e a apresentação de todos os projetos executivos de engenharia. Esses também deverão 
ser apresentados com todos os detalhamentos necessários, inclusive quantificação, para a completa execução da obra. 

 

Diretrizes Arquitetônicas 
 Do afastamento entre as edificações.  

O projeto do empreendimento poderá prever diferentes tipos de implantação e tipologias de 
edificação, como casas térreas, sobrados, casas sobrepostas e edifícios de apartamentos.  

 
- Do afastamento entre as edificações.  

Para a tipologia multifamiliar. Distância mínima entre as edificações.  
a) edificações de até 3 pavimentos, no mínimo de 4,50m. 
b) edificações de 4 a 5 pavimentos, no mínimo de 5,00m. 
Para poços internos, como poços de ventilação, é vedada a previsão de janelas de salas ou 

dormitórios voltados para o interior destas áreas.  
Para a tipologia unifamiliarhorizontal, serão atendidos os afastamentos frontal e de fundos, prismas 

de ventilação e iluminação, conforme a lei de uso e ocupação do solo, ou pelas legislações específicas de cada 
Município. 

 
- Do conceito de conforto e habitabilidade 

O gabarito da edificação não poderá ultrapassar quatro pavimentos salvo os casos dos passivos 
estaduais; 

O pé direito das unidades habitacionais do Casa da Gente, não poderá ser inferior a 2,60 m. 
As dimensões dos ambientes serão determinadas pela largura mínima do cômodo (quando 

indicada), associada ao mobiliário mínimo a ser utilizado no cômodo, conforme os parâmetros abaixo: 
a) sala de estar: sofá com número de assentos igual ao número de dormitórios, e largura mínima de 
2,40m. 
b) dormitório principal: 1 cama de casal (1,40m x 1,90m); 1 mesa de cabeceira (0,50m x 0,50m); 1 
guarda-roupa (1,60m x 0,50m), e circulação mínima entre cama x armário = 0,50m.  
c) dormitório secundário: 2 camas de solteiro (0,80m x 1,90m); 1 mesa de cabeceira (0,50m x 
0,50m); 1 guarda-roupa (1,60m x 0,50m), e circulação mínima entre cama x armário = 0,50m. 
d) cozinha: 1 pia (1,20m x 0,50m); 1 fogão (0,55m x 0,60m); 1 geladeira (0,70m x 0,70m), e largura 
mínima de 1,80m. 
e) banheiro: 1 lavatório; 1 bacia sanitária com caixa de descarga acoplada; 1 box (0,80m x 0,80m), e 
largura mínima de 1,50m. 
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f) área de serviço: 1 tanque (0,52m x 0,53m); 1 máquina de lavar (0,60m x 0,65m), e garantia de 
acesso frontal para tanque e máquina de lavar. 
 
Normas técnicas e legislação 
Para o desenvolvimento dos projetos, deverão ser utilizadas as seguintes normas, regulamentos e 

recomendações, além das demais pertinentes, conforme o assunto que tratará cada projeto:  
-NBR15575-1 - Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos – Desempenho.  
-NBR9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.  
-NBR6492 - Representação de projetos de arquitetura.  
-Decreto nº 42 de 17 de dezembro de 2018. Dispõe sobre o Código de segurança contra incêndio e 

pânico – COSCIP, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 
-Lei Federal n° 6.766/79- Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano.  
-Decreto nº 42.685/2016, Dispõe sobre as diretrizes necessárias para a implantação, monitoramento, 

avaliação, conservação e expansão da arborização urbana.  
 

7.2.3. QUALIDADE DO PROJETO DE ARQUITETURA 

É importante considerar que as políticas públicas de produção de habitação de interesse social 
(HIS) extrapolam o atendimento exclusivo de famílias carentes, pois estão conectadas por uma 
macroeconomia que ativa uma poderosa rede de produção da construção civil, com geração de renda e 
trabalho.  

Portanto, equacionar quantidade e qualidade no âmbito da HIS, requer considerar questões em 
geral desprezadas: à casa somam-se valores que ultrapassam sua função de abrigo. Esses valores devem ser 
entendidos e considerados para a concepção de uma metodologia de projeto e de realizações que visem 
responder à demanda de HIS. 

Os conceitos e definições que apresentamos abaixo seguem uma ordem hierárquica de 
complexidade e importância.  

Como objetivo maior do Programa Casa da Gente, está a QUALIDADE do processo de criação do 
projeto arquitetônico, concebido com conceitos que permitam a sua alteração ao longo do tempo, garantindo 
a sua individualização, acréscimo, conforto e salubridade e mantendo uma expressão estética que corresponda 
as expectativas dos grupos familiares. 

 
-  Flexibilidade 

É o primeiro conceito elaborado ao longo da história da Arquitetura. Ele está orientado por três 
linhas: a primeira pauta-se pelo reconhecimento e capacidade de trabalhar com situações prévias, em termos 
físicos e emocionais; a segunda implica todas as proximidades com a construção de tal forma que a estrutura 
se adapte às necessidades espaciais e não que essas sejam por ela ditadas; a terceira, por fim, diz respeito à 
capacidade concreta de conectar espaços, proporcionando condições de fácil uso. 

Consideramos ainda dois critérios para aferir a capacidade de individualização das habitações 
aos diferentes grupos sociais: adaptabilidade e ampliabilidade. 

 
-  Funcionalidade 

É entendida como a especialização dos compartimentos da casa em decorrência do atendimento 
a atividades específicas. A noção de privacidade, as noções de higiene e conforto, as conquistas das 
engenharias, bem como a produção do maquinário doméstico contribuíram para a conformação de duas 
tipologias de habitações ocidentais no século XIX (Casa burguesa e casa operária).Para essas diferenças, a casa 
operária foi pensada como uma réplica da casa burguesa em menor escala, guardando seus esquemas 
distributivos e suas funções básicas à morada humana.  

Nesse conceito, é necessário que os espaços sejam corretamente dimensionados. Por esta razão 
consideramos outro critério: o rigor dimensional. Para verificar os ambientes, são necessários estudos 
ergonômicos que relacionem a eles um mobiliário mínimo, recomendado pelo documento NBR 15575 – 
Edificações Habitacionais Desempenho”, e os espaços para sua correta utilização. (Referência: Avaliação da 
qualidade da habitação de interesse social: projetos urbanístico e arquitetônico e qualidade construtiva - 1ª 
Edição - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Universidade de Brasília- Brasília, 2015. Caderno 2 – Item 
2.2.2) 

 
-  Habitabilidade 
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O conceito de Habitabilidade da Unidade Habitacional está associado ao conceito de ambiência, 
vinculado à necessidade de se estar confortável em termos de: adequação sociocultural (materiais locais em 
que foram feitos móveis, utensílios e em que foram elaborados pisos, paredes e tetos) e adequação ambiental 
(temperatura, ventilação, luminosidade e da quantidade e qualidade do ruído inserido dentro do espaço 
arquitetural). 

Nas questões especificamente relacionadas ao conforto térmico, ventilação e iluminação 
natural,quatro documentos podem ser referenciados como bases para a definição do que considerar na 
avaliação do projeto para se obter condições espaciais favoráveis.  

Esses documentos são: a ABNT NBR 15575 (Norma de Desempenho – Edificações Habitacionais), 
o RTQ-R (Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais), 
a NBR 15220-3 (Desempenho Térmico de Edificações – Zoneamento Bioclimático Brasileiro e Diretrizes 
Construtivas para Habitações Unifamiliares de Interesse Social) e o Guia Selo Casa Azul da Caixa Econômica 
Federal. No caso desse último, a referência adotada foi a obtenção da qualificação de categoria bronze.  
 

-  Uso sustentável de energia e água 
A água potável e a energia elétrica, recursos necessários para a sobrevivência humana, dão 

suporte ao modo de vida contemporâneo. A vida urbana, confortável e prática depende diretamente do 
acesso a esses recursos. Sua produção ocorre com grandes custos para a natureza – sua fonte original é finita. 
Racionalizar o seu consumo é uma das melhores formas de garantir que os recursos estarão sempre 
disponíveis. 

Nos projetos de habitação de interesse social, em especial, pode-se verificar a eficiência no 
consumo de energia e água por meio da especificação de componentes economizadores de energia e água, 
como: os sensores de presença, as minuterias ou lâmpadas eficientes, medidores individuais de gás e de água 
e especificação de bacias sanitárias dotadas de sistema de descarga econômico. Ou por meio da previsão da 
implementação de sistemas alternativos economizadores de energia e recursos naturais, como: aquecimento 
solar com reservatório acoplado com volumes mínimos proporcionais à quantidade de dormitórios da 
residência, coletores e reservatórios de água pluvial e sistema de aproveitamento de águas pluviais com 
dispositivo de descarte de águas iniciais, entre outros sistemas. 

 
-  Acessibilidade 

Baseia-se nos propósitos expressos da Norma Brasileira NBR 9050, que visa a proporcionar “[...] à 
maior quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou 
percepção, a utilização de maneira autônoma e segura do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos 
urbanos e elementos”. 

Como esta norma é muito abrangente e detalhada, vamos pontuar especificamente o que diz 
respeito ao espaço arquitetônico. Este compreende o interior dos edifícios e os espaços de uso coletivo. Dessa 
forma, para o interior da residência, consideramos como indicador o correto dimensionamento dos elementos 
construtivos, com atenção às portas, circulação, rampas, patamares, sanitários e dimensão de dormitórios. No 
espaço coletivo, o indicador adotado foi a sinalização específica, verificada em portas de sanitários e 
sinalização tátil nos percursos, além de sua presença nos banheiros adaptados, portas, rampas. 

Apresentamos a seguir a SÍNTESE da ferramenta operacional da Metodologia de Avaliação da 
Qualidade de Projeto Arquitetônico. 

 
PRINCÍPIOS  CRITÉRIOS INDICADORES 
Flexibilidade  adaptabilidade às necessidades do 

usuário 
possibilidade de alteração de usos e expansão 

Funcionalidade  atendimento às principais 
necessidades humanas 

existência e correto dimensionamento dos ambientes 
segundo a norma de desempenho 

Habitabilidade  instalações prediais adequadas existência de sistema domiciliar de abastecimento de 
água, energia elétrica e gás, coleta de esgoto, 
escoamento de águas pluviais e segurança contra 
incêndio 

conforto ambiental satisfatório adequada utilização de estratégias de condicionamento 
térmico passivo, orientação e proteção solar de 
ambientes e composição dos elementos construtivo 

estanqueidade à umidade adequada impermeabilização de componentes 
construtivos, escoamento e proteção contra infiltração 
de água em áreas molhadas e cobertura 
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Uso sustentável de 

recursos naturais  
eficiência de consumo de energia e 
água 

especificação de componentes economizadores de 
energia e água e medição individualizada 

sistemas alternativos economizadores de energia e 
recursos naturais. 

Acessibilidade  atendimento das exigências da 
norma técnica brasileira NBR 9050 
para o total das unidades 

corretos dimensionamentos de elementos construtivos 
e sinalização 

Ref: Avaliação da qualidade da habitação de interesse social: projetos urbanístico e arquitetônico e qualidade 
construtiva- !ª Edição - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Universidade de Brasília, 2015 -  
 

 

7.3. PROJETOS DE ENGENHARIA 

 

7.3.1. GEOMÉTRICO E TERRAPLENAGEM DAS VIAS 

Este projeto define todos os elementos geométricos necessários para a construção do sistema viário 
destinado ao tráfego de veículos. Apresenta também quantidades de corte, aterro, bota-fora e importação de 
materiais.  

Com base no EVU e no levantamento topográfico planialtimétrico, deverão ser projetadas as vias, 
tanto planimetricamente como altimetricamente. Deverão ser observadas as normas e os regulamentos em 
vigor, como por exemplo: rampas, raios, declividades transversais e acessibilidade.  

Deverão ser apresentadas as seguintes plantas com as respectivas escalas preferenciais:  
- Planta Baixa das Vias: escalas 1:500 ou 1:1000;  
- Perfis Longitudinais: escalas h=1:500 e v=1:50 ou h=1:1000 e v=1:100;  
- Seções Transversais: escalas h=1:50 e v=1:25 ou h=1:100 e v=1:50.  

Deverão ser apresentados também os seguintes documentos escritos: memorial descritivo e 
planilha quantitativa de movimentação de terra. 
 

7.3.2. PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS 

Este projeto define a estrutura do pavimento destinado ao tráfego de veículos, caracterizando a 
sub-base, base, tipo de pavimento e demais dados referentes ao assunto.  

Com base nos estudos de tráfego e nas investigações geológicas do terreno deverá ser projetada e 
dimensionada a estrutura do pavimento observando normas e regulamentos.  

Deverá ser executado memorial descritivo e de cálculo, com a apresentação da planta de Estrutura 
do Pavimento, nas escalas 1:10 ou 1:20.  

 

7.3.3. TERRAPLENAGEM DAS QUADRAS 

Este projeto apresenta e define o formato final da superfície do terreno, quadra ou lote, visando o 
aproveitamento da área, de acordo com as premissas de outros projetos, como por exemplo: EVU, Projeto 
Urbanístico, Projeto Arquitetônico ou diretrizes de Redes de Saneamento. Determina as quantidades de corte, 
aterro, bota-fora ou importação de material, através de tabelas e planta baixa, mapeando as zonas de corte e 
aterro, com seções comparativas do terreno natural e terreno projetado.  

Com base no Projeto Urbanístico, no levantamento planialtimétrico e no projeto geométrico das 
vias, será projetada a terraplenagem das quadras, que deverá atender às necessidades técnicas que 
possibilitem a implantação dos lotes da forma mais racional, econômica e segura possíveis. Deverá considerar 
as diretrizes das redes de saneamento.  

É necessário também, que este projeto atenda às necessidades e diretrizes básicas deste 
Departamento, comunicadas ao projetista pela Fiscalização. Deverão ser observadas todas as normas, em 
especial a NBR11682, e os regulamentos em vigor nos órgãos ambientais competentes.  

Deverão ser apresentadas as seguintes plantas com as respectivas escalas preferenciais: 
- Planta Baixa: escala 1:500;  
- Seções Transversais das Quadras: escalas h=1:100 e v=1:10 ou h=1:500 e v=1:50;  
- Perfis Longitudinais do Empreendimento: escalas h=1:500 e v=1:100;  

Fica indispensável a apresentação de memorial descritivo e planilhas de quantidades nas plantas, 
onde são apresentados os volumes de corte, aterro e bota-fora.  
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7.3.4. ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DE SOLO 

Este projeto apresenta e define a estrutura responsável por absorver os empuxos provenientes do 
solo compactado em desníveis e proteger encostas de áreas de conformação topográfica acidentada.  

Deverão ser projetadas estruturas de contenção de solo e proteção de taludes, sempre que houver 
necessidade técnica, ou seja, quando não houver confiabilidade e segurança em relação à estabilidade dos 
maciços de solo e encostas que porventura existirem ou vierem a ser criados por necessidade de projeto.  

A solução técnica para cada caso deverá ser discutida e justificada para a Fiscalização, sendo que se 
deverá optar sempre pelas soluções que apresentem a menor relação custo benefício, levando-se em 
consideração também a confiabilidade e segurança oferecidas, bem como a simplicidade e facilidade 
executiva.  

O projeto deverá constituir-se da memória de cálculo do dimensionamento, memorial descritivo, 
plantas com o detalhamento gráfico e quantificação de todas as etapas construtivas, em especial de materiais 
e serviços.  

 

7.3.5. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Este projeto apresenta todo o traçado do sistema de abastecimento público de água potável de uma 
determinada área definindo os diâmetros e tipos de tubulações e todo o processo executivo deste sistema. 
Pode apresentar também, quando se fizer necessário, sistema de recalque e reservação de água.  

Com base na topografia do local, no projeto geométrico, nas Diretrizes Técnicas fornecidas pela 
SEINFRA e na população a ser abastecida, deverá ser elaborado o projeto de rede de distribuição de água.  

Deverá ser apresentada a seguinte planta com as respectivas escalas preferenciais: Planta Baixa: 
escalas 1:500 ou 1:1000.  

Deverão ser apresentados também: memorial descritivo e de cálculo, planilha de dimensionamento 
e planilha de quantificação dos materiais e serviços do projeto.  

 

7.3.6. REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 

Este projeto apresenta todo o traçado do sistema público de coleta de resíduos sanitários 
provenientes de todas as edificações e equipamentos de uma determinada área, definindo o tipo e o diâmetro 
das tubulações e todo o processo executivo deste sistema. Pode apresentar também, quando se fizer 
necessário, o sistema de tratamento destes resíduos.  

O sistema de tratamento local poderá ser uma estação compacta ou sistema fossa séptica/filtro 
anaeróbio. 

O empreendimento deverá obedecer aos seguintes parâmetros de implantação: 
Manter distância de: 

 15m de estação elevatória de esgoto. 

 250m de unidade de tratamento aberto. 

 10m de unidade de tratamento fechado, para empreendimento com menos de 100 (cem) unidades 

habitacionais. 

 20m de unidade de tratamento fechado, para empreendimentos entre 100 (cem) e 250 (duzentos 

e cinquenta) unidades habitacionais. 

 50m de unidade de tratamento fechado para os demais casos. 

Com base no EVU aprovado na topografia do local, no projeto geométrico, nas Diretrizes Técnicas 
fornecidas pelo órgão estadual competente e na população a ser atendida, deverá ser elaborado o projeto de 
rede de esgotos sanitários. Caso exista necessidade, por exigência dos órgãos competentes, deverá ser 
projetada Estação de Tratamento de Esgotos, com a solução exigida pelo órgão de meio ambiente responsável.  

Deverão ser apresentadas as seguintes plantas com as respectivas escalas preferenciais:  
- Planta Baixa: escalas 1:500 ou 1:1000;  
- Perfis Longitudinais: escalas h=1:500 e v=1:50 ou h=1:1000 e v=1:100;  
- Plantas de Elevatórias e Tratamento se necessário.  

Deverão ser apresentados também: memorial descritivo, memória de cálculo, planilha de 
dimensionamento e planilha de quantificação dos materiais e serviços do projeto.  
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7.3.7. REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 

Este projeto apresenta todo o traçado do sistema público de coleta das águas provenientes das 
chuvas em uma determinada área e encaminhamento das mesmas a rios, lagos ou outros sistemas de redes a 
jusante. Define os diâmetros das tubulações empregadas, o tipo e o processo executivo. Pode apresentar 
também, quando se fizer necessário, o sistema de amortecimento contra cheias e inundações.  

Com base no EVU aprovado na topografia do local, no projeto geométrico e nas Diretrizes Técnicas 
fornecidas pela SEINFRA, deverá ser elaborado o projeto de Rede de Drenagem Pluvial, considerando os 
parâmetros do Manual de Drenagem Urbana da SNSA. Caso exista necessidade, por exigência dos órgãos 
competentes, deverá ser projetado Reservatório de Amortecimento de Cheias, com a solução exigida pelo 
DEP.  

Deverão ser apresentadas as seguintes plantas com as respectivas escalas preferenciais:  
- Planta Baixa: escalas 1:500 ou 1:1000;  
- Perfis Longitudinais: escalas h=1:500 e v=1:50 ou h=1:1000 e v=1:100.  

Deverão ser apresentados também: memorial descritivo, memória de cálculo, planilha de 
dimensionamento e planilha de quantificação dos materiais e serviços do projeto.  

 

7.3.8. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

O projeto de rede de distribuição de energia elétrica apresenta todo o traçado do sistema público 
de alimentação e distribuição de energia elétrica em média e baixa tensão em uma determinada área. Define 
todo o sistema construtivo com especificação de materiais, serviços e processo executivo.  

O projeto de rede de iluminação pública apresenta todo o traçado e pontos do sistema de 
iluminação pública de uma determinada área. Define todo o sistema construtivo com especificação de 
materiais, serviços e processo executivo.  

São apresentadas a seguir as principais características e dados técnicos a serem observados na 
elaboração dos projetos de rede de distribuição de energia e iluminação pública.  

 
Normas técnicas:  
Para o desenvolvimento dos projetos, devem ser utilizadas as seguintes normas, regulamentos e 

recomendações:  
-  NBR15688 Redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nus;  
-  NBR5440 Transformadores para rede de distribuição de energia elétrica;  

 
Apresentação do projeto: 
Deverá obedecer ao disposto no Item 4. 
No que se refere à escala:  

- Escala 1:1000 para plantas de situação e reforma de rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública; 

 - Escala 1:500 para o projeto de implantação e localização;  
- Escala 1:50 para plantas baixas comuns das unidades habitacionais e demais edificações (unidades 

comerciais, equipamentos comunitários, e outros);  
- Escala 1:10 para detalhes construtivos.  

Em relação aos documentos escritos, deverão ser apresentados memoriais técnico-descritivos, 
memórias de cálculo, planilhas de cálculo de queda de tensão e listagem de materiais, em papel tamanho A4 e 
em um só padrão de escrita.  

 
Projeto de rede de distribuição de energia elétrica:  
O projeto de rede de distribuição de energia elétrica deverá ser apresentado na concessionária 

responsável para análise e aprovação. Para isso, o referido projeto deverá ser protocolado, contendo:  
- Memorial Descritivo (três vias);  
- Cálculo Elétrico – para dimensionamento dos transformadores e condutores (três vias);  
- Planta com o projeto propriamente dito, na escala 1:1000 (três vias);  
- ART;  
- Formulário de pedido de análise de projeto.  
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7.3.9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Este projeto define, numa edificação e em toda a sua área privada, todo o sistema de abastecimento 
de água potável e condução, com ou sem tratamento – primário, secundário e terciário – dos dejetos 
sanitários a um dispositivo público de lançamento e coleta. Apresenta todo o sistema construtivo com 
especificação de materiais, serviços e processo executivo.  

 
Normas Técnicas:  
Para o desenvolvimento dos projetos deverão ser utilizadas as seguintes normas técnicas:  

- NBR5626 Instalação predial de água fria (09/98);  
- NBR8160 Sistemas prediais de esgoto sanitário projeto e execução (09/99);  
- NBR10844 Instalações prediais de águas pluviais (12/89);  
- NBR13969 Tanques sépticos – unidade de tratamento complementar e disposição final dos efluentes 

líquidos – projeto, construção e operação (09/97);  
- NBR7198 Instalações prediais de água quente (09/93);  
- NBR7229 Disposição final dos efluentes líquidos – projeto, construção e operação (09/93);  
- NBR15575-6 Desempenho de edificações habitacionais - sistemas hidrossanitários (06/13);  

 
O projeto das instalações hidrossanitárias – Água Fria e Esgotos Sanitários – deverá prever rede 

predial de água fria com pressão e vazão adequadas nas unidades sanitárias constantes do projeto 
arquitetônico.  

Deverá prever rede coletora de esgotos cloacais para as mesmas unidades acima referidas bem 
como prever rede coletora de águas pluviais advindas da cobertura e das pavimentações externas ao prédio.  

 

7.3.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E PROJETOS CORRELATOS 

Estes projetos têm por finalidade definir as principais características e dados técnicos a serem 
observados nas instalações elétricas prediais, de lógica, de força, de acordo com as prerrogativas do projeto 
arquitetônico.  

As instalações elétricas determinam, numa edificação e em toda a sua área privada, todo o sistema 
de alimentação e distribuição de energia elétrica, com detalhamento de entradas de energia, sistemas de 
medição e aterramento, divisão em circuitos, sistemas de proteção e traçado do sistema de alimentação das 
dependências com todos os dispositivos de comando, acionamento e utilização de energia elétrica e 
iluminação. Também apresentam todo o sistema elétrico responsável pelas instalações de comunicações 
telefônicas, com detalhamento de painéis de entrada e sistemas de distribuição condominial, com traçado dos 
dutos de alimentação das dependências e todos os dispositivos de comando, acionamento e utilização de 
telefones. Portanto, este projeto especifica todo o sistema construtivo definindo materiais, serviços e processo 
executivo.  

 
Normas Técnicas:  
Para o desenvolvimento destes projetos devem ser utilizadas as seguintes normas, regulamentos e 

recomendações:  
- NBR79 - Alta tensão;  
- NBR5410 - Baixa tensão;  
- NBR5413 - Níveis de iluminação;  
- NBR5419 - Proteção contra descargas atmosféricas;  
- NBR7286 - Cabos de 1 a 35kV;  
- NBR13726 -Redes telefônicas internas em prédios - Tubulação de entrada telefônica – Projeto 
- NORMA EIA/TIA – 568 - Cabeamento lógico em edifícios comerciais.  
- NBR 6414 - Rosca Withworth Gás – Padronização. 
 

Projetos:  
Os projetos serão por pavimento, podendo ser divididos em plantas de piso e plantas de teto. 

Deverão ser descritas as seguintes instalações de tal forma que possam ser extraídas individualmente se 
necessário:  

- Iluminação interna;  
- Iluminação externa;  
- Iluminação de emergência;  
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- Rede de tomadas de energia elétrica comum;  
- Rede de tomadas de energia elétrica estabilizada;  
- Rede de tomadas de lógica;  
- Instalações de força;  
- Para-raios e sinalização;  
-  Telefonia interna – CPCT;  
- Subestação transformadora de energia elétrica;  
- Diagramas unifilares verticais – colunas montantes;  
- Diagramas dos quadros de distribuição;  
- Diagrama do QGBT;  
- Diagramas dos quadros de bombas;  
- Plantas com a simbologia utilizada.  

 
Apresentação do projeto: 
No que se refere às escalas:  

- Escala 1:1000 para plantas de situação e reforma de rede de distribuição de energia elétrica;  
- Escala 1:500 para o projeto de implantação e localização;  
- Escala 1:50 para plantas baixas comuns de pavimento;  
- Escala 1:25 para a subestação transformadora;  
- Escala 1:10 para detalhes construtivos.  
Memoriais técnico-descritivos, memórias de cálculo, planilhas de cálculo de queda de tensão, e 

listagem de materiais, tudo em papel formato A4, em um só padrão de escrita. 
 

7.3.11. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

Este projeto define, numa edificação e em toda a sua área privada, todo o sistema de proteção 
contra risco de incêndio, com detalhamento de todos os métodos de combate ao fogo, exigidos por legislação 
específica. Detalha os sistemas de distribuição de água, extintores, materiais protetores e retardadores da 
combustão e todos os dispositivos de comando, acionamento e utilização. Apresenta todo o sistema 
construtivo com especificação de materiais, serviços e processo executivo.  

 
Normas Técnicas:  
Deverão ser apresentados o memorial descritivo e de cálculo, especificações técnicas e planilha de 

quantidades de materiais.  
Será exigida a apresentação de desenhos elucidativos em formatos padrão ABNT, com Planta Baixa 

de cada pavimento, cobertura e reservação, esquemas verticais, bem como os detalhes que se fizerem 
necessários ao perfeito entendimento do projeto.  

O Projeto das Instalações de Prevenção Contra Incêndio deverá obedecer à legislação existente e 
deverá ser aprovado pelos órgãos competentes (Corpo de Bombeiros), devendo contemplar obrigatoriamente:  

Extintores de Incêndio: Tipologia, quantidade e localização.  
Instalações sob comando (Hidrantes): Tipologia, quantidade e localização das caixas de incêndio, 

mangotes, rede de distribuição e reservação de água e detalhes.  
 

 

7.4. FUNDAÇÕES 

A execução das fundações implicará na responsabilidade integral do empreendedor pela resistência 
das mesmas e pela estabilidade da obra. 

Competirá ao empreendedor executar os alicerces ou bases de todos os elementos constituintes e 
complementares do prédio, indicados no projeto arquitetônico ou nos de instalações. 

Competirá ao construtor, se for o caso, realizar trabalhos de rebaixamento de lençol d'água e de 
esgotamento de águas superficiais, acaso impostos pelos serviços e obras contratados. 

Competirá ao construtor executar todas as compactações de solo, bases, sub-bases e reforço de 
subleito respeitando rigorosamente as normas técnicas aplicáveis de forma a garantir a qualidade e 
durabilidade das obras de infraestrutura e urbanização; 

Deverá ser elaborado para todas as edificações apresentadas, atendendo às exigências impostas 
pelas solicitações provenientes da estrutura (cargas), tipo de solo, capacidade suporte do solo, solução 
estrutural adotada, nível do lençol freático, um histórico das soluções adotadas nos prédios equivalentes da 
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vizinhança e compatibilidade financeira com o empreendimento, proporcionando viabilidade técnica e 
econômica. 

Poderá ser solicitado à Contratada um parecer técnico, justificando a solução adotada para a 
fundação, fundamentando desta forma a escolha pela opção de menor relação custo / benefício, com 
segurança estrutural necessária. Neste caso poderá ser exigida também a análise do comportamento esperado 
ao longo da vida útil da edificação com previsão de possíveis recalques e a evolução destes com a passagem do 
tempo. 

 

7.4.1. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURAIS 

O projeto de fundações deverá determinar o tipo de fundação com especificação de todos os seus 
elementos, forma de execução, transição entre fundação e estrutura e possíveis modificações no terrapleno 
do terreno que se mostrarem necessárias, tudo adequadamente detalhado em plantas, atendendo a todas as 
recomendações das normas técnicas, em especial das seguintes: 

- NBR6122 Projeto e execução de fundações; 
- NBR6118 Projeto de estruturas de concreto - procedimento; 
- NBR7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado; 
- NBR7191 Execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado.  

A memória de cálculo deverá conter os critérios de dimensionamento, parâmetros adotados e 
métodos utilizados para o cálculo das fundações, tornando possível, com isto, justificar o tipo de solução 
adotada, bem como suas quantidades resultantes. 

As plantas deverão apresentar, além de todos os desenhos necessários, um quadro resumo com as 
quantidades de materiais e serviços. 
 

7.5. ESTRUTURAL 

Este projeto define, numa edificação, todo o sistema estrutural responsável por absorver e resistir 
com segurança às solicitações provenientes das combinações do carregamento permanente, acidental, ação 
do vento e sismos. Deverá apresentar todo o sistema construtivo com especificação de materiais, serviços e 
processo executivo.  

O projeto estrutural das edificações planejadas para o empreendimento habitacional Casa da Gente, 
deverá ser elaborado com base no projeto arquitetônico e demais projetos de engenharia, ficando ao encargo 
da Contratada optar pela metodologia construtiva referenciada pelo custo/benefício do empreendimento e 
levando sempre em consideração, os critérios de qualidade, habitabilidade, sustentabilidade construtiva, 
flexibilidade conforto térmico e acústico e demais apresentadas no Caderno de Diretrizes. 

Neste projeto estrutural deverão constar todos os elementos construtivos, dimensões, detalhes, 
quantificação de materiais, especificações de materiais e especificações executivas. A Fiscalização poderá, por 
conveniências próprias, solicitar a memória de cálculo que originou o dimensionamento. 

 

7.5.1. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURAIS 

A memória de cálculo, quando solicitada, deverá conter os critérios de dimensionamento e 
parâmetros adotados para o cálculo e projeto da estrutura, sendo apresentadas também, detalhadamente, as 
informações do dimensionamento de todas as partes da estrutura. 

As plantas de formas – plantas baixas e cortes – e de armaduras, deverão conter todas as 
informações e detalhes necessários à execução da obra, sendo obrigatório um quadro resumo com a 
quantificação de materiais por planta e informações do fck, módulo de elasticidade, relação máxima água / 
cimento máxima, consistência do concreto (abatimento do tronco de cone), classe de agressividade ambiental, 
tipo e classe de aços utilizados.  

Além disso, é essencial que conste na planta principal deste projeto, um quadro resumo com a 
quantificação total dos materiais da obra. Os modelos de quadros-resumo a serem utilizados poderão ser 
apresentados pela Fiscalização no momento do início deste projeto. 

As unidades utilizadas nos desenhos deverão ser em “cm” e as escalas para a representação gráfica 
dos principais elementos da estrutura serão preferencialmente as seguintes: 

- Implantação / Locação = 1:50, 1:100, 1:200 ou 1:500; 
- Formas e Armaduras = 1:20 ou 1:50; 
- Detalhes = 1:2, 1:5, 1:10 ou 1:20. 

Normas Técnicas: 
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O projeto deverá ser apresentado com detalhamento suficiente que possibilite o seu perfeito 
entendimento para execução – e fabricação, se forem peças pré-moldadas – de todas as partes da estrutura e 
a sua montagem na obra, apresentando a quantificação de todos os materiais. 

Deverá atender, em especial, às recomendações das seguintes normas técnicas: 
-  NBR9062 Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado; 
-  NBR6118 Projeto de estruturas de concreto - procedimento; 
-  NBR6120 Cargas para cálculo de estruturas de edificações; 
-  NBR7482 Fios de aço para concreto protendido; 
-  NBR7483 Cordoalhas de aço para concreto protendido; 
-  NBR7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado; 
-  NBR5627 Exigências particulares das obras de concreto armado e protendido em relação à 

resistência ao fogo; 
-  NBR7191 Execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado. 
 
 

7.6. ARMADURAS E ACESSÓRIOS 

No caso da opção construtiva ser em concreto armado, as barras de aço utilizadas para as 
armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão atender às prescrições das 
Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber:  NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.  

De um modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas 
características geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 

Para efeito de aceitação de cada lote de aço a Contratada providenciará a realização dos 
correspondentes ensaios de dobramento e tração, através de laboratório idôneo e aceito pela Fiscalização, de 
conformidade com as Normas NBR 6152 e NBR 6153. Os lotes serão aceitos ou rejeitados em função dos 
resultados dos ensaios comparados às exigências da Norma NBR 7480. 

 

7.6.1. PROCESSO EXECUTIVO 

A Contratada deverá fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aço, incluindo 
estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e 
tudo o mais que for necessário à execução desses serviços, de acordo com as indicações do projeto e 
orientação da Fiscalização.  

-  Cobrimento: 
Qualquer armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no 

projeto e na Norma NBR 6118. Para garantia do cobrimento mínimo preconizado em projeto, serão utilizados 
distanciadores de plástico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A 
resistência do concreto das pastilhas deverá ser igual ou superior à do concreto das peças às quais serão 
incorporadas. As pastilhas serão providas de arames de fixação nas armaduras.  

-  Limpeza: 
As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à 

aderência, retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidação. A limpeza da armação deverá ser 
feita fora das respectivas fôrmas. Quando realizada em armaduras já montadas em fôrmas, será executada de 
modo a garantir que os materiais provenientes da limpeza não permaneçam retidos nas fôrmas.  

-  Corte: 
O corte das barras será realizado sempre a frio, vedada a utilização de maçarico.  

-  Dobramento: 
O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser realizado com os raios de curvatura 

previstos no projeto, respeitados os mínimos estabelecidos na Norma NBR 6118. As barras de aço 
serão sempre dobradas a frio. As barras não poderão ser dobradas junto às emendas com solda. -   
 -  Emendas: 

As emendas por traspasse deverão ser executadas de conformidade com o projeto executivo. As 
emendas por solda, ou outro tipo, deverão ser executadas de conformidade com as recomendações da Norma 
NBR 6118. Em qualquer caso, o processo deverá ser também aprovado através de ensaios executivos de 
acordo com a Norma NBR 6152. 

-  Fixadores e Espaçadores: 
Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de montagem, lançamento e 

adensamento do concreto, deverão ser utilizados fixadores e espaçadores, a fim de garantir o cobrimento 
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mínimo preconizado no projeto. Estes dispositivos serão totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a não 
provocarem manchas ou deterioração nas superfícies externas.  

-  Montagem: 
Para a montagem das armaduras deverão ser obedecidas as prescrições da Norma NBR 6118.  
 
 

7.7. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

A execução de serviços de Estruturas de Concreto deverá atender também às seguintes Normas e 
Práticas Complementares:  

 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos;  

 Normas da ABNT e do INMETRO: 
 NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado – Procedimento.  
 NBR 5732 - Cimento Portland Comum –Especificação.  
 NBR 5733 - Cimento Portland de Alta Resistência Inicial – Especificação. 
 NBR 6152 - Ensaio de Tração de Materiais Metálicos - Método de Ensaio. 
 NBR 6153 - Ensaio de Dobramento de Materiais Metálicos - Método de Ensaio.  
 NBR 6349 - Fios, Barras e Cordoalhas de Aço para Armaduras de Protensão - Métodos de Ensaio.  
 NBR 7197 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Protendido.  
 NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado.  
 NBR 7211 - Agregados para Concreto.  
 NBR 7482 - Fios de Aço para Concreto Protendido.  
 NBR 7483 - Cordoalhas de Aço para Concreto Protendido.  
 EB 233 - Barras, Fios, Cordões e Cordas de Aço Destinados à Armadura de Protensão;  
 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de 

concessionárias de serviços públicos;  
 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA. 

 
 

8. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
8.1. LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível e dos vértices de 
coordenadas implantados ou utilizados para a execução do levantamento topográfico.  

Sempre que possível, a locação da obra será feita com equipamentos compatíveis com os utilizados 
para o levantamento topográfico. Cumprirá ao Contratante o fornecimento de cotas, coordenadas e outros 
dados para a locação da obra.  

Os eixos de referência e as referências de nível serão materializados através de estacas de madeira 
cravadas na posição vertical ou marcos topográficos previamente implantados em placas metálicas fixadas em 
concreto. A locação deverá ser global, sobre quadros de madeira que envolvam todo o perímetro da obra.  

A locação de sistemas viários internos e de trechos de vias de acesso será realizada pelos processos 
convencionais utilizados em estradas e vias urbanas, com base nos pontos de coordenadas definidos no 
levantamento topográfico.  

A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para o empreendedor, a obrigação de 
proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificações, demolições e reposições que se tornarem 
necessárias. 

 
  

8.2. TERRAPLENAGEM 

 

8.2.1. CONDIÇÕES GERAIS 

O empreendedor deverá executar todo o movimento de terra necessário e indispensável para o 
nivelamento do terreno, de acordo com o projeto arquitetônico. 
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Os trabalhos de aterro e reaterro serão executados com material escolhido, em camadas sucessivas 
de altura máxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente compactadas, de modo a serem 
evitadas fendas, trincas e desníveis, por recalque, das camadas aterradas. 
 

8.2.2. TALUDES, DESNÍVEIS E CONTENÇÕES 

Serão utilizados dispositivos de contenção, provisórios ou permanentes, necessários para garantir a 
limpeza, estabilidade e integridade do entorno da obra.  

A espessura mínima de raspagem da camada vegetal superficial será de 20 cm. Poderá ser aceita 
espessura menor desde que apresentado projeto de terraplenagem, considerando a espessura adequada ao 
tipo de terreno, solo e vegetação anterior.  

Quando ocorrerem desníveis superiores a 1,00 m, devem ser previstas contenções (arrimo) com 
sistema de drenagem conforme projeto específico acompanhado da respectiva ART.  

A execução de arrimo poderá ser substituída por solução em talude, desde que atendidas às 
seguintes condicionantes:  

a)  Todos os taludes, qualquer que seja o desnível, devem obrigatoriamente estar contemplados no 
projeto de terraplenagem/ patamarização, com apresentação de respectiva ART/ RRT;  

b)  Para os taludes em aterro, a inclinação máxima para corte 1/1 (v:h) e aterro de 1,0:1,5 (v:h). Para 
inclinações superiores, deve ser apresentado estudo comprovando sua estabilidade, com apresentação de 
respectiva ART/ RRT;  

c) A execução de taludes deve respeitar as poligonais do terreno do empreendimento, sendo 
vedadas invasões aos terrenos vizinhos;  

d) A altura máxima do talude deve ser de até 4,50m. Para taludes superiores a 4,50m, deve ser 
prevista “berma” com largura mínima de 1,0m e posicionamento à altura máxima de 1,50m. 

e)  Taludes de altura até 1,50 m devem possuir dispositivos de drenagem no pé do talude;  
f)   Taludes de altura superior a 1,50 m devem possuir dispositivos de drenagem no pé (base) e na 

crista (topo).  
g)  É obrigatória a construção de muros em situações em que a divisa entre os lotes se dê em 

desnível. 
h) Para inclinações superiores e que seja constatada a situação de risco, deverão ser exigidos da 

Prefeitura estudos complementares para a execução da obra de estabilização do talude, com apresentação de 
respectiva ART/ RRT. 

Os dispositivos de drenagem dos taludes devem ser interligados ao sistema de captação e à 
drenagem das cristas, deverão prever descida das águas através de canaletas ou escadarias de dissipação com 
lançamento final em córregos, valas ou galerias. 

Nas áreas de uso comum, todos os taludes, independentemente da altura, devem receber proteção 
superficial com vegetação em toda sua extensão, avançando até o limite dos dispositivos de drenagem.  

Haverá previsão de guarda-corpo ou outro tipo de inibidor de acesso, adequado a cada caso, para 
desníveis superiores a 1,00 m em áreas comuns de circulação ou acesso e quando a distância livre na 
horizontal entre o limite da área de circulação e a crista do talude ou arrimo for inferior a 1,00 m. 

A distância mínima da edificação a taludes ou arrimos internos no empreendimento será de:  
a) No mínimo 1,50 m, da edificação (implantada sobre o plano superior do talude, a partir de sua 

face externa mais próxima) até a crista do talude;  
b) No mínimo 1,50 m, da edificação (implantada sobre o plano inferior do talude, a partir de sua 

face externa mais próxima) ao pé do talude, para desníveis de até 3,00 m;  
c) Igual ou superior à metade do desnível para inclinações até 45°, da edificação (implantada sobre o 

plano inferior do talude, a partir de sua face externa mais próxima) ao pé do talude, para desníveis superiores 
a 3,00 m;  

d) Igual ou superior a 2/3 do desnível para inclinações acima de 45°, da edificação (implantada sobre 
o plano inferior do talude, a partir de sua face externa mais próxima) ao pé do talude, para desníveis 
superiores a 3,00 m;  

Para utilização de afastamentos inferiores aos citados nos itens acima, deverão ser comprovadas 
condições de segurança e de habitabilidade, principalmente a garantia de insolação e ventilação, através de 
estudo específico realizado de acordo com as normas vigentes, inclusive quanto aos requisitos da norma de 
desempenho, com ART/ RRT recolhida.  

Em qualquer situação, se o estudo de estabilidade geotécnica indicar parâmetros mais restritivos, 
estes devem ser acatados.  
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Deve ser executada impermeabilização nas faces dos muros em contato com o solo e revestimento 
(no mínimo chapisco) nas faces expostas.  

Os taludes ocuparão no máximo 12% da área de cada lote.  Não serão permitidos platôs 
intermediários entre lotes. 

A tabela a seguir apresenta resumo das condições e parâmetros para análise de estabilidade e dos 
afastamentos mínimos das edificações: 

 
 

Parâmetros e condições para análise da estabilidade e afastamento mínimo de taludes 

Desnível 
Inclinação 

α≤45 45º<α<60º α≥60º 

H ≤ 3,0m 

D ≥ 1,5 m;  

Previsão de drenagem 

interligada ao sistema de 

captação considerando 

canaletas ou escadarias de 

drenagem para descida da 

água da crista. 

D = 2/3 H;  

Estudo comprovando a 

estabilidade em caso de 

aterro;  

Previsão de drenagem  

interligada ao sistema de 

captação considerando 

canaletas ou escadarias de 

drenagem para descida da 

água da crista. 

D = 2/3 H;  

Estudo comprovando a  

estabilidade;  

Previsão de bermas e  

drenagem interligada ao 

sistema de captação  

considerando canaletas ou 

escadarias de drenagem 

para des 

3,0m < H < 6,0m 

D = H/2;  

Previsão de drenagem  

interligada ao sistema de  

captação considerando  

canaletas ou escadarias de 

drenagem para descida da 

água da crista. 

D = 2/3 H;  

Estudo comprovando a  

estabilidade em caso de  

aterro;  

Previsão de drenagem  

interligada ao sistema de  

captação considerando  

canaletas ou escadarias de 

drenagem para descida da 

água da crista. 

D = 2/3 H;  

Estudo comprovando a  

estabilidade;  

Previsão de bermas e  

drenagem interligada ao 

sistema de captação 

considerando canaletas ou 

escadarias de drenagem 

para descida da água da 

crista. 

H ≥ 6,0m 

D = H/2;  

Estudo comprovando a  

estabilidade;  

Previsão de bermas e  

drenagem interligada ao  

D = 2/3 H;  

Estudo comprovando a  

estabilidade;  

Previsão de bermas e  

drenagem interligada ao  

D = 2/3 H; Estudo 

comprovando a 

estabilidade; Previsão de 

bermas e drenagem 

interligada ao sistema de 

captação considerando 

canaletas ou escadarias de 

drenagem para descida da 

água da crista. 
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sistema de captação  

considerando canaletas ou  

escadarias de drenagem  

para descida da água da  

crista. 

sistema de captação  

considerando canaletas ou  

escadarias de drenagem  

para descida da água da 

crista.  

H: altura do talude, do pé até a crista;  

α: inclinação do talude;  

D: afastamento da face externa da edificação mais próxima ao plano do talude. 

 

 
 

8.2.3. CORTES 

Equipamentos 
Os equipamentos a serem utilizados nas operações de corte serão selecionados de acordo com a 

natureza e classificação do material a ser escavado e com a produção necessária.  
A escolha dos equipamentos será função do tipo de material, conforme a classificação em 

categorias, constante da Prática de Projeto de Terraplenagem e deverá obedecer às seguintes indicações:  
 corte em materiais de 1a. categoria: tratores de lâminas; escavo-transportadores; tratores para 

operações do “pusher”; motoniveladoras para escarificação; retro-escavadeiras; pás carregadeiras.  
 corte em materiais de 2a. categoria: “ripper”; tratores para operação do “pusher”; 

retroescavadeiras; pás carregadeiras; explosivos (eventualmente).  
 corte em materiais de 3a. categoria: perfuratrizes, pneumáticas ou elétricas; tratores de lâmina; pás 

carregadeiras. 
 
  

8.3. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

A execução de serviços de Terraplenagem deverá atender também às seguintes Normas e Práticas 
Complementares:  

 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos;  

 Normas da ABNT e do INMETRO;  

 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de 
concessionárias de serviços públicos;  

 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA. 
 
 

9. INSTALAÇÕES 

 
9.1. GERAL 

As tubulações externas às edificações deverão ser fixadas rigidamente à estrutura e deverão possuir 
proteção mecânica em todo o pavimento térreo.  

As tubulações aparentes internas às unidades habitacionais serão resistentes a impactos e 
receberão proteção mecânica (carenagem), com exceção das tubulações de gás, para as quais as definições/ 
exigências de proteção deverão seguir a norma específica (ABNT e Corpo de Bombeiros).  
 

Certificação/Ensaios: 
Serão utilizados materiais que tenham produção industrial com certificaçãoPSQ/PBQP-H, ou de outros 
institutos (a exemplo do INMETRO), e sem indicação de “não conformes” pela certificação PSQ/PBQP-H.  
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9.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 

Os circuitos serão dimensionados de forma independente, no mínimo 4, sendo 1 para chuveiro, 1 
para tomadas de uso específico e 2 para iluminação/ tomadas.  

Serão previstos no mínimo 4 pontos de tomadas de uso específico, sendo 2 para cozinha/área 
deserviço e 1 para o chuveiro com potência mínima de 5.400 W, 1 para banheiro e compatível com mercado 
local.  

Será ainda observada a NBR 5410 no projeto e execução das instalações, inclusive condutores, 
disjuntores padrão IEC, DR e aterramento.  

Entende-se como ponto de tomada cada caixa de luz, independentemente do número de tomadas 
existentes na caixa.  

Todos os materiais e equipamentos elétricos serão certificados pelo INMETRO.  
A bomba d’agua dos empreendimentos deverá possuir ENCE nível A no PBE, quando houver. 
Nos empreendimentos no âmbito do Casa da Gente, as tomadas baixas estarão localizadas a 0,40 m 

do piso acabado e os interruptores, interfones, campainhas e outros a 1,00 m do piso acabado.  
Nas áreas condominiais externas, as lâmpadas deverão ser acesas através de programação de 

controle por horário ou fotossensor.  
 

 

9.3. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE ESGOTO 

Nos empreendimentos Casa da Gente, será prevista medição individualizada de água para cada 
unidade habitacional.  

Serão previstos registros internos à unidade habitacional para cada prumada de água fria ou quente.  
Serão executadas ventilações (respiro) para as redes de esgoto de banheiro.  
Para casas, será executado o extravasor da caixa d’água, o qual conduzirá a água para a parte 

externa da cobertura.  
Será prevista caixa de gordura nas instalações de esgoto, locada necessariamente em área comum 

com acesso livre.  
As instalações hidrossanitárias serão executadas em conformidade com as normas da 

concessionárialocal e NBR vigentes.  
 
 

9.4. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 

As instalações de combate a incêndio serão executadas de acordo com o projeto aprovado pelo 
Corpo de Bombeiros e NBR vigentes.  
 

 

9.5. INSTALAÇÕES DE GÁS 

As instalações de gás serão executadas de acordo com o projeto específico, em conformidade com 
as normas da concessionária local e NBR vigentes.  

Não serão executadas tubulações em ambientes enclausurados.  
Havendo gás canalizado, os medidores deverão ser individualizados. 
 
 

9.6. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

Será executado conforme necessidade, exigência e/ou prescrições do Corpo de Bombeiros local e 
daABNT.  

 
 

10. INFRAESTRUTURA 

 
10.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM 

DE ÁGUAS PLUVIAIS 
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No caso de Condomínio Horizontal ou Loteamento, as interligações serão realizadas juntamente 
comas redes para todos os lotes do empreendimento, evitando rasgos futuros na pavimentação.  

No dimensionamento da drenagem será considerada a área de contribuição do empreendimento, 
bem como as contribuições a montante.  

 
 

10.2. PAVIMENTAÇÃO 

Os lotes financiados terão acesso através de ruas pavimentadas.  
Todas as vias do empreendimento serão dimensionadas e receberão sinalização horizontal e vertical 

de acordo com sua tipologia (arterial, local, circuito do transporte coletivo/ônibus). Será apresentado projeto 
específico de pavimentação, com os perfis da estrutura do pavimento por tipo de via e respectivos resultados 
CBR.  

Para empreendimentos do Casa da Gente, não é permitida a execução de pavimentação 
emtratamento superficial.  
 
 

10.3. GUIAS, SARJETAS, SARJETÕES DE CONCRETO 

As guias e sarjetas serão assentadas sobre terreno mecanicamente compactado.  
No caso de guias pré-moldadas, serão executados “travesseiros” de apoio de concreto na face 

externa das junções das peças (lado calçada), para evitar seu tombamento. 

 

11. ALVENARIAS 

 
11.1. ALVENARIA ESTRUTURAL 

A execução de alvenaria estrutural em bloco cerâmico ou de concreto seguirá os seguintes critérios 
gerais:  

a) Apresentação do projeto estrutural, com respectiva ART do projetista estrutural com 
detalhamentos pertinentes e paginação de todas as paredes;  
b) Blocos projetados para assentamento com os furos no sentido vertical;  
c) Resistência e Larguras mínimas em função da altura e do tipo de bloco (parede sem acabamento) 
 

 Casas Térreas Térreo mais 1 pavimento De 3 a 5 pavimentos 

 Resistencia 
Mínima 

Largura 
Mínima 

Resistencia 
Mínima 

Largura 
Mínima 

Resistencia 
Mínima 

Largura 
Mínima 

Resistencia 
Mínima 

Largura 
Mínima 

Cerâmico  3,0 Mpa 11,50 cm 3,0 Mpa 11,50 cm 3,0 Mpa 14,00 cm 4,0 Mpa 14,00 cm 

Concreto 3,0 Mpa 9,00 cm 3,0 Mpa 11,50 cm 3,0 Mpa (a) 14,00 cm 4,0 Mpa 14,00 cm 

 
(a) Para a utilização de blocos de concreto classe C com resistência mínima de 3 MPa para 
edificações de 3 a 5 pavimentos, reforça-se que sejam observados em obra os seguintes requisitos 
previstos em norma:  

_verificação do tamanho do lote, sendo limitado a 40.000 blocos e com no máximo 1 dia de produção 
da fábrica.  

_realização de inspeção visual do lote, em amostra definida conforme tabela 4 da NBR 6136, onde 
será verificado se o concreto está homogêneo e compacto, se os blocos estão livres de arestas vivas e trincas e 
se as dimensões nominais estão de acordo com a norma;  

_ serão realizados os ensaios de caracterização prévia dos materiais conforme NBR 15961-2, com 
amostra de 12 prismas, além dos ensaios prévios da argamassa de assentamento e graute, que deverão estar 
em canteiro para consulta da SEINFRA.  

Como condição padrão, não será permitida a realização de corte individual horizontal de 
comprimento superior a 40 cm em paredes estruturais, cortes horizontais em uma mesma parede cujos 
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comprimentos somados ultrapassem 1/6 do comprimento total da parede em planta e a instalação de 
condutores de fluídos embutidos (exceto em situações que não exijam cortes).  

Quando houver a necessidade de se executar cortes horizontais em paredes estruturais conforme 
item acima, estes deverão constar em projeto ou deverá ser apresentada proposta de tratamento para aqueles 
eventualmente não previstos.  

 
Certificação/Ensaios 
Serão empregados blocos que tenham produção industrial com certificação PSQ/PBQP-H, ou de 

outros institutos (a exemplo do INMETRO), fabricados e comercializados por indústria produtora de blocos 
legalmente estabelecida e sem indicação de “não conformes” pela certificação PSQ/PBQP-H.  

No caso de Grandes Empresas da Construção Civil, poderá ser reconhecido outro instituto de 
certificação, mediante análise e aceitação da Subsecretaria de Habitação - SEINFRA. As substituições deverão 
ser apresentadas com antecedência à CAIXA e devem possuir desempenho técnico equivalente àqueles 
anteriormente especificados.  

Durante a fase de obra serão efetuados os ensaios de resistência do bloco e de prisma conforme 
NBR específica, a fim de comprovar que o material especificado e certificado corresponde ao efetivamente 
utilizado, bem como serão apresentados os respectivos relatórios de rastreabilidade dos lotes. Estes ensaios 
serão apresentados sempre que solicitados.  

 
Placa de Informação 
Será fixada uma placa permanente em local de grande visibilidade, alertando expressamente sobre 

a proibição da retirada ou alteração de qualquer parede, sob risco do comprometimento da estrutura do 
edifício.  

 
Vergas/contra-vergas 
Todos os vãos das unidades habitacionais deverão possuir vergas e contra-vergasgrauteadas. Como 

padrão, as vergas e contra-vergas deverão exceder a largura do vão em 8/17 pelo menos 30 cm de cada lado e 
ter altura mínima de 10 cm. Poderá ser aceita outra solução desde que prevista em projeto estrutural, 
atendendo à norma específica.  

 
Paredes em contato com o solo 
Serão necessariamente executadas com solução adequada de impermeabilização nas faces em 

contato com o solo e proteção mecânica associada a dispositivo de drenagem.  
 
Impermeabilização das bases de alvenaria 

             Ver item 20(impermeabilização ).  
 

11.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESTRUTURA METÁLICA OU DE CONCRETO 

A espessura da alvenaria da vedação será definida pelo projetista estrutural, levando-se em 
consideração os aspectos estruturais e também de desempenho.  

Vergas/contra-vergas: todos os vãos das unidades habitacionais deverão possuir vergas e contra-
vergasgrauteadas. Como padrão, as vergas e contra-vergas deverão exceder a largura do vão em pelo menos 
30 cm de cada lado e ter altura mínima de 10 cm. Poderá ser aceita outra solução desde que prevista em 
projeto, atendendo à norma específica.  

Os montantes e os rodapés poderão ser providos de canais que permitam o perfeito encaixe de 
condutores, interruptores e tomadas de energia elétrica de tipo convencional, bem como de outros 
dispositivos necessários. 

Paredes em contato com o solo: serão necessariamente executadas com solução adequada de 
impermeabilização nas faces em contato com o solo e proteção mecânica associada a dispositivo de 
drenagem.Impermeabilização das bases de alvenaria: ver item impermeabilização. 

 
 

11.3. PAREDES DE GEMINAÇÃO 

Para o Empreendimento Casa da Gente,em loteamentos e condomínios de casas térreas e sobrados, 
as paredes de geminação serão duplas e deverão ser estendidas até o telhado, com fechamento do “oitão”.  
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Quando utilizada parede simples de geminação, deverá ser comprovado o atendimento à NBR 
Edificações Habitacionais – Desempenho ou a mesma deverá apresentar uma dimensão mínima de 19 cm. Em 
ambos os casos, as paredes deverão ser estendidas até o telhado, com fechamento do “oitão”. 

 

11.4. CONDIÇÕES GERAIS 

Todas as alvenarias ou fechamentos (internas, externas ou perimetrais) deverão garantir a perfeita 
estanqueidade dos parâmetros; 

Todos os vãos de esquadrias terão as travessas superiores protegidas por vergas de concreto, 
convenientemente armadas, com comprimento tal que exceda 20 cm, no mínimo, para cada lado do vão. 

Deverão ser executadas as bases necessárias para sustentação das alvenarias projetadas, conforme 
o item 7.6 (Fundações). 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a 
verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates 
e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto. 
 
 

12. PORTAS E BATENTES 

Em empreendimentos do Programa Casa da Gente para casas térreas ou sobrados/vilages, deverão 
ser previstas duas portas para acesso à UH (serviço e social).  

As portas e os componentes deverão ser entregues sem danos e, sempre que necessário, deverão 
ser protegidos até o final da obra/entrega das unidades para evitar sujeira, respingos de argamassa e tintas, 
observando que: 

a) Madeira: O acabamento deverá ser liso, sem farpas, nós ou fibras arrepiadas, com 3,5 cm de 
espessura, lisa com alizar e guarnição no mesmo padrão. As mesmas deverão ser lixadas para receber pintura. 

b) Alumínio: Serão utilizadas esquadrias de produção industrial com certificação PSQ/PBQP-H, ou de 
outros institutos (a exemplo do INMETRO), e que não estejam indicadas como “não conforme” pela 
certificação PSQ/PBQP-H.  

c) Aço: Serão limpas, com proteção antiferrugem, perfeitamente esquadrejadas, sem rebarbas e 
saliências de solda constando entre os produtos “conformes” pela certificação no PSQ/PBQP-H.  

Todas as portas internas serão dotadas de 03 dobradiças e 01 ferrolho;  
As portas externas serão dotadas de 03 dobradiças, 01 fechadura e 02 ferrolhos. 
Todas as portas deverão ter caixonetes e alizares no mesmo padrão de madeira  
Caso o empreendimento se encontre em região litorânea ou ambiente agressivo, as portas e 

batentes não poderão ser de material sujeito a corrosão.  
 
 

13. JANELAS 

As esquadrias obedecerão, rigorosamente, às indicações dos respectivos desenhos, esquemas e 
detalhes ou especificações fornecidas. 

Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, 
deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos;  

As janelas e os componentes deverão ser entregues sem danos e, sempre que necessário, deverão 
ser protegidos até o final da obra/entrega das unidades para evitar sujeira, respingos de argamassa e tintas, 
observando que:  

a) Alumínio: Serão utilizadas esquadrias de produção industrial com certificação PSQ/PBQP-H, ou de 
outros institutos (a exemplo do INMETRO), e que não estejam indicadas como “não conforme” pela 
certificação PSQ/PBQP-H.  

b) Aço: Serão limpas, com proteção antiferrugem, perfeitamente esquadrejadas, sem rebarbas e 
saliências de solda constando entre os produtos “conformes” pela certificação no PSQ/PBQP-H.  

c) PVC: Serão utilizadas esquadrias de produção industrial com certificação PSQ/PBQP-H, ou de 
outros institutos (a exemplo do INMETRO) e que não estejam indicadas como “não conforme” pela certificação 
PSQ/PBQP-H. Serão fabricadas com polímeros resistentes a raios ultravioleta. 

Todas as esquadrias da unidade habitacional deverão ser fornecidas completas, com todas as 
ferragens necessárias à sua fixação e funcionamento. 
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É vedado o uso de cobogós em substituição às janelas. Em todas as zonas bioclimáticas as 
esquadrias de dormitórios devem ser dotadas de mecanismo que permita o escurecimento do ambiente com 
garantia de ventilação natural. Este mecanismo deve possibilitar a abertura da janela para a entrada de luz 
natural quando desejado.  
 

13.1. OBSERVAÇÕES GERAIS 

Requadro da Janela: terá acabamento alisado e sem imperfeições. Quando os contramarcos não 
forem solidarizados à estrutura, as juntas receberão aplicação adequada de vedante para evitar infiltrações de 
água.  

-É proibido o uso de silicone para calafetar as janelas. Deverá ser utilizado selante a base de 
poliuretano ou poliéster com desempenho similar.  

- Será vedado o contato direto de peças de alumínio com metais pesados ou ligas metálicas com 
predomínio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O isolamento 
entre as peças poderá ser executado por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, 
elastômero plástico, betume asfáltico ou outro processo adequado, como metalização a zinco. 

_ Resistência dos caixilhos: previamente à sua aquisição, serão apresentados ensaios fornecidos pelo 
fabricante e/ou providenciados pela empresa para cada tipo de caixilho, para comprovar 
atendimento às exigências da NBR 10821 e NBR 7199 no tocante ao comportamento estrutural em 
relação à pressão do vento, manuseio e estanqueidade. Os ensaios deverão ser acompanhados de 
Parecer Técnico, com a respectiva ART e análise comparativa dos resultados determinados pelas 
Normas.  

 
Possíveis certificados do fabricante não eximirão a construtora da sua responsabilidade quanto à 

qualidade e atendimento dos requisitos de desempenho das esquadrias.  
 
 

14. FERRAGENS 

Serão executados os rebaixos ou encaixes necessários para instalação das dobradiças, fechaduras, 
acabamentos, puxadores e outros componentes que tenham produção industrial.  

Serão utilizadas ferragens de produção industrial com certificação PSQ/PBQP-H, ou de outros 
institutos (a exemplo do INMETRO) e que não estejam indicadas como “não conforme” pela certificação 
PSQ/PBQP-H.  

 

15. VIDROS 

Para vidros instalados em obra que não compõem esquadrias completas vindas de fábrica, as 
espessuras mínimas serão:  
 

Espessura do Vidro Largura Mínima Comprimento Máximo 

3 mm 0,60 m 1,30 m 

4 mm 1,00 m 1,80 m 

 
Quando utilizados caixilhos prontos (fornecimento completo pelo fabricante), as espessuras dos vidros 
deverão ser acompanhadas de ensaios por eles efetuados, de modo a comprovar a espessura adequada.  
Os ensaios serão efetuados para cada tipo de caixilho, levando-se em consideração suas dimensões e 
formatos.  
Será ainda utilizada massa ou silicone para fixação dos vidros nas esquadrias de aço, aplicada em duas demãos, 
pelos dois lados do rebaixo, com acabamento liso, de forma que não haja vazios entre as esquadrias e os 
vidros.  
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16. TELHADO 

O telhado deverá suportar cargas transmitidas por pessoas e objetos nas fases de montagem e 
manutenção, além de resistência ao arrancamento pela ação de ventos.  

A obra concluída deverá ser totalmente estanque, devendo o empreendedor adotar as providências 
nesse sentido, mediante o emprego de materiais impermeáveis, correção da coberta ou outros artifícios que 
garantam a perfeita proteção da construção contra a penetração de águas. 

Todas as unidades habitacionais deverão apresentar laje de cobertura de forma a garantir o 
conforto térmico mínimo necessário aos adquirentes. 

As inclinações dos telhados deverão atender as recomendações para o tipo de telha e as definições 
de Projeto. 
 

16.1. TELHAS 

Deverão ser verificadas todas as etapas do processo executivo, de modo a garantir perfeita 
uniformidade de panos, alinhamentos das telhas e beirais, fixação e vedação da cobertura.  

As telhas deverão ser inteiras para vencer os vãos do telhado e apresentar-se em boas condições, 
sem emassamentos, com cantos lineares, sem furos ou rachaduras.  

As peças de acabamento e arremates deverão ser colocadas seguindo as especificações do 
fabricante e as indicações do projeto.  

Deverão ser respeitadas as condições de apoio, os vãos livres máximos admissíveis entre os apoios 
das telhas, os recobrimentos recomendados e os limites para beiras. 

A montagem deverá ser iniciada, sempre, do beiral para a cumeeira. 
Deverá ser feita, sempre que possível, no sentido contrário dos ventos dominantes da região. 
Antes de se iniciar o serviço será necessário verificar se as peças complementares, tais como 

arestas, cumeeiras, sheds e rufos, correspondem ao mesmo sentido de montagem a ser adotado. 
Águas opostas do telhado deverão ser cobertas simultaneamente. A cumeeira deverá ser usada 

como gabarito para manter o alinhamento das ondas. 
Todas as telhas componentes das duas primeiras fiadas do beiral serão fixadas individualmente, 

salvo quando houver forro no beiral.  
Os vãos oriundos do encontro da alvenaria com as telhas serão adequadamente vedados.  
Telhas de fibrocimento, aço, plásticas, isotérmicas e similares somente serão utilizadas sobre laje e, 

no caso de edificações multifamiliares, também com previsão de platibanda em todo o perímetro da 
edificação.  

Deverá ser previsto acesso às áreas técnicas para barrilete e suas instalações, bem como área 
técnica destinada às instalações de antenas de TV e lógica, evitando assim poluição visual nas fachadas e danos 
nas telhas em decorrência das instalações indevidas e não autorizadas. 
 
 

16.2. FORROS 

Admite-se beiral sem forro desde que utilizadas telhas cerâmicas ou de concreto, com no mínimo as 
duas primeiras fiadas das telhas amarradas de acordo com a inclinação e desde que apresentado 
detalhamento da solução de fechamento e acabamento externo da interface entre a alvenaria e o telhado. 
 
 

16.3. CALHAS E RUFOS 

 

16.3.1. RUFO 

Deverá ser confeccionado em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento de 25 cm, nos locais  
de encontro (concordância) entre cobertura e parede e no acabamento de platibanda (rufo pingadeira).  

A colocação e fixação dos elementos devem ocorrer pouco antes do arremate final do telhado e o 
engenheiro deverá verificar todos os pontos antes de liberar a continuidade dos trabalhos, pois é prudente 
evitar retorno de operários sobre a cobertura para fazer reparos para não causar danos às telhas e acessórios e 
com isso provocar infiltrações e goteiras. 
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16.3.2. CALHA 

Deverá ser confeccionada em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento de 50 cm, com 
espessura uniforme, galvanização perfeita, isenta de nódulos e pontos de ferrugem, sem apresentar fissuras 
nas bordas.  

A calha será aplicada nos beirais da cobertura, de acordo com projeto arquitetônico. A fixação de 
peças em chapas galvanizadas deve obedecer os detalhes indicados em projeto. 

A colocação e fixação dos elementos de captação de água devem ocorrer pouco antes do arremate 
final do telhado e o engenheiro deve verificar os pontos abaixo antes de liberar a continuidade dos trabalhos, 
pois é prudente evitar retorno de operários sobre a cobertura para fazer reparos para não causar danos às 
telhas e acessórios e com isso provocar infiltrações e goteiras.  

Observar caimento mínimo de 0,5% nas calhas. 
Todos os rufos e demais funilaria serão executados com chapa lacada, com os perfis adequados a 

cada situação devendo os mesmos ter pingadeira. 
 
 

17. REVESTIMENTOS 

Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados e aprumados; 
As dosagens das argamassas devem ser respeitadas, não podendo ser alterada a proporção entre o 

conjunto dos agregados e dos aglomerantes. 
A especificação dos revestimentos cerâmicos a serem utilizados estará sempre sujeitaà estudo de 

pormenor elaborado pela SUBHAB. 
 

17.1. PAREDES 

 

17.1.1. REVESTIMENTOS INTERNOS 

Os revestimentos internos e de áreas comuns poderão ser em gesso ou chapisco, massa única ou 
em emboço, reboco, ou ainda em concreto regularizado e plano, adequados para o acabamento final em 
pintura; 

Para as áreas molhadas e aquelas determinadas em projeto arquitetônico, deverão ter padrão 
cerâmica esmaltada em paredes 1ª linha, PEI-II em cor clara, fixadas com argamassa colante e rejuntadas com 
argamassa pré-fabricada específica para rejuntes. Suas medidas deverão acompanhar as larguras dos cômodos 
aos quais serão instaladas para que haja uma perfeita paginação das paredes / cerâmicas, sem muitos 
recortes. 

 
Aplicação 
O assentamento dos pisos cerâmicos deve obedecer à paginação prevista em projeto e a largura 

especificada para as juntas de assentamento. 
Caso a paginação não esteja definida em projeto, o assentamento deve ser iniciado pelos cantos 

mais visíveis do ambiente a ser revestido, considerando, também, o posicionamento das juntas de 
movimentação.  

A cerâmica esmaltada será aplicada nas paredes internas, com altura mínima de 1,50m em todas as 
paredes da cozinha, área de serviço interna e banheiro e em toda a altura das paredes do Box, com 
rejuntamento cimentício nos seguintes ambientes: 

- Banheiro; 
- Cozinha; 
- Serviço. 

 

17.1.2. REVESTIMENTOS EXTERNOS 

Para os revestimentos externos, até a altura de 0,50m, as paredes deverão ser revestidas com 
reboco tipo paulista com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, com adição de aditivo 
impermeabilizante, gerando uma “barra ou rodapé” em toda a volta do prédio como proteção contra 
infiltrações. 

No caso da utilização de revestimento cerâmico em fachadas, os mesmos deverão ser aplicados com 
argamassa especial seguindo as normativas técnicas de aplicação. 
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O padrão mínimo destes revestimentos será a 1ª linha – PEI II. 
 
 

18. PAVIMENTAÇÃO 

As pavimentações somente poderão ser executadas após o assentamento das canalizações que 
devam passar sob elas, bem como, se for o caso, de completado o sistema de drenagem; 

As áreas externas (solo natural) serão regularizadas de forma a permitir sempre fácil acesso e 
perfeito escoamento das águas superficiais; 

Competirá ao construtor executar todas as compactações de solo, bases, sub-bases e reforço de 
subleito, respeitando rigorosamente as normas técnicas aplicáveis de forma a garantir a qualidade e 
durabilidade das obras de pavimentação; 

A comprovação do atendimento à ABNT NBR 15.575 se dará por meio de FAD do SiNAT do PBQP-H e 
através do atendimento a NBR 15.220 e RTQ-R justificado pelo método prescritivo disponibilizado no site PBE 
Edifica. 
 

18.1. CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DE PISO 

O contrapiso será aplicado em todas as áreas que receberão revestimentos de piso, conforme 
projeto arquitetônico, e deverá ser executado com antecedência mínima de 7 (sete) dias em relação ao 
assentamento do piso, com vistas a diminuir o efeito da retração da argamassa sobre a pavimentação de que 
se trata.  

A superfície da camada imediatamente anterior ao contrapiso deverá estar isenta de tudo que possa 
prejudicar a aderência entre ambas.  

Com finalidade de garantir a aderência do contrapiso à camada imediatamente inferior, esta última 
será umedecida e polvilhada com cimento (formando pasta), lançando-se em seguida, a argamassa que 
constitui o primeiro.  

O acabamento da superfície do contrapiso terá textura áspera, obtida por sarrafeamento ou ligeiro 
desempenamento. 
 

18.2. PISO CERÂMICO 

Descrição Revestimento cerâmico para piso com placas tipo cerâmica esmaltada, de dimensões a 
serem determinadas em Projeto de Arquitetura e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, PEI 3 ou superior, 1ª linha, cor 
clara.  

Deverão ser apresentadas no mínimo três amostras de piso e rejunte à FISCALIZAÇÃO para escolha, 
em tempo hábil, de forma a não atrasar a entrega do serviço. 

Sua aplicação deverá seguir conforme projeto de arquitetura, assentar e rejuntar o piso em todos os 
ambientes da casa ou apartamento. 

A execução do piso deve atender às recomendações da NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

Antes do assentamento das placas cerâmicas, atentar para a execução das juntas de 
dessolidarização e, quando necessário, das juntas de movimentação, tratando as mesmas de acordo com as 
normas técnicas. 

O assentamento dos pisos cerâmicos só deve ocorrer após o período mínimo de cura do concreto 
ou da argamassa de regularização. No caso de não se empregar nenhum processo especial de cura, o 
assentamento deve ocorrer, no mínimo, 28 dias após a concretagem da laje ou 14 dias após a execução da 
argamassa de regularização. 

Não serão utilizadas peças cerâmicas com diferentes tonalidades, defeituosas ou de lotes de 
fabricação diferentes em um mesmo pano ou painel.  

O piso do box terá caimento no sentido do ralo.  
Considerar uma declividade mínima de 0,5% em direção a ralos, buzinotes ou saídas.  
O assentamento dos pisos cerâmicos deve obedecer à paginação prevista em projeto e a largura 

especificada para as juntas de assentamento. 
Caso a paginação não esteja definida em projeto, o assentamento deve ser iniciado pelos cantos 

mais visíveis do ambiente a ser revestido, considerando, também, o posicionamento das juntas de 
movimentação.  
 



 

40 
 

18.3. PISO CIMENTADO DESEMPENADO 

Utilizar nas áreas externas um aditivo impermeabilizante. 
Deverão ser aplicados nas calçadas e passeios internos. 
Serão utilizados pisos de produção industrial com certificação PSQ/PBQP-H, ou de outros institutos 

(a exemplo do INMETRO) e que não estejam indicadas como “não conforme” pela certificação PSQ/PBQP-H. 
 

18.4. RODAPÉS 

Obrigatório os rodapés em toda a unidade, incluindo o hall e as áreas de circulação interna.  
O revestimento deve ser em cerâmica esmaltada PEI 3 ou superior, com índice de absorção inferior 

a 10% e desnível máximo de 15mm e do mesmo material do piso utilizado nas áreas distintas. 
Para áreas molháveis e rota de fuga, o coeficiente de atrito dinâmico deve ser superior a 0,4. 
Os rodapés deverão ter altura mínima de 7 cm de altura e serão aplicados após a conclusão do piso 

e revestimento de parede, sendo cuidadosamente nivelados e aprumados.  
Deverão manter uniformidade na altura e na espessura deverão apresentar aresta viva e superfície 

bem desempolada. Não deverão apresentar trincas ou rachadura, nem mancha. 
 
 

19. SOLEIRAS E PEITORIS 

 
19.1. SOLEIRAS 

Serão instaladas soleiras ou baguetes na alteração de nível, com desnível máximo de 1,5 cm e 
largura idêntica à da parede acabada.  

Estas deverão ser em pedra natural, de preferência utilizando granito da região, nas portas de 
acesso às unidades, na largura da alvenaria e comprimento tal que ultrapasse o vão em, pelo menos, 3,0cm 
para cada lado. 
 

19.2. PEITORIS 

Serão utilizados peitoris com um mínimo de 2,0 cm de espessura, largura da alvenaria acabada mais 
3,0cm e comprimento tal que ultrapasse o vão em, pelo menos, 3,0 cm para cada lado. 

Os peitoris serão utilizados em todas as janelas e aberturas projetadas. 
Serão executados peitoris em todos os vãos de janela em pedra natural para que evite manchas de 

escorrimento de água.  
As soluções equivalentes utilizadas nas paredes de concreto moldadas na obra deverão ser 

detalhadas e demonstrar os cuidados tomados no projeto para se evitar possíveis manchas de escorrimento de 
água do vão das janelas.  

Os peitoris assentados atenderão alguns detalhes executivos, como a previsão de uma inclinação 
mínima de 3% em direção ao lado externo da edificação e a adoção de pingadeiras de no mínimo 2,5 cm, com 
sulco ou friso na extremidade e pequenas laterais, visando evitar o escorrimento ao longo da fachada. O 
peitoril ainda respeitará transpasse de no mínimo 2 cm de cada lado (esquerdo e direito) do vão. 
 
 

20. IMPERMEABILIZAÇÕES 

A superfície a ser impermeabilizada deverá se apresentar limpa, isenta de corpos estranhos, sem 
falhas, pedaços de madeira, pregos ou pontas de ferragens. Todas as irregularidades serão tratadas, de modo a 
obter uma superfície contínua e regular; 

O tipo de impermeabilização será determinado segundo a solicitação imposta e observará, no 
mínimo, as seguintes condições:  

a) Umidade ascendente da fundação para as alvenarias: será realizada impermeabilização resistente 
à solicitação imposta pela umidade do solo;  

b) Até 60 cm nas paredes externas em todo o perímetro do pavimento térreo sujeitos aos efeitos da 
água de respingo;  

c) Banheiros, área de serviço e sacadas;  
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d) Nas paredes internas, a impermeabilização alcançará uma altura mínima de 20 cm acima do nível 
do piso acabado; 

e) Os ralos e as tubulações que transpassarem as lajes impermeabilizadas serão fixados na estrutura 
e possuirão detalhes específicos de arremate e reforços de impermeabilização. 

f) Os cantos e arestas deverão ser arredondados e a superfície com caimento mínimo adequado em 
direção aos coletores de água; 

g) Após a aplicação da manta asfáltica, deverá ser feita a proteção mecânica com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:4. 

 
 

21. ARGAMASSAS E CHAPISCOS 

O chapisco comum será executado com argamassa de cimento e areia grossa. 
Os emboços só serão iniciados após a completa pega das argamassas das alvenarias e chapiscos, 

assim como depois de embutidas todas as canalizações que por ela devam passar. 
Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão paramento áspero 

ou entrecortado de sulcos, para facilitar a aderência. 
Para garantir a estabilidade do paramento, a argamassa do emboço terá maior resistência que a do 

reboco. 
A espessura do reboco não deve ultrapassar 5 mm, de modo que, com os 20 mm do emboço e do 

chapisco, o revestimento em argamassa não ultrapasse 25mm. 
Os rebocos serão executados depois da colocação dos marcos (batentes) e peitoris e antes da 

colocação de alisares (guarnições). 
O reboco utilizado será comum, executado com argamassa mista e com acabamento alisado com 

desempenadeira, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme. 
O revestimento em reboco será aplicado em todas as superfícies destinadas a receber acabamento 

final em pintura. 
 
 

22. PINTURA 

Não será executada pintura final sem a execução de argamassa de regularização (reboco, massa 
corrida etc.) quando a superfície apresentar rugosidade excessiva e/ou imperfeições, independente do 
previsto em projeto e memorial.  

Nas paredes externas será utilizada no mínimo tinta látex acrílica ou textura impermeável.  
Será executada a quantidade de demãos necessária para a obtenção de um adequado recobrimento 

e acabamento da superfície, desde que atendido o mínimo de 2 (duas) demãos.  
Quando utilizada textura acrílica internamente, esta deverá ter acabamento fino.  
 
Certificação/Ensaios 
Serão utilizadas tintas de produção industrial com certificação PSQ/PBQP-H, ou de outros institutos 

(a exemplo do INMETRO) e que não estejam indicadas como “não conforme” pela certificação PSQ/PBQP-H. 
 
 

23. LOUÇAS, CUBAS E METAIS 

 
23.1. LOUÇASE CUBAS 

Todas as louçasdas unidades habitacionais serão na cor branca. 
Os aparelhos e acessórios, em louça, não poderão apresentar quaisquer defeitos de fundição, 

moldagem, laminação ou acabamento; as arestas serão perfeitas e as superfícies de metal serão isentas de 
fendilhamento, esfoliações, rebarbas, desbeiçamentos bolhas e, sobretudo, de depressões, abaulamentos ou 
grânulos. 

 
Bacia sanitária para PNE  
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Descrição: Bacia sanitária para PNE, de cerâmica esmaltada, cor branca.  
Aplicação:Este item será aplicado nos banheiros PNE. 
Execução: A peça possui uma altura diferenciada em relação a bacia sanitária comum, deve ser 

fixada com parafusos, nunca com cimento. Instalar adequadamente o anel de vedação na saída de esgoto. 
Rejuntar a peça ao piso com o rejunte do próprio piso. 
 

Bacia sanitária com caixa acoplada 
Descrição:  Bacia sanitária convencional, de cerâmica esmaltada, cor branca, com acionamento na 

parte superior da caixa. 
 
Assento para vaso sanitário 
Descrição: Os respectivos assentos para vasos sanitários serão de plástico no padrão popular, com a 

cor igual à da bacia sanitária. 
 
Lavatório 
O lavatório deve ser rejuntado à parede com argamassa de cimento branco e gesso, ou com a 

argamassa de rejuntamento dos azulejos. A borda do lavatório deve estar a 80 cm de altura do piso. A 
tubulação de saída deve ser ligada a ralo sifonado. 

 
Tanque de cerâmica 
Descrição: Tanque de louça com capacidade para até 40 litros.  
Aplicação: Este item será aplicado na Área de Serviço. 
Execução: Após a fixação da louça, arrematar as juntas com mesmo material de rejunte do piso. 

Deverão estar incluídos todos os itens, acessórios de fixação e ferragens necessários para a perfeita instalação 
e funcionamento do equipamento, tais como rabicho, válvula e sifão em metal cromado. 

 
Cuba de Aço Inox 
Descrição: Cuba retangular para cozinha em aço inoxidável. Seguir dimensões indicadas no projeto 

de arquitetura.  
Aplicação:A cuba de aço inox será aplicada na Copa.  
Execução:Após a fixação da cuba na bancada de granito, arrematar as juntas com mesmo material 

de rejunte do piso. Deverão estar incluídos todos os itens, acessórios de fixação e ferragens necessários para a 
perfeita instalação e funcionamento do equipamento, tais como rabicho, válvula e sifão em metal cromado. 

 
Bancada em granito 
Descrição:Bancada em granito da região. 
Aplicação: Este item será aplicado na Copa.  
Obs.: As dimensões serão de acordo com o projeto arquitetônico.  
Execução: O tampo de granito deve ser engastado na alvenaria em sua face posterior e também nas 

laterais, de acordo com o projeto arquitetônico. As dimensões variam conforme o projeto. 
 

23.2. METAIS 

 
Barras de Apoio para Bacia Sanitária e Lavatórios PNE. 
Descrição: Barras de apoio em aço inox escovado para bacia sanitária, com dimensões conforme 

projeto arquitetônico, conforme requisitos da NBR 9050, com elementos de fixação.  
Aplicação: Deverá ser aplicada conforme o projeto arquitetônico nos banheiros PNE das unidades 

habitacionais. 
Execução:deve ser instalada a 75 cm do piso, conforme projeto. A barra de apoio lateral deve ser 

instalada a 30 cm e a barra posterior a 20 cm (medidas do eixo) das paredes adjacentes, conforme projeto. 
Deve ser instalada em elemento de alvenaria, verificando as condições do substrato para suportar as cargas 
mínimas exigidas para as barras (1,5kN). 
 

Torneira de mesa bica alta de ¼ de volta 
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Descrição: Torneira de mesa composta por mecanismo cerâmico com ¼ de volta ou cilíndrico em 
plástico de engenharia, com vedante de borracha, bica giratória, arejador articulado, com acabamento 
cromado, canoplas metálicas com acabamento cromado.  

Aplicação: Deverá ser aplicada conforme o projeto arquitetônico, na Copa. 
Execução: Instalar o restritor de vazão sempre que indicado em projeto ou quando a vazão de água 

for maior que 6 litros/minuto, seguindo instruções do fabricante.  
A conexão terminal onde será instalada a torneira deverá ser de ferro galvanizado. 
Os complementos de instalação hidráulica devem ser instalados corretamente, de acordo com 

instruções do fabricante. 
 
Torneira de mesa 
Descrição: Torneira de eixo de entrada d´água na vertical (mesa), entrada de 25 mm, com arejador, 

acabamento em latão cromado. 
Aplicação: A torneira cromada será aplicada nos banheiros. 
Execução: Deverão estar incluídos todos os itens, acessórios de fixação e ferragens necessários para 

a perfeita instalação e funcionamento do equipamento. 
 
Torneira de uso geral com bico para mangueira 
Descrição: Torneira com bico para mangueira, com pressão de 75 mca. Eixo de entrada d‟água na 

horizontal (parede), entrada de 25 mm, com acabamento em latão cromado,  
Aplicação: A torneira de uso geral com bico para mangueira será instalada na Área de Serviço. 
 
Acabamentos  
Descrição: Deverão acompanhar o modelo utilizado nas torneiras das unidades, devendo ser todos 

cromados e de preferência aplicados sem a utilização de adaptadores. O castelo dos registros deveráobedecer 
às instalações técnicas contidas nas Normas. 

 
 

24. LIMPEZA DE OBRA 

Após a conclusão dos serviços será feita limpeza final em toda a obra e conferência do perfeito 
funcionamento de todas as instalações, aparelhos, metais sanitários, fechaduras, pisos, vidros, azulejos etc.  

A obra será entregue completamente limpa, com cerâmicas e azulejos totalmente rejuntados e 
lavados, assim como com aparelhos, vidros, bancadas e peitoris isentos de respingos.  
 
 

25. IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES 

A obra será entregue com placas de identificação das unidades habitacionais (casas ou 
apartamentos), quadras, vias, blocos e demais instalações e benfeitorias do empreendimento de forma a 
permitir corretalocalização de cada imóvel.  

Na utilização de sistemas construtivos autoportantes, será instalada placa de advertência quanto à 
demolição de paredes e lajes (ainda que parcial) em parede externa e visível para todos os blocos do 
empreendimento.  
 
 

26. ACOMPANHAMENTO PÓS-ENTREGA 

Após a conclusão da obra, o empreendedor deverá entregar uma cartilha de utilização e 
conservação da unidade habitacional, de conteúdo didático e simples, que possibilite o futuro morador a 
correta utilização, manutenção e conservação do bem. Também deverá indicar projeto para futuras 
expansões. 
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ANEXO I - REGRAMENTO PARA NOMENCLATURA DOS ARQUIVOS DIGITAIS 

A determinação do nome do arquivo digital resultante da execução do serviço de engenharia, 
arquitetura e urbanismo, atenderá ao regramento a seguir estabelecido, considerando preliminarmente a 
existência de dois grupos principais de serviços, que são: 

1) Serviços Relativos a Edificações; 
2) Serviços Relativos à Infraestrutura ou Urbanismo. 
Todos os nomes dos arquivos serão compostos por campos separados por hífens antecedidos e 

seguidos de um espaço. Os campos sempre terão significados referenciados aos seguintes assuntos: 
identificação do local do serviço, nome do objeto para o qual o serviço foi realizado, identificação do serviço 
propriamente dito, tipo de documento apresentado e versão ou revisão do serviço. Quando o arquivo consistir 
de planta, deverá indicar o número da plantaseguido do total de plantas do projeto. A finalização será sempre 
de acordo com a extensão própria de cada arquivo digital. 

 

FORMAÇÃO DO NOME DO ARQUIVO DIGITAL 

Tamanho máximo = 36 caracteres 
Composto dos cinco campos a seguir descritos: 
- 1° Campo: EMPREENDIMENTO 
Trata do código que identificará o nome do empreendimento ou local do serviço. Este código 

seráfornecido ao contratado pela Fiscalização. O tamanho será de, no máximo, 15 caracteres. 
- 2° Campo: OBJETO 
Trata do código que identifica o objeto. No caso de serviços relativos a edificações, refere-se 

àtipologia habitacional a ser construída. Já para o caso de serviços relativos à infraestrutura ou urbanismo, 
refere-se ao setor onde ocorre o serviço (por ex.: o nome de uma Rua). O tamanho será de, no máximo, 
oitocaracteres. 

- 3° Campo: SERVIÇO 
Trata do código que identifica o tipo de serviço realizado. Poderá ser um projeto ou serviço 

correlato. Os códigos serão de acordo com as tabelas do Anexo III deste Caderno. O tamanho será de, no 
máximo, doiscaracteres. 

- 4° Campo: DOCUMENTO 
Trata do código que identifica o tipo de documento que está sendo apresentado. Os códigos serão 

de acordo com as tabelas do Anexo III deste Caderno. O tamanho será de, no máximo, oito caracteres. 
- 5° Campo: VERSÃO 
Trata do código que identifica a versão – ou revisão – em que se encontra o documento. Deverá ser 

precedido da letra R seguida de um número sequencial de dois dígitos a partir de 00. O tamanho será de três 
caracteres. 
 

ESTRUTURA BÁSICA DO NOME 

Composto de cinco campos + extensão 

EMPREENDIMENTO OBJETO SERVIÇO DOCUMENTO VERSÃO 

Máx. 15 caracteres Máx. 5 caracteres Máx. 7 caracteres Máx. 8 caracteres Máx. 3 caracteres 

Exemplo: Nome e identificação de arquivo digital para serviço relativo à edificação. 

Nome do Arquivo Digital: S Guilherme QB – UH015_2D – F – PL 1_3 – R01.dwg 

Empreendimento (1º campo): S Guilherme QB = Loteamento São Guilherme, Quadra B; 

Objeto (2º campo): UH015_2D = Tipologia habitacional UH015_2D (tipo de sobrado padrão); 

Serviço (3º campo): F = Projeto de Fundações; 

Documento (4º campo): PL 1_3 = Planta N° 1 de um total de três plantas; 

Versão (5º campo): R01 = Primeira revisão após o original (R00); 

Extensão*: dwg = indica que o arquivo é gráfico, próprio de software CAD ou similar. 

*OBS.: A extensão de cada arquivo digital é automática e própria de cada software onde este foi criado 

oumodificado.  
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ANEXO II -  TABELAS DE CÓDIGOS PARA FORMAÇÃO DE NOMES DE ARQUIVOS DIGITAIS 

 
 

TABELA N° 1 – GLOSSÁRIO DE CÓDIGOS DE PROJETOS E SERVIÇOS RELATIVOS A EDIFICAÇÕES 

A Projeto de arquitetura 

AE Projeto de modulação de alvenaria estrutural 

E Projeto de instalações elétricas, telefônicas, TV, contra descargas atmosféricas (para-raios) 

F Projeto de fundações 

H Projeto de instalações hidrossanitárias 

I Projeto de instalações de prevenção e combate a incêndio (plano de prevenção contra incêndio) 

S Projeto Estrutural 

SPDA Projeto de SPDA 

TEL Projeto de instalações telefônicas 

 
 
 

TABELA N° 2 – GLOSSÁRIO DE CÓDIGOS DE PROJETOS E SERVIÇOS RELATIVOS A INFRAESTRUTURA OU URBANISMO 

BA Projeto de Bacia de Amortecimento 

EBE Projeto de estação de bombeamento 

ETE Projeto de estação de tratamento de Esgotos sanitários 

EVU Estudo de viabilidade urbanística 

G Projeto geométrico de terraplenagem de vias 

IG Investigação geotécnica 

IG_SPT Investigação geotécnica _ Ensaio SPT 

IG_T Investigação geotécnica _ Ensaio a Trado 

IP Projeto de rede de iluminação pública 

LCV Laudo de cobertura Vegetal 

M Projeto de estruturas de contenção de solo/contenção de encostas/recuperação de taludes 

P Projeto de pavimentação 

PU Projeto urbanístico 

RAA Projeto de rede de abastecimento de Água 

RDEE Projeto de rede de distribuição de energia elétrica 

RDEE_IP Projeto de rede de distribuição de energia elétrica E Iluminação pública 

RDP Projeto de rede de drenagem pluvial 

RES Projeto de rede de esgoto sanitário 

T Levantamento topográfico planialtimétrico 

TQ Projeto de terraplenagem de quadras 

 
 
 
TABELA N° 3 – GLOSSÁRIO DE CÓDIGOS RELATIVOS A TIPOS DE DOCUMENTOS 

LM Listagem de materiais 

MC Memória de Cálculo 

MD Memorial descritivo 

OR Orçamento 

PD Planilha de dimensionamento 

PL Planta 
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ANEXO III- GRAFICAÇÃO DIGITAL DE PLANTAS – CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSÃO 

 
 
 
 

COR NO ARQUIVO DIGITAL COR NA IMPRESSÃO 

ESPESSURA 

DA LINHA 

(mm) 

1( Red ) 7( Preto ) 0,10 

2  (Yellow )  7 ( Preto ) 0,20 

3 ( Green ) 7 ( Preto ) 0,30 

4 ( Cyan ) 7 ( Preto ) 0,40 

5 ( Blue )  7 ( Preto ) 0,50 

6 ( Magenta 

) 

7 ( Preto ) 0,60 

7 ( White ) 7 ( Preto ) 0,10 

8 7 ( Preto ) 0,80 

9 7 ( Preto ) 0,90 

10 10 0,10 

21 21 1,00 

30 30 0,10 

50 50 0,10 

90 90 0,10 

130 130 0,10 

170 170 0,10 

210 210 0,10 

250 250 0,10 

251 251 0,10 

252 252 0,10 

253 253 0,10 

254 254 0,10 
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ANEXO IV -GRAFICAÇÃO DE PLANTAS – CONFIGURAÇÃO DO CARIMBO 
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ANEXO V - GRAFICAÇÃO DE PLANTAS – NOMENCLATURA DOS LAYERS DO ARQUIVO DIGITAL 

 

 
REGRAMENTO:Os nomes dos layers são de escolha do responsável técnico. A única restrição diz respeito aos 
prefixos destes layers, que deverão ser obrigatoriamente preenchidos com os códigos acima determinados, 
separados do restante do nome do layer através de hífen. 
 
  

 PREFIXO DO 

NOME DO 

“LAYER” 

PROJETOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO 

ED
IF

IC
A

Ç
Õ

ES
 

A Arquitetônico 

AE Modulação e paginação de alvenaria estrutural  

E Instalações Elétricas 

F Fundações 

H Instalações Hidrossanitárias 

PPCI Plano de Prevenção e combate a incêndio 

RL Instalações de rede lógica 

S Estrutural 

SPDA Sistema de proteção contra descargas atmosféricas 

Tel Instalações telefônicas 

V Instalações de recepção de sinal de televisão 

CFTV Instalações de circuito fechado de Televisão 

 

IIN
FR

A
ES

TR
U

TU
R

A
 /

 U
R

B
A

N
IS

M
O

 

BA Bacia de Amortecimento 

EBE Estação de bombeamento 

ETE Estação de tratamento de Esgotos sanitários 

EVU Estudo de viabilidade urbanística 

G Geométrico e terraplenagem de vias 

IG Plano de Investigação geotécnica 

IG_SPT Plano de Investigação geotécnica _ Ensaio SPT 

IG_T Plano de Investigação geotécnica _ Ensaio a Trado 

IP Rede de iluminação pública 

LCV Laudo de cobertura Vegetal 

M Estruturas de contenção de solo e/ou proteção de encostas 

P Pavimentação de vias 

PU Projeto urbanístico 

RAA Rede de abastecimento de Água 

RDEE Rede de distribuição de energia elétrica 

RDEE_IP Rede de distribuição de energia elétrica E Iluminação pública 

RDP Rede de drenagem pluvial 

RES Rede de esgoto sanitário 

T Levantamento topográfico planialtimétrico e/ou cadastro Topográfico 

TQ Terraplenagem de quadras 
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ANEXO VI –GRAFICAÇÃO DE PLANTAS – CONFIGURAÇÃO DA PLACA DE OBRA 

 

 

 

OBSERVAÇÃO 
Existem duas variações de medidas de placa:  200 x 100 cm  e  400 x 200 cm. 
Confirmar com a Fiscalização sobre a aprovação do modelo no início do Contrato. 
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