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01 APRESENTAÇÃO 
 

Este CADERNO DE DETALHES é uma iniciativa do Departamento de Planejamento Físico e Projetos da UFMG e tem por objetivos principais: garantir maior uniformidade 
para as soluções construtivas no processo de projeto, assegurando dessa forma maior uniformidade estética, técnica e funcional dos prédios; propiciar, por meio da 
padronização de soluções, uma otimização nos processos de licitação e compra tanto para novos prédios como também para a reforma de prédios existentes; assegurar 
maior facilidade de manutenção dos edifícios no médio e longo prazo, na medida em que os seus elementos construtivos passarem gradativamente a ser cada vez mais 
comuns; evitar, na fase de projeto, o esforço dos arquitetos e técnicos, a cada novo projeto, com a criação de soluções construtivas que poderiam ser padronizadas. 

O CADERNO DE DETALHES foi pensado e desenvolvido de maneira que suas partes pudessem ser rearranjadas conforme a necessidade, tanto de um projeto para o 
outro, como ao longo do tempo, com revisões periódicas. A formatação dos elementos construtivos em famílias e, dentro de cada família, em grupos e sub-grupos permite 
que a cada projeto seja montado um caderno de detalhes específico, contendo somente os detalhes que concernem a este projeto, evitando informações equivocadas 
durante os processos de projeto, licitação e obra. Esta formatação também permitirá que revisões pontuais possam ser feitas periodicamente ao longo do tempo, 
assimilando novas soluções construtivas e eliminando aquelas que se tornarem ultrapassadas. 

O efetivo êxito do CADERNO DE DETALHES como um instrumento para melhoria de qualidade nos processos de planejamento das edificações da universidade exige a 
adesão irrestrita de todas as pessoas que deles participam. Por isso mesmo, foi fundamental a participação de todos os arquitetos do Departamento de Planejamento 
Físico e Projetos para que esse caderno pudesse ser elaborado e mais ainda será imprescindível o envolvimento de todos na sua implementação nas rotinas de projeto e 
nas necessárias contribuições para aperfeiçoá-lo ao longo do tempo. 

 



 

 

02 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 
 

As soluções que compõem o Caderno de Detalhes Padrão provém de duas origens.  
Parte dos detalhes provém de um trabalho de seleção e escolha consensual das soluções construtivas mais adequadas dentre  um conjunto de soluções já utilizadas e 
testadas pela Universidade, tanto nas fases de projeto e obra quanto nas avaliações pós-ocupação, incorporando adaptações e aperfeiçoamento necessários.  
Uma outra parte significativamente menor provém do desenvolvimento de detalhes totalmente novos para elementos construtivos até então não desenvolvidos ou não 
padronizados.  
Preferencialmente, optou-se por utilizar ou adaptar os detalhes e soluções técnicas correntes já testadas pela Universidade, considerando seu desempenho funcional, 
custo, facilidade de execução e de manutenção. 
E elaboração do Caderno de Detalhes padrão deu-se nas seguintes etapas:  

1. Coleta de dados : foi realizado um levantamento abrangente das soluções e detalhes construtivos utilizados pelos arquitetos do DPFP; 
2. Análise de dados:  realizou-se uma avaliação crítica das soluções existentes, identificando os detalhes tipificáveis e agrupando as soluções afins em famílias e 
grupos; 
3. Elaboração dos detalhes padrão: elaboração dos detalhes típicos a partir da revisão e complementação dos detalhes existentes, ou da criação de novos detalhes. 
Neste etapa também foi realizada a padronização gráfica e das especificações técnicas; 
4. Revisão: um produto preliminar foi submetida para avaliação crítica dos arquitetos do DPFP, que sugeriram alterações e complementações; 

Foram analisados desenhos técnicos contidos em 611 arquivos eletrônicos correspondentes a partes de 13 edifícios em etapa de projeto, reformados ou construídos 
recentemente na Universidade, a saber: Centro de Atividades Didáticas das Ciências Exatas - CAD3, Centro de Atividades Didáticas das Ciências Humanas – CAD2, 
Centro de Transferência e Inovação Tecnológica – CTIT, Centro de Microscopia, Instituto de Ciências Biológicas, Anexo da Escola de Belas Artes, Unidade Administrativa 
II, Unidade Administrativa III, Biblioteca da Escola de Engenharia, Restaurante Setorial I, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Química - Anexo 
II e Escola de Veterinária. 
Em cada um dos arquivos identificou-se os detalhes passíveis de padronização, classificando-os entre as oito famílias construtivas definidas anteriormente, a saber: 1. 
Áreas molhadas, 2. Esquadrias, 3. Cobertura, 4. Pisos, 5. Superfícies verticais, 6. Forro, 7. Urbanização e Paisagismo, 8. Juntas. 



 

 

Apesar de bastante heterogêneo, a análise do material fornecido revelou que nos projetos produzidos pela Universidade há uma boa variedade de elementos construtivos 
tipificáveis. Alguns destes elementos já estavam representados através de detalhes típicos ou genéricos, e vários outros possuíam grande potencial de tipificação.  

Verificou-se que a formulação dessas oito famílias de detalhes conseguiria abarcar suficientemente o universo de desenhos construtivos com os quais a Universidade lida 
usualmente. Dentro de cada família, propôs-se a organização em grupos menores de detalhes afins. Espera-se que este tipo de organização possa subsidiar a adaptação 
posterior de outras soluções técnicas em Detalhes Típicos, bem como identificar eventuais detalhes não tenham sido contemplados no universo em estudo. 
Desta forma, dentro de cada família foram identificados os seguintes grupos de detalhes padronizáveis: 

1. Áreas molhadas 
1.1 Bancadas 
1.2 Espelhos 
1.3 Elementos de acessibilidade 
1.4 Balcão de atendimento 
1.5 Divisória 

 
2. Esquadrias 
2.1 Portas 
2.2 Peitoril 

 
3. Cobertura 
3.1 Impermeabilização com manta de EPDM 
3.2 Impermeabilização com manta asfáltica 
3.3 Detalhes gerais de impermeabilização 

 
4. Pisos 
4.1 Soleiras 
4.2 Rodapés 
4.3 Degraus 
4.4 Impermeabilização 

 
5. Superfícies verticais 
5.1 Guarda-corpo e corrimão 
5.2 Brises e elementos de fachada 



 

 

5.3 Gradis 
5.4 Balcões 
5.5 Divisórias e drywall 

 
6. Forro 
6.1 Tabicas 

 
7. Urbanização e Paisagismo 
7.1 Meios-fios 
7.2 Edículas 
7.3 Estacionamento 
7.4 Calçadas 
7.5 Bicicleta 
7.6 Mobiliário Urbano 

 
8. Juntas 
8.1 Juntas de dilatação 

 
 
Sugere-se que este conjunto de detalhes passe por revisões periódicas para que sejam feitos os ajustes necessários e incorporadas novas soluções desenvolvidas e 
testadas pelos arquitetos da Universidade. 



 

 

03 NOMENCLATURA DE DESENHOS, ARQUIVOS E PASTAS 
 

A nomenclatura dos desenhos incorpora os códigos das famílias e dos grupos, da seguinte forma: 
DT_FF-GG-L-NN_RR 

Onde: 
DT – Prefixo (DETALHE TIPO); 
FF – Família 
GG – Grupo 
L – Letra sequencial de A à Z; 
NN – Número sequencial, usado para indicar versões e revisões; 
RR – Número da revisão 

 
Exemplo: 
DT_01-1-A_R1.pdf 

De onde se entende: 
01 - Família Áreas molhadas 
1 - Grupo Bancadas 
A - Bancada de cozinha 
R1- Revisão 1 

 
Os arquivos eletrônicos incorporam a mesma nomenclatura utilizados nos desenhos. Para melhor organização, os arquivos estarão localizados dentro de pastas e 
subpastas, representando suas respectivas famílias e grupos.  

 



 

 

04 PADRÕES DE REPRESENTAÇÃO 
Os desenhos são representados em uma folha no formato A4 com diagramação na orientação paisagem e são divididos em três áreas: espaço gráfico, 
área de especificações e carimbo, como mostra a figura abaixo: 

 



 

 

Os desenhos que compõem cada detalhe procuram representar apenas os aspectos tipificáveis de cada solução técnica. Portanto, os desenhos que 
podem sugerir variações dimensionais ou construtivas não foram incluídos nos DETALHES TÍPICOS. Espera-se que estas informações constem do 
PROJETO EXECUTIVO. 

Os desenhos seguem uma ordem de localização dentro do espaço gráfico, considerando o sentido natural de leitura, do canto superior esquerdo para o 
canto inferior direito. Sempre que possível, procurou-se primeiramente representar os aspectos gerais da solução acima e à esquerda da representação 
dos seus pormenores. Também procurou-se garantir o alinhamento de desenhos com algum tipo de correspondência dimensional e uniformizar as escala 
de representação dentro de um mesmo detalhe, a fim de facilitar seu entendimento.  

 



 

 

 



 

 

Para haver uma distinção mais clara e precisa dos materiais que compõe os detalhes foram uniformizadas as hachuras que representam os diferentes 
materiais. As hachuras devem ser apresentadas em uma escala conveniente afim de que não fiquem nem muito esparsas nem muito densas. Abaixo 
estão as hachuras mais utilizadas nos DETALHES PADRÃO: 

 
Materiais cortados 
 

Alvenaria Padrão ANSI31, com ângulo 0 e 
na mesma escala do 
desenho 
 
 

 

Concreto Padrão AR-CONC + SOLID na cor 
252, com ângulo 0 e na 
escala 1/20 da escala do 
desenho 
 

 

Madeira Padrão ANSI31 + SOLID na cor 
253, com ângulo 0 e na 
escala 1/2 da escala do 
desenho 
 

 

Metal Padrão ANSI32, com ângulo 0 e 
na escala 1/10 da escala 
do desenho 
 
 

 

Vidro e porcelana Padrão SOLID na cor 254 
 
 
 

 



 

 

Pedras, granitos e 
mármores 

Padrão SOLID na cor 252 
 

 
    

Convencionou-se que as especificações dos desenhos contemplarão apenas os materiais e procedimentos que, por sua escala e pormenorização, não estejam 
contemplados no PROJETO EXECUTIVO. Estes textos também foram padronizados, da seguinte forma: 
  

Textos que acompanham os desenhos: grafados em régua 80 e colocados no layer TEXT 
 

Texto da descrição e especificações: grafados em régua 80 e colocados no layer TEXT. Os textos das descrições e especificações se dividem em duas partes: 
Descrição e Especificações.  
 
Todos os textos estão grafados no padrão R80-10 
Cor dos títulos de descrição e especificação: Cor 10 
Cor dos textos: LAYER 1 – By Layer  
Cor dos números: Cor 170 
 
Exemplos: 



 

 

 
 

O “Arquivo base” também possui todas as configurações de cotas, em duas diferentes escalas. Recomenda-se que os desenhos sejam sempre feitos e 
cotados em centímetros.  

As cotas devem estar sempre no layer AQ-COTA, na cor By layer.  No caso da elaboração novos desenhos, é recomendável conferir se todas as cotas 
estão nesta camada. Recomenda-se utilizar uma linha de cotas seguida do começo ao fim do desenho, sem interrompê-la no meio, avaliando sempre a 
que ou a quem se destina o desenho antes de cotá-lo, para evitar cotar elementos desnecessários ou deixar de cotar elementos importantes. Sempre 
que possível as cotas devem ser lançadas externamente ao desenho e não dentro dele. As cotas jamais devem ser editadas modificando sua medida real. 
No caso de soluções que podem conter variações dimensionais, substitui-se as cotas pela  indicação de CONFERIR MEDIDAS NO PROJETO EXECUTIVO.  

As especificações dos desenhos possuem a descrição do material e são numeradas sequencialmente. Estes números se conectam aos desenhos por uma 
linha de chamada (leader) e devem, sempre que possível, estar alinhados e posicionados fora do desenho.   

 



 

 

 
 
A descrição das especificações devem conter as seguintes informações, quando aplicada, nesta ordem:  
 

1. Descrição do elemento; 
2. O material 
3. As dimensões 
4. O acabamento 
5. As referências de produtos do mercado 

 
A referência sempre deve ser colocada na seguinte ordem: Fabricante, linha, modelo/código, ou equivalente. Exemplo:  
 
Sifão ajustável multiuso [1] de PVC branco [2], Comp.: 66cm [3], Ref.: Tigre, Linha: Sifões ajustáveis, Cód.: 26.91.650.0, ou equivalente [5] 

 
Foi elaborado um “Arquivo base” com todos os padrões utilizados nos desenhos, de modo subsidiar o desenvolvimento de novos detalhes. Este arquivo 
já contém as configurações de layers seguindo o padrão de layers que estão especificadas no manual do DPF 



 

 

 05 APLICAÇÃO 
Os detalhes serão utilizados complementando os Projetos Executivos. Recomenda-se que seja feita uma chamada dentro do Projeto Executivo, indicando 
o elemento e o código do detalhe a ser consultado, como no exemplo abaixo. Sugere-se que o interessado – projetista, orçamentista, construtor ou fiscal 
– tenha acesso ao conjunto dos DETALHES e possa selecionar apenas aqueles que lhe interessa. 

 
  

 
 
 



 

 

 
 
 

 
Como forma de apresentação e organização do material no conjunto de documentos que compõe o projeto, sugere-se que os DETALHES selecionados 
sejam listados no caderno de especificações ou memorial descritivo do projeto, e constituam um volume específico, anexo ao memorial ao caderno de 
especificações. 

 


