
 

 

INSTRUÇÃO TÉCNICA 09 – ARQUITETURA  
Revisão 00 – jan/2014 

1 OBJETIVO 

1.1 Estas Instruções Normativas de Projeto apresentam os procedimentos, critérios e padrões a 
serem adotados para elaboração dos Projetos de Arquitetura a serem apresentados ao 
Departamento de Planejamento Físico e Projetos, da Universidade Federal de Minas Gerais.  

2 CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO  

2.1 Todos os serviços referentes a projetos de edificações deverão ser realizados com rigorosa 
observância do Projeto de Arquitetura, respectivos detalhes e obediência às prescrições e 
exigências do corpo técnico do DPFP- Departamento de Planejamento Físico e Projetos, bem 
como às Normas e condições da legislação vigente, obedecidas às diretrizes de economia de 
energia, de redução de eventual impacto ambiental e sustentabilidade de acordo com a 
Instrução Normativa N°1 do ano de 2010.  

2.2 Os projetos deverão ser apresentados ao DPFP para análise, conforme condições e 
cronogramas de execução contidos no Edital de contratação, não sendo liberados sem o 
cumprimento dos itens constantes nestas instruções. Após análise dos projetos pelos técnicos, 
estes se julgarem necessário, poderão solicitar revisões e complementos ao mesmo. 

2.3 Os projetos somente serão liberados pelos técnicos se estiverem assinados e acompanhados 
das respectivas ARTs ou RRTs.  

2.4 Quando da elaboração de projetos especiais, deverão ser seguidas as normas específicas para 
os mesmos, a serem definidas no edital de contratação. O mesmo edital estabelecerá, quando 
necessário, exigências e obrigações complementares para a elaboração e apresentação dos 
projetos executivos.  

2.5 No caso de projeto de ampliação, apresentar a interligação à parte existente, obedecendo 
todas as condições anteriormente citadas. Os projetos complementares deverão estar 
harmonizados com o projeto de arquitetura e das demais especialidades, observando a não 
interferência entre elementos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso 
para inspeção e manutenção das instalações de um modo geral. Todos os detalhes de um 
projeto que possam interferir em outro da mesma obra, deverão ser elaborados em conjunto, 
de forma a estarem perfeitamente harmonizados entre si. 

3 NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 
 
Os projetos de comunicação visual deverão atender às seguintes Normas e Práticas 
Complementares: 
 

• ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaço e equipamento urbano 
• ABNT NBR 13532 - Elaboração de Projetos de Edificações – Arquitetura 
• Código de Obras do Município de Belo Horizonte 
• Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais 
• Plano de Diretor UFMG: RESOLUÇÃO No 08/2009, DE 16 DE JUNHO DE 2009 



 

 

4 APRESENTAÇÃO E ENTREGA 

4.1 A apresentação gráfica dos projetos deverá ser desenvolvida em softwares, aplicativos das 
áreas de engenharia e arquitetura, entregues uma cópia digital em extensão DWG, editável, e 
gravados em DVD. Deverão conter nos arquivos o projeto no modo model space e também o 
layout de cada prancha para impressão. 

4.2  Indicar / Identificar desenho detalhado de cada elemento indicando, se for o caso, o modo de 
fixação, em escalas convenientes, assim como as relações com elementos elétricos ou de 
outros sistemas, se houver; 

4.3 Todo o material produzido deverá ser numerado, titulado, datado, com identificação do autor 
do projeto e de acordo com o modelo do selo e demais diretrizes constante no Roteiro para 
codificação de projetos, fornecido pelo DPFP na primeira reunião. 

4.4 Todos os projetos produzidos deverão ser apresentados também impressos, em formatos 
padrão ABNT. Deverão ser apresentados 02 jogos de cópias, devidamente assinadas, na 
entrega final do trabalho, além de 01 cópia nas entregas ou reuniões intermediárias prevista 
no edital de contratação.  

4.5 Todos os memoriais, relação e quantitativos de materiais e memórias de cálculo deverão ser 
apresentados em 02 cópias impressas, em papel A-4 (relação e quantitativos - também junto à 
prancha de projeto, quando o volume assim o permitir) com suas folhas numeradas, tituladas, 
rubricadas, datadas e assinadas pelo responsável técnico. Deverão ser também entregues em 
mídia digital tipo DVD, compatível com o editor de texto e planilha eletrônica do Office do 
Windows, editáveis.  

4.6 Todos os documentos também deverão ser entregues em extensão PDF, não editável. Os 
arquivos em PDF de todos os documentos deverão conter assinatura digital do responsável 
técnico, condizentes com as cópias impressas. 

5 DIRETRIZES PARA PROJETOS  
 
Considera-se Projeto arquitetônico o conjunto de elementos gráficos que representam visualmente e 
de forma sistematizada as edificações a serem construídas. Esse conjunto de elementos baseia-se em 
um conceito e todas as possibilidades de sua aplicação dentro da instituição, no caso, a UFMG. 
 
Deverão ser apresentadas as seguintes informações sobre os itens: 

5.1 Implantação 
• O projeto deverá obedecer a uma relação entre área construída e a área total, em 

conformidade com a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento, de forma a 
garantir uma área livre compatível com o uso da edificação; 

• A edificação deverá ser localizada de modo a respeitar os recuos mínimos entre o prédio 
e as ruas e os limites do terreno, assim como as distâncias entre blocos de um conjunto 
de edificações, considerando ainda os estacionamentos necessários, o pátio de serviço 
para cargas e descargas, inclusive lixo, as necessidades de infraestrutura, como energia 
elétrica, gás, utilidades; 

• A implantação da edificação no terreno deverá adequar-se à topografia existente, 
buscando, sempre que possível, a equalização de cortes e aterros, a manutenção de 



 

 

taludes naturais e o escoamento natural de águas pluviais. O projeto de taludes deve 
considerar o perfil geológico do terreno, mantendo, sempre que possível, a seguintes 
proporções máximas: aterro 3:2 e corte 1:1; 

• Os valores paisagísticos naturais deverão, na medida do possível, ser preservados pelo 
projeto. Para as áreas livres onde não houver possibilidade de preservação, deverão ser 
previstos tratamentos paisagísticos. 

6 FASES DE ENTREGA 
 
O projeto poderá ser entregue em duas fases ou etapas ou em etapa única, conforme especificações 
constantes no EDITAL DE CONTRATAÇÃO. 
 
As fases diferem-se pelo nível de desenvolvimento da solução, sendo a primeira fase consolidada o 
Projeto Básico e a segunda fase o Projeto executivo. 
 
Segundo a NBR 13531/95 – Elaboração de projetos de edificações, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT, projeto básico (definido como uma etapa opcional) e projeto executivo, 
são:  

• “Projeto básico – etapa opcional destinada à concepção e à representação das informações 
técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, ainda não completas 
ou definitivas, mas consideradas compatíveis com os projetos básicos das atividades técnicas 
necessárias e suficientes à licitação (contratação) dos serviços de obra correspondentes.” 

• “Projeto executivo – etapa destinada à concepção e à representação final das informações 

técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, completas, 

definitivas, necessárias e suficientes à licitação (contratação) e à execução dos serviços de 

obras correspondentes.” 

6.1 Definição de projeto básico (Lei n.° 8.666/93): conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço (complexo de 
obras ou serviços objeto da licitação), elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares (assegurando: viabilidade técnica, adequado tratamento do impacto ambiental 
do empreendimento, possibilidade de avaliação do custo da obra, definição dos métodos e do 
prazo de execução), devendo conter os seguintes elementos: 

• Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar 
todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

• Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto 
executivo e de realização das obras e montagem; 

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



 

 

• Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para 
a sua execução; 

• Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso; 

• Subsídios orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos propriamente avaliados. 

6.2 O Manual de Obras Públicas – Edificações, editado em 1997, pela Secretaria de Estado da 
Administração e Patrimônio – Ministério do Planejamento, define de forma mais ampla o 
projeto executivo, considerando: i) é o conjunto de informações técnicas necessárias e 
suficientes para a realização do empreendimento (apresentando de forma clara, precisa e 
completa todas as indicações e detalhes construtivos para a perfeita instalação, montagem e 
execução dos serviços e obras objeto do contrato); ii) deve apresentar todos os elementos 
necessários à realização do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e 
seus componentes; iii) além dos desenhos que representam todos os detalhes construtivos 
elaborados com base no projeto básico aprovado, será constituído por um relatório técnico, 
contendo a revisão e complementação do memorial descritivo e do memorial de cálculo; iv) 
deve conter a revisão do orçamento detalhado da execução dos serviços e obras, elaborado na 
etapa anterior, fundamentada no detalhamento e nos eventuais ajustes realizados no projeto 
básico. 

6.3 Conteúdo esperado para o projeto básico  
 
O Projeto Básico será submetido à análise dos técnicos do DPFP com o intuito de verificar a solução 
proposta que, após aprovada pela FISCALIZAÇÃO, será liberada para o detalhamento final do projeto 
.Esta análise tem como objetivo, estabelecer um controle de ordem econômica, orientando o 
projetista para a adoção de soluções que impliquem em obras de custos os menores possíveis. 
Basicamente serão analisados os seguintes itens: 
 

• Discriminação em plantas, cortes e fachadas, de todos os pavimentos da edificação e seus 
espaços, com indicação dos materiais de construção, acabamento e dimensões; 
principalmente escadas, sanitários e locais especiais; 

• Planta de cobertura com indicação de caimentos, calhas, planos de cobertura e pontos de 
descida de águas pluviais; 

• Locação da edificação ou conjunto de edificações e seus acessos de pedestres e veículos; 

• Definição de todo espaço externo e seu tratamento: muros, rampas, escadas, 
estacionamentos, calçadas e outros, sempre com as dimensões e locações relativas; 

• Indicação do movimento de terra, com demonstração de áreas de corte e aterro; 

• Eixos e sistemas de coordenadas; 



 

 

• Identificação, cotas e níveis de todos os ambientes; 

• Dimensionamento de vãos e aberturas; 

• Localização de louças, equipamentos sanitários, pontos de instalações e indicação dos 
equipamentos fixos; 

6.4 Conteúdo esperado para o projeto executivo  

O projeto executivo deve ser desenvolvido considerando-se as observações mencionadas 
pelo DPFP na avaliação do Projeto Básico, e conter todas as informações necessárias para o 
perfeito entendimento do Projeto e execução da obra.   

 

6.4.1 Planta de situação 

• Identificar / indicar: 

• Localização do edifício dentro da cidade (cotas do lote em relação aos limites da quadra); 

• Orientação do norte magnético; 

• Largura de ruas e passeios; 

• Denominação de ruas e passeios; 

• Áreas parciais e totais das edificações; 

• Áreas de projeção dos pavimentos; 

• Área do terreno; 

• Indicação do número do lote e da quadra; 

• Cotas das dimensões do lote; 

• Cotas gerais da edificação e cotas de afastamento e recuo das edificações com relação aos 
limites do terreno; 

• Indicação e cotas do CP, quando diferir das medidas do local; 

 

6.4.2 Planta de implantação 

• Identificar / indicar: 

• Determinação do RN; 

• Limites do terreno e indicação dos logradouros adjacentes; 



 

 

• Cotas das dimensões e ângulos do lote; 

• Indicação do sistema de eixo de coordenadas de projeto; 

• Cotas de amarrações dos blocos e demais elementos construtivos, a partir do RN 
determinado no projeto de terraplanagem; 

• Indicar as edificações e suas designações; 

• Indicar e cotar os acessos de pedestres e veículos e acessos principais e secundários; 

• Cotas de nível dos acessos, compatibilizados com o greide da rua; 

• Indicar e cotar vias de circulação internas e áreas externas às edificações; 

• Indicação dos níveis de implantação dos platôs, suas dimensões e amarrações em relação ao 
RN e às divisas do lote; 

• Curvas de nível iniciais e as alteradas em projeto; 

• Indicação dos taludes de corte e de aterro com definição de inclinação (direção e caimento); 

• Locação dos muros de arrimo com definição das alturas máximas e mínimas, além da sua 
extensão; 

• Edificações representadas em traço contínuo e hachura a 45º; 

• Criar legenda específica para edificações de projetos de ampliação e ou reforma; 

• Definição, locação e dimensionamento de todo o espaço externo e seus elementos fixos e 
tratamentos: caminhos, canteiros, quadras, estacionamentos, espelhos d’água, lagos, muros, 
cercas, divisórias de canteiro, bancos, lixeiras, placas, postes, escadas, rampas, pisos e outros 
elementos; 

• Detalhes de setores, em escalas maiores, quando necessário; 

• Notas gerais, de acordo com a especificidade da edificação. 

 

6.4.3 Planta dos pavimentos 

• Indicar / Identificar: 

• Indicação de todas as coordenadas de projeto; 

• Indicação de todas as cotas totais, parciais e eixos; 

• Cotas de detalhes que não receberão desenhos em escala maior nos detalhes executivos; 

• Indicação de cortes, elevações, seções, detalhes e ampliações; 



 

 

• Indicação de níveis de piso acabado; 

• Indicação da função e da área do pavimento e de cada ambiente; 

• Indicação dos elementos do sistema estrutural, com distinção gráfica entre estes e as 
vedações; 

• Compatibilização dos elementos da arquitetura com os elementos da estrutura; 

• Indicação de alvenaria/revestimentos/ impermeabilização/isolamento; 

• Indicação da circulação vertical e horizontal – escadas e rampas; 

• Indicação de guarda-corpo; 

• Indicação de forros, enchimentos, projeções, canaletas para instalações; 

• Definição dos sentidos de abertura das esquadrias; 

• Definição e dimensionamento do tipo de esquadrias/ marcos e contramarcos; 

• Localização de equipamentos; 

• Indicação de enchimentos, dutos e shafts das instalações; 

• Indicação dos pontos de distribuição de água e esgoto, bebedouros, filtros e caixas de 
incêndio; 

• Layout de áreas molhadas; 

• Indicação de soleiras, peitoris; 

• Indicação de revestimentos/acabamentos/brises; 

• Quadro de referência, definição e dimensionamento das esquadrias; 

• Indicação das vagas de garagem numeradas de acordo com as unidades, quando for o caso; 

• Indicação dos revestimentos de pisos internos e externos; 

• Indicação do sentido do caimento dos pisos externos; 

• Chamadas para os detalhes que serão ampliados, com referência e numeração; 

• Indicação da projeção da cobertura. 

 

6.4.4 Planta de cobertura 

• Indicar / Identificar: 



 

 

• Indicação dos diversos planos de coberturas e de calhas, com respectivos sentidos de 
inclinação e escoamento das águas; 

• Indicação da posição e tipo das calhas; 

• Locação dos tubos de recolhimento de água pluvial da cobertura; 

• Indicação do tipo de laje de cobertura a ser utilizada, com suas seções e níveis; 

• Indicação da impermeabilização da cobertura; 

• Indicação de rufos, cumeeiras, platibandas e arremates; 

• Indicação dos elementos termo acústicos utilizados; 

• Indicação da solução estrutural do telhado; 

• Indicação do beiral do telhado com suas cotas; 

• Planta da caixa d’água; 

• Indicação do acesso – alçapões, escada de marinheiro – ao barrilete, cobertura e inspeção da 
caixa d’água; 

• Indicação dos cortes, elevações, seções, detalhes e ampliações. 

• Detalhes relativos a elevadores e casa de máquinas (conforme especificações do projeto 
complementar). 

• Indicação da concepção hidráulica: 

• Indicação de enchimento, dutos, prumadas e shafts hidráulicos; 

• Pontos de água necessários nos diversos ambientes; 

• Indicação da projeção dos reservatórios de água (inferior e superior) com dimensões e 
capacidade em litros; 

• Locação das caixas de recolhimento de águas pluviais, e esgotos primário e secundário; 

• Canaletas e grelhas de recolhimento de água pluvial; 

• Locação de ralos; 

• Indicação de impermeabilização em áreas a serem impermeabilizadas; 

• Indicação de pontos de abastecimento de gás; 

• Localização de hidrantes e extintores de incêndio. 

• Indicação da concepção elétrica: 



 

 

• Indicação de enchimentos, dutos, prumadas e shafts elétricos; 

• Indicação de quadros e caixas de distribuição elétrica; 

• Indicação das caixas de distribuição telefônica; 

• Quadro contendo as especificações, funcionamento e dimensionamento das esquadrias; 

• Quadro contendo especificações gerais de acabamento; 

• Referências (listar todos os projetos que tenham interface); 

• Notas gerais. 

6.4.5 Layout 

• Indicar / Identificar: 

• Denominação e área de cada ambiente; 

• Localização do mobiliário e das divisórias; 

• Localização e dimensionamento dos equipamentos; 

• Pontos de distribuição de água e esgoto; 

• Quadro contendo equipamentos com suas dimensões; 

• Quadro contendo mobiliário previsto com suas dimensões e características. 

6.4.6 Cortes 

• Indicar / Identificar: 

• Transversais e longitudinais; 

• Distinção gráfica entre elementos da estrutura e vedação seccionadas; 

• Indicação do(s) greide(s) da(s) rua(s); 

• Indicação dos perfis naturais e alterados do terreno, indicando cortes e aterros; 

• Níveis dos pisos acabados internos e externos; 

• Níveis das lajes; 

• Indicação de cotas de piso acabado; 

• Cotas verticais de piso a piso; 

• Cotas totais e parciais; 



 

 

• Indicação do pé-direito; 

• Indicação dos forros e de rebaixos; 

• Definição do acabamento dos pisos; 

• Alturas de parapeitos, janelas, portas, bancadas; 

• Cotas de piso, espelho e patamar nas escadas; 

• Notas gerais. 

6.4.7 Fachadas 

• Indicar / Identificar: 

• Representação de todas as elevações externas com respectivas indicações das diferenciações 
de planos; 

• Representação do(s) gradil(s) com greide(s) da(s) rua(s); 

• Indicação das divisas do terreno; 

• Representação de esquadrias, brises, elementos vazados; 

• Representação da localização dos aparelhos de ar condicionado, quando forem individuais 
(de parede/janela); 

• Indicação e especificação completa dos materiais de revestimentos e sua paginação; 

• Indicação das juntas de dilatação; 

• Guarda-corpos, terraços; 

• Coberturas; 

• Cotas de nível dos pavimentos; 

• Detalhes plásticos. 

6.4.8 Detalhamento 

Indicar / Identificar nas plantas, elevações e cortes: 

6.4.8.1 Áreas molhadas 

• Posição e referência completa de: 

• Louças sanitárias; 

• Ferragens e acessórios; 



 

 

• Barras para acessibilidade; 

• Divisórias, boxes; 

• Forros e rebaixos; 

• Bancadas, pias; 

• Soleiras, rodapés e frisos; 

• Pisos: sentido de caimento e paginação; 

• Tomadas e interruptores. 

• Cotas indicativas, totais e parciais. 

• Especificação completa de acabamentos. 

• Detalhes de bancadas e outros elementos construtivos, com especificação dos acabamentos. 

• Detalhe de execução dos revestimentos (partidas/arremates). 

• Arremates de impermeabilização, quando for o caso. 

• Elevação das divisórias. 

6.4.8.2 Escadas e rampas 

• Dimensionamento de pisos e patamares; 

• Sentido e numeração dos degraus; 

• Indicação da inclinação das rampas; 

• Especificação e detalhes de fixação do guarda-corpo; 

• Especificação e detalhes de fixação dos corrimãos; 

• Revestimento de pisos e espelhos; 

• Indicação de rampa para acesso ao piso elevado, com sua respectiva inclinação; 

• Cortes com indicação dos níveis, altura de espelhos, corrimãos e outros detalhes específicos; 

• Relação aritmética de piso/espelho, atendendo à legislação municipal. 

6.4.8.3 Esquadrias 

• Elevação de todas as esquadrias com representação do sentido de abertura, n.º de folhas, 
montante, divisões e materiais; 



 

 

• Cotas gerais de todos os componentes; 

• Indicação dos elementos fixos e móveis; 

• Especificação completa, com os tipos de acabamentos; 

• Cortes horizontais e verticais; 

• Indicação de fechamento - travamento; 

• Detalhes de montagem e vedação, observando questões de estanqueidade, acústica, 
segurança física e patrimonial; 

• Detalhes de peitoris e pingadeiras; 

• Detalhes de puxadores e peças de comando; 

• Especificação de ferragens; 

• Especificação de colocação e tipos de vidros; 

• Cotas gerais de todos os componentes. 

6.4.8.4 Cobertura 

• Detalhe de fixação dos beirais, com materiais e acabamentos específicos; 

• Detalhes de execução de rufos, calhas, APs e estruturas do telhado; 

• Detalhes da impermeabilização e isolamento termo acústico da laje; 

• Corte e seções parciais com cotas; 



 

 

6.4.9 Especificação dos materiais. 

• Especificação e detalhes de fixação de guarda corpo e gradis. 

• Arremates de materiais, principalmente em relação a soleiras, peitoris, rodapés, 
revestimento e elementos de acabamento em geral. 

• Detalhe de pingadeiras ou outro elemento para percolação. 

• Dimensionamento e detalhes de fixação de mobiliário, como armários/balcões, revestimento 
e elementos de acabamento em geral. 

• Detalhamento e indicações de fixação de elementos de suporte de qualquer tipo de 
equipamento. 

• Paginação dos revestimentos de piso. 

• Projeto executivo de alvenarias. 

• Memorial Descritivo detalhado contendo: exposição geral do projeto, das partes que o 
compõem e dos princípios em que se baseou, apresentando, ainda, justificativa que 
evidencie o atendimento às exigências estabelecidas pelas respectivas normas técnicas e por 
estas instruções; explicará a solução apresentada evidenciando a sua compatibilidade com o 
projeto arquitetônico e com os demais projetos especializados e sua exequibilidade, além de 
todos os demais itens exigidos no memorial descritivo preliminar, apresentado na fase de 
projeto básico. 

7 OBSERVAÇÕES 
 
Sempre que possível devem ser utilizados pictogramas ou outras estratégias de aglutinação de 
diversas mensagens em um só sinalizador, evitando a poluição visual com elementos desnecessários, 
e reduzindo custos da implantação do projeto.  Os produtos deverão ser apresentados de acordo 
com a normatização definida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
 
A relação de materiais e equipamentos (devidamente especificados) deverá ser apresentada anexa 
ao memorial descritivo e junto à prancha do projeto em questão. As especificações técnicas de 
materiais e equipamentos deverão ser completas e detalhadas, compatíveis com os demais 
documentos do projeto, elaboradas de acordo com as prescrições das normas da ABNT, devendo 
garantir a perfeita execução das obras, no padrão de qualidade adequado.  
 
Todos os materiais e serviços deverão ser devidamente especificados no memorial descritivo, 
estipulando-se as condições mínimas aceitáveis de qualidade, indicando-se tipos, modelos, sem 
definição de marcas (conforme determina Decreto de Licitações e Contratos 8.666/93), e demais 
características técnicas, sendo escolhidos, de preferência, dentre os que não forem de fabricação 
exclusiva.  
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