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Antecedentes 

Em 2017, a gerência do Setor de 
Infraestrutura e Energia (INE/INE) 
 e a gerência do Setor Social 

(SCL/SCL), fizeram um acordo para a 
criação da Unidade de Infraestrutura 
Social visando fornecer suporte técnico 
especializado aos programas e projetos 
financiados pelo SCL/SCL que possuam 
componentes de infraestrutura.

A Unidade de Infraestrutura Social tem 
os seguintes objetivos: (i) fortalecer 
as equipes do setor social e, por 
meio delas, as unidades executoras, 
oferecendo conhecimentos técnicos para 
a preparação, execução e supervisão 
dos componentes de infraestrutura 
incluídos no portfólio de operações; 
e (ii) gerar conhecimento destinado a 
promover boas práticas de planejamento, 
aquisições, design, construção e 
supervisão de infraestrutura social.

Este documento é o resultado dessa 
experiência e tem como objetivo 
orientar especialistas sociais e unidades 
executoras de projetos no Processo 
de Elaboração de Design, desde sua 
concepção inicial até a elaboração do 
Projeto Executivo.

Este Guia contou com a contribuição 
inestimável de Livia Minoja e Iciar Hidalgo 
Roca (INE/INE), integrantes da Unidade 
de Infraestrutura Social, que colaboraram 
na revisão e complementação do 
documento. 

Este guia foi originalmente escrito em 
espanhol. A tradução ao português foi 
realizada por Aline Piva com a revisão de 
Juliana de Moraes Pinheiro.

3
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Introdução
Aexperiência mostra que uma das 

principais causas de excedentes 
de custos, qualidade inadequada 

e falha no cumprimento de prazos em 
obras de infraestrutura é a deficiência do 
projeto.

O Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), por meio de suas 
políticas de aquisições, estabelece os 
procedimentos para a contratação 
de obras (GN-2349-9) ou serviços de 
consultoria (GN-2350-9). O BID chegou, 
inclusive, a produzir documentos padro-
nizados que, quando aplicáveis, devem ser 
utilizados pelos países mutuários.

Nos documentos padrão de licitação do 
BID, tanto para obras de maior porte 
como para obras de menor porte ou 
para solicitar propostas de contratação 
de consultoria, são estabelecidas 
as condições gerais e particulares 
aos licitantes e as condições gerais e 
específicas dos contratos. Essas condições 
são, em certa medida, padronizadas 
e contam com a supervisão do BID 
para a concessão da Não Objeção 

correspondente antes de publicar a 
respectiva solicitação.

No entanto, no caso da contratação de 
Projetos, a definição do Escopo e as 
Especificações Técnicas dos Projetos 
ou obras a serem realizadas são feitas 
exclusivamente pelo país mutuário1. 

Existem várias maneiras de criar um 
projeto para ser construído. Pode ser 
feito pelo próprio pessoal da unidade 
executora ou outra instituição pública do 
país mutuário; consultores ou empresa 
de consultoria especializada podem 
ser contratados e, para esses casos, em 
um processo independente do anterior, 
a implementação deste pode ser feita 
mediante a contratação de uma empresa 
responsável tanto pela elaboração dos 
Projetos como pela construção destes 
por meio de um contrato de Projeto e 
Construção (P+C). Mesmo neste último 
caso, existem variantes que podem 

1 No caso do edital padrão de licitação para grandes obras, 
estes estão incluídos na Seção 6. No caso do edital padrão 
de licitação para obras menores, estes estão incluídos nas 
Seções 7 e 8. No caso do documento padrão de solicitação 
de proposta, estes estão incluídos na Seção 7.

incluir a equipagem e/ou a operação e 
manutenção da infraestrutura por um 
certo tempo.

Em qualquer uma das opções, o design 
resultante, ou Projeto Executivo, deve ser 
de qualidade, ou seja, um produto único, 
integral e coerente entre as diferentes 
especialidades, contendo todos os 
elementos necessários para a execução 
das etapas subseqüentes em condições 
de segurança para todas as partes, sem 
gerar conflitos ou reclamações, além 
de custos mais altos, diminuição da 
qualidade ou aumento dos prazos de 
construção.

Este documento procura ajudar o país 
mutuário a melhorar o Processo de 
Design e identificar boas práticas sobre 
o tema e sua aplicabilidade no âmbito de 
programas financiados pelo BID.
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O guia não fornece receitas prontas, pois 
os projetos, países e circunstâncias são 
diferentes e dependem da habilidade 
daqueles que lideram os processos 
para entender essas particularidades e 
encontrar as melhores soluções em cada 
caso. O guia fornece recomendações, 
instrumentos e conteúdo para 
facilitar o processo de contratação 
e desenvolvimento de projetos de 
infraestrutura social.

Este guia foi estruturado em quatro 
seções, além desta introdução e Anexos:

A Seção 1 tem como objetivo explicar 
o contexto do guia, os conceitos e 
definições básicas, os atores envolvidos 
no processo de elaboração dos Projetos 
e as políticas que se aplicam à sua 
contratação.

A Seção 2 é dirigida aos Chefes de Equipe 
e Organismos Executores2, que planejam 
os processos de elaboração de Projetos, 
desde a definição da estratégia, da forma 
de contratação, do objeto, da supervisão, 
até a aprovação dos mesmos.

2 Em alguns casos, poderá ser uma Unidade Executora. 
Ver Seção 1, Capítulo 4.

A Seção 3 é dirigida aos Organismos 
Executores, que estabelecem as 
condições de licitação, solicitações de 
propostas ou convênios para a elaboração 
de Projetos, e definem as características 
técnicas dos Projetos a serem solicitados 
e o Escopo das atividades do designer.

A Seção 4 inclui as conclusões do guia, 
que servem como diretrizes gerais para 
o Organismo Executor, destacando os 
principais aspectos do processo de 
elaboração do Projeto.

Finalmente, os Anexos incluem uma 
lista do conteúdo dos Projetos e os 
diferentes produtos técnicos que podem 
ser exigidos ao designer, para que o 
organismo executor possa estabelecer 
claramente seu Escopo. O organismo 
executor deve ajustar o Escopo do 
conteúdo às particularidades do projeto 
de infraestrutura que esteja sendo 
contratado.

5
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Seção 1 
Marco conceitual



7

Objetivo geral
Contribuir para que os executores possam definir 
com mais clareza quais informações devem fazer 
parte do Projeto, para que este possa ser considerado 
por completo e, assim, minimizar o surgimento de 
excedentes de custos, qualidade inadequada e não 
conformidade com os prazos durante o processo de 
construção.

Objetivos específicos 
a. Analisar as diferentes possibilidades de execução de 
um Projeto de infraestrutura social, considerando as 
vantagens e desvantagens de cada uma das opções.

b. Estabelecer as fases do Processo de Design, incluindo 
as funções e responsabilidades de cada um dos atores 
do projeto.

c. Definir o conteúdo das Especificações Técnicas 
necessárias para obter os Projetos em cada uma das 
diferentes alternativas.

d. Definir o conteúdo mínimo dos diferentes produtos 
do Projeto necessários para executar o processo de 
licitação da obra e construção.

1. Objetivos
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Um Projeto é o resultado de 
um processo que envolve a 
participação de determinados 

atores que, com base em uma ideia ou 
necessidade concreta de um usuário 
específico, e em etapas sucessivas, 
definem um modelo ou Projeto que será 
construído para cumprir um objetivo que 
abranja a necessidade original. Portanto, 
o processo decorre de uma ideia, e tem 
como fim que essa ideia seja materializada 
em uma obra de infraestrutura.

Este guia identifica as etapas deste 
processo, definindo os responsáveis e 
os conteúdos, com a intenção de que o 
processo possa ser realizado de maneira 
ordenada para garantir que, ao final, o 
objetivo de obter o escopo, qualidade, 
custos e prazos originalmente definidos 
sejam atingidos.

O gráfico a seguir resume as fases do 
referido processo, desde a ideia original 
até a conclusão da obra de infraestrutura.

2. Fases do processo 
de design

8
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ANTEPROJETO (AP): É um Projeto 
mais avançado que o Esquema Básico, 
mas não o suficiente para ser licitado e/
ou construído. Inclui plantas, cortes e 
fachadas, bem como as redes principais 
de instalações dentro do edifício e no 
terreno, com sua localização e dimensões 
es. Nos edifícios, o desenvolvimento 
do AP é realizado em duas etapas, 
primeiramente a arquitetura (Anteprojeto 
de Arquitetura - APA) e depois com 
as engenharias envolvidas no projeto 
(Anteprojeto de engenharia - APE), com 
a intenção de que haja uma abordagem 
arquitetônica acordada e avaliada antes 
do início dos projetos das diferentes 
engenharias, independentemente dos 
ajustes normais do projeto que surjam 
ao longo de seu desenvolvimento. 
Dependendo de cada situação específica, 
o Anteprojeto pode ser realizado por um 
profissional que não seja o Designer ou 
por ele mesmo.

ESCOPO DO PROJETO: É a descrição do 
que o Organismo Executor espera que 
seja realizado e entregue pelo Designer 
como parte de seu Projeto. O Escopo do 

Projeto incluirá, entre outros, os estudos 
que devem ser realizados, os trâmites e 
procedimentos e o conteúdo dos Projetos, 
incluindo sua apresentação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE 
PROJETO: É o conjunto de requisitos 
técnicos e normativos que devem ser 
atendidos pelo Projeto a ser elaborado 
pelo Designer, incluindo, entre outros, o 
tamanho do Projeto, as normas a serem 
atendidas, todos os aspectos relacionados 
ao Terreno e a disponibilidade de serviços 
públicos, critérios técnicos e estéticos 
que se espera do Projeto e esquemas 
funcionais ou ponto inicial do Projeto, a 
partir do qual o designer elaborará seu 
produto. 

ESQUEMA BÁSICO (EB)3: É o primeiro 
esboço do Projeto (inclui plantas e pode 
incluir perspectivas) que é realizado 
em um Terreno determinado com base 
nos metros quadrados e nos diferentes 
zoneamentos definidos no Programa de 
Arquitetura. Tem como objetivo encontrar 
a melhor solução para a implementação 

3 Em alguns países, emprega-se o termo desenho 
conceitual ou projeto-base.

do novo edifício no Terreno, analisando 
diferentes alternativas antes do início 
do Projeto , para que se avance em uma 
opção viável, aceita e acordada por todas 
as partes. Dependendo de cada situação 
específica, o Esquema Básico pode ser 
executado por um profissional que não 
seja o designer ou por ele mesmo.

PROCESSO DE DESIGN (PD): É o 
processo criativo pelo qual um projeto 
de infraestrutura é preparado para ser 
licitado, construído, supervisionado e 
implementado. Nasce com a elaboração 
do Esquema Básico definido para 
um Terreno específico e com base no 
Programa de Arquitetura e, de maneira 
progressiva, traduz-se em um Anteprojeto 
e, finalmente, em um Projeto Executivo. 
Como o nome indica, requer um 
período de tempo (processo) no qual se 
desenvolve uma sequência de atividades 
(Design) que envolve várias etapas de 
controle, aprovações, ajustes, feedback 
e coordenação entre a arquitetura e as 
diferentes engenharias.

3. Glossário
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PROGRAMA DE 
ARQUITETURA (PA): Este 

documento é preparado 
com base no Programa de 

Necessidades apresentado pelo 
Organismo Setorial e inclui os 

ajustes necessários realizados com 
base nos regulamentos aplicáveis, 
experiência profissional e, se o Programa 
de Necessidades não o incluir, nos 
requisitos funcionais específicos do 
Beneficiário Final. É um documento que 
define detalhadamente a quantidade, o 
tipo e a superfície dos espaços que devem 
conformar o Projeto e estabelecerá a 
quantidade mínima de metros quadrados 
que será necessária para atender ao 
projeto requerido pelo Organismo 
Setorial. Recomenda-se que o Programa 
de Arquitetura seja preparado pelo 
Organismo Executor e que este seja o 
responsável pela obtenção da validação 
final pelo Organismo Setorial e pelo 
Beneficiário Final antes de prosseguir com 
os Projetos. 

PROGRAMA DE NECESSIDADES (PN): É 
o documento onde o Organismo Setorial
define suas necessidades ou requisitos 
para o Projeto a ser elaborado, e no qual 
o Organismo Executor define o Escopo do

Projeto a ser contratado. É conveniente 
que este documento inicial seja 
previamente acordado com o Beneficiário 
Final, para que este possa verificar se o 
planejado pelo Organismo Setorial atende 
às suas necessidades. O Organismo 
Setorial pode entregar ao Organismo 
Executor um Programa de Necessidades 
mais ou menos detalhado, com mais ou 
menos informações, que deverá incluir 
pelo menos as definições básicas dos 
espaços necessários e as modalidades 
operacionais, como horários, tipos de uso 
e usuários ou acessos diferenciados e, em 
todos os casos, é recomendável que seja 
assinado pelo Organismo Setorial para 
formalizar seus requerimentos. 

PROJETO: É o conjunto de documentos 
técnicos de arquitetura e engenharia 
que refletem a solução espacial e 
funcional encontrada por um Designer 
a um Programa de Necessidades e a um 
Programa de Arquitetura em um Terreno 
específico. O Projeto é desenvolvido 
através de um processo no qual o 
Esquema Básico é sua primeira etapa, o 
Projeto  é a segunda, culminando com 
o Projeto Executivo, mediante um maior
grau de desenvolvimento.

PROJETO EXECUTIVO (PE)4: É o 
resultado final do Processo de Design 
e corresponde à versão definitiva e 
acabada do Projeto a partir do Projeto 
. Deve ser concebido e apresentado 
de forma abrangente, para que haja 
total concordância e coerência entre 
os diferentes componentes. Deve 
incluir toda a documentação gráfica 
e escrita necessária para licitar, 
construir, supervisionar, manter e 
operar a infraestrutura em condições 
de qualidade e segurança para todas as 
partes envolvidas. Inclui também toda a 
documentação de cálculos e justificativa 
das soluções técnicas adotadas para 
cada uma das especialidades. O Projeto 
Executivo é elaborado pelo designer.

TERRENO: É o lote ou propriedade 
específica selecionada para a construção 
da infraestrutura. Sua seleção depende 
da análise de diferentes aspectos, entre 
diferentes opções disponíveis em um 
determinado local. É importante que, 
antes de prosseguir com os Projetos, seja 
verificado que o Terreno selecionado 
está em condições adequadas para não 

4 Em alguns países, emprega-se o termo expediente 
técnico.

precisar alterar o Terreno5 depois que o 
Projeto esteja em estado avançado. Os 
Terrenos podem ser propostos por vários 
atores, mas o Organismo Executor será 
responsável por seu estudo e aceitação 
antes de iniciar o Processo de Design.

5 Ver  Onde SIM, Onde NÃO: Guia para a seleção de 
terrenos para construir infraestrutura social.

https://publications.iadb.org/pt/onde-sim-onde-nao-guia-para-selecao-de-terrenos-para-construir-infraestrutura-social
https://publications.iadb.org/pt/onde-sim-onde-nao-guia-para-selecao-de-terrenos-para-construir-infraestrutura-social
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4. Atores que participam 
do processo de design

BENEFICIÁRIOS EXECUTORES FORNECEDORES

» ORGANISMO SETORIAL
» BENEFICIÁRIO FINAL

» ORGANISMO EXECUTOR
» UNIDADE EXECUTORA

» DESIGNER
» CONTRATADO
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Os atores que participam do processo de 
design podem ser classificados em três 
tipos: os beneficiários, os executores e os 
fornecedores.

ORGANISMO SETORIAL (OS): Refere-se 
ao órgão estatal que regula e planeja o 
setor (educação, saúde, desenvolvimento 
social etc.), que estabelece as nece-
ssidades, prioridades e representa o 
cliente, proprietário ou beneficiário do 
projeto. É quem recebe e finalmente aceita 
a infraestrutura construída. No caso de 
programas multissetoriais, pode haver 
mais de um Organismo Setorial no mesmo 
programa, que delega a execução a um 
deles ou a outro organismo. Portanto, seja 
em programas setoriais ou, às vezes, em 
programas multissetoriais, o Organismo 
Setorial também pode ser o Organismo 
Executor.

BENEFICIÁRIO FINAL (BF): Embora 
o Organismo Setorial represente 
o beneficiário, o Beneficiário Final 
geralmente não é um organismo único 
ou centralizado, mas é um organismo 
ou instituição de âmbito territorial, bem 
como comunidades locais ou indígenas, 
ou grupos de usuários compostos por 
funcionários e até estudantes de centros 
educacionais ou pacientes de centros 

de saúde ou hospitais. Geralmente é 
o Organismo Setorial que finalmente 
receberá a obra e assumirá sua operação 
e manutenção, embora também possa 
ser o Beneficiário Final. Geralmente, 
o Beneficiário Final não participa do 
processo de planejamento, embora seja 
aconselhável fazê-lo, pois é para quem, 
em última instância, a infraestrutura será 
executada. 

ORGANISMO EXECUTOR (OE): É o 
órgão estatal designado no contrato de 
empréstimo com o BID para levar a cabo 
a execução do programa e os projetos 
correspondentes. Será responsável pela 
contratação do Projeto e construção dos 
projetos de infraestrutura, de acordo 
com os requisitos estabelecidos pelo(s) 
Organismo(s) Setorial(is). Geralmente, o 
Organismo Executor designado estrutura 
tanto uma Unidade Executora como 
uma unidade operacional responsável 
pela seleção do Terreno, definição das 
estratégias e execução do Projeto e 
construção dos projetos de infraestrutura. 
Em algumas ocasiões, o Organismo 
Executor também pode ser o Organismo 
Setorial.

UNIDADE EXECUTORA (UE): É a entidade 
designada ou criada pelo Organismo 
Executor para levar a cabo a execução do 
projeto, o que inclui a seleção do Terreno, 
a contratação dos Projetos, a contratação 
da construção e supervisão da obra e, se 
aplicável, o equipamento de infraestrutura. 
Em alguns casos, a Unidade Executora 
já existe no momento da preparação do 
projeto para o qual a responsabilidade 
é atribuída. Em outros casos, a Unidade 
Executora pode ser criada especificamente 
para a execução do projeto. Além disso, 
em algumas ocasiões, o Organismo 
Executor pode atribuir a execução do 
projeto a uma divisão ou várias estruturas 
próprias ou de outro organismo. 

DESIGNER: É a equipe técnica que 
executa o Projeto de uma infraestrutura. 
É uma equipe interdisciplinar, composta 
principalmente por arquitetos e 
engenheiros que, em coordenação e como 
equipe, executam todas as instâncias do 
Processo de Design.

CONTRATADO: Refere-se à empresa de 
construção que realiza a construção da 
infraestrutura. Nos casos de contratos 
de projeto e construção, o Contratado 
também assumirá a responsabilidade do 
Designer.
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Seção 2
Planejamento da elaboração
de Projetos
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1. Definição do objeto
de projeto

É importante que o Organismo 
Executor (OE), juntamente com o 
Organismo Setorial (OS), delimite 

desde o início do planejamento o que 
deve ser projetado, a fim de definir qual é 
a melhor maneira de realizá-lo. 

A análise deste objeto de Projeto 
implicará em ter clareza do tipo de 
edifício, sua localização, seu uso, bem 
como se serão novos edifícios, reformas 
ou ampliações (ou uma combinação 
destes) ou se serão edifícios ou Projetos 
específicos para cada local.

Também é importante esclarecer as 
condições específicas para a localização 
dos projetos, especialmente ao lidar com 
projetos a serem realizados em áreas 
remotas ou sem serviços públicos, ou 
em condições extremas, como zonas de 
inundação.

Outro aspecto relevante a ser considerado 
é se o OS ou OE já possui projetos es ou 
avanços de projeto com base nos quais o 
design final deve ser realizado, pois isso 
pode reduzir os prazos e os custos de 
execução do Projeto Executivo (PE).

Também é importante considerar se 
o projeto geral incluirá o mobiliário
e equipagem da infraestrutura e/
ou sua operação e manutenção, ou 
se esses aspectos serão resolvidos 
independentemente.

Uma vez que o objeto do Projeto esteja 
claramente definido, o OE poderá definir 
sua estratégia para a elaboração dos 
Projetos específicos necessários.

15
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2. Meios para a 
elaboração do projeto

Arealização do Projeto requer 
a participação de uma equipe 
de profissionais de diferentes 

disciplinas, principalmente arquitetos 
e engenheiros, que, em um trabalho 
conjunto, o desenvolvem de forma 
integral.

Essa equipe de Projeto pode ser do 
próprio do setor público (seja do OS, OE 
ou outro organismo), pode ser formada 
especificamente pelo OE através da 
contratação de consultores individuais, 
pode ser uma empresa de consultoria 
de projeto, contratada através de uma 
solicitação de propostas, ou fazer parte 
de um contratado, que pode terceirizar o 
Projeto dentro do marco de um contrato 
que inclua o Projeto e a Construção 
da infraestrutura (P+C). Em alguns 
casos, este contrato de P+C também 
inclui equipamentos e/ou operação e 
manutenção. 

INSTRUMENTO DE 
ACORDO

SIGNATÁRIOS

Equipe de design do setor 
público

Convênio
Organismo Executor e 

entidade do setor público

Equipes formadas por 
consultores individuais

Contratos de consultoria 
individuais

Organismo Executor e 
consultores individuais

Empresa de consultoria de 
projeto

Contrato de consultoria
Organismo Executor e 
empresa de consultoria

Projeto contratado com a 
Construção (P+C)

Contrato de Projeto e 
Construção

Organismo Executor e 
Contratado

(empresa construtora)

As características de cada uma dessas quatro modalidades e seus principais requisitos 
estão descritos abaixo.
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Equipe de design do 
setor público 
Em muitos casos, os OS, OE ou outra 
entidade governamental dos países 
possuem escritórios ou dependências 
que têm como suas tarefas a realização 
de obras de infraestrutura, incluindo os 
Projetos. Por exemplo, um Ministério da 
Educação ou Ministério de Obras Públicas 
pode ter uma unidade que habitualmente 
faz projetos, licita e supervisiona a cons-
trução de infraestrutura. Em alguns casos, 
há ainda uma unidade com capacidade 
para construir pequenas obras, o que pode 
ser a mesma ou diferente da do projeto.

Geralmente, essas equipes técnicas estão 
diretamente relacionadas ao OS e têm 
comunicação direta com quem define 
o Programa de Necessidades (PN) com
o qual o projeto de arquitetura é então
desenvolvido.

Os programas financiados pelo BID são 
geralmente executados por divisões do 
OE ou Unidade Executora (UE) criadas 
para esse fim, e que são responsáveis pela 
licitação das obras de infraestrutura, neste 
caso com base em um Projeto realizado 
(total ou parcialmente) por uma equipe 
de outra agência estatal.

Equipes formadas 
por consultores 
individuais 
O executor pode contratar consultores 
individuais, a fim de formar uma equipe 
técnica para executar o Projeto ou 
algumas fases dele.

Nesses casos, e principalmente quando 
a equipe é contratada para a realização 
do Projeto Executivo (PE), o perfil 
do coordenador de Projeto adquire 
relevância especial, pois se trata de 
formar uma equipe de distintas disciplinas 
e experiências.

Por tratar-se da contratação de 
consultores individuais, o OE deve aplicar 
as políticas do BID sobre a matéria 
(GN-2350-9 ou política aplicável, 
dependendo da data de aprovação 
da operação de empréstimo) e definir 
nos Termos de Referência o escopo do 
trabalho de cada um. Da mesma forma, 
deve-se incluir as contratações no Plano 
de Aquisições correspondente.

Geralmente, de forma independente, o 
OE executa os encargos de licitação para 
a construção da infraestrutura, à qual 
o Projeto será incorporado assim que
finalizado e aprovado. 

http://www.iadb.org/document.cfm?id=774394
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Empresa de 
consultoria de projeto
O OE pode contratar a realização total 
ou parcial de um Projeto com uma 
empresa de consultoria específica e 
licitar a construção assim que o Projeto 
final for obtido. Geralmente, esses são 
estudos de arquitetura que desenvolvem 
todo o Projeto e entregam o PE, que é 
incorporado como parte dos encargos de 
licitação.

Nesses casos, e por se tratar de 
contratação de empresas de consultoria, 
o executor deve aplicar as políticas do 
BID sobre a matéria (GN-2350-9 ou 
política aplicável, dependendo da data de 
aprovação da operação de empréstimo) e 
definir na Solicitação de Propostas (SDP), 
as Especificações Técnicas sobre o que o 
Projeto deve conter para que se ajuste ao 
resultado esperado, em termos de escopo, 
qualidade, custo e prazo de construção.

Geralmente, de forma independente, o 
OE leva a cabo as bases de licitação para 
a construção da infraestrutura, à qual 
o Projeto será incorporado assim que 
finalizado e aprovado.

Projeto contratado 
com a construção 
(P+C)6

O OE pode contratar, por meio de uma 
licitação, um Contratado (geralmente 
uma empresa de construção ou uma 
APCA 7) que executa o Projeto e, uma vez 
aprovado, pode contratar a construção 
da infraestrutura, tudo sob o mesmo 
contrato. Em alguns casos, o mesmo 
Contratado também pode fornecer o 
equipamento e/ou executar a operação e/
ou manutenção da infraestrutura.

Nesses casos, o OE deve aplicar as 
políticas do BID sobre a matéria  
(GN-2349-9 ou política aplicável, 
dependendo da data de aprovação da 
operação de empréstimo) e definir nos 
encargos de licitação as Especificações 
Técnicas daquilo que o Projeto e a 

6 Neste documento, essa modalidade de Projeto 
contratado com a Construção (P+C) será usado, de uma 
maneira geral, englobando outras alternativas que também 
incluem equipamentos, operação e/ou manutenção. Em 
todos os casos, é um empreiteira no âmbito de um contrato 
mais amplo que é responsável pela execução do Projeto, 
o que geralmente ocorre através de uma empresa de 
consultoria especializada. No edital de licitação P+C, devem 
ser estabelecidos os requisitos para a empresa que realiza o 
projeto. 

7 Associação em Participação, Consórcio ou Associação.

construção futura devem conter, para 
que se ajustem ao resultado esperado 
em termos de escopo, qualidade, custo e 
prazo de construção.

http://www.iadb.org/document.cfm?id=774394
http://www.iadb.org/document.cfm?id=774392
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3. Estratégia para a 
elaboração do projeto

Adecisão de quem executará o 
Projeto é uma decisão estratégica 
que envolve a análise de várias 

abordagens e deve ser tomada pelo OE, 
levando em consideração a análise de 
risco correspondente. Entre os aspectos 
que devem ser considerados, cabe 
destacar os seguintes:

1) Disponibilidade, capacidade e 
experiência para realizar o Projeto, nas 
condições de escopo, qualidade, custo e 
prazo exigidos pelo projeto, das equipes 
técnicas das quatro modalidades descritas 
(setor público, consultores individuais, 
empresas de consultoria, empreiteira):

2)  Programação anual e plurianual do 
programa, em termos de prazos e custos 
necessários para a realização dos projetos 
e construção, incluindo os processos de 
contratação necessários8.

8 Ver mais detalhes no Capítulo 3.

3) Status de progresso da seleção do 
Terreno e as autorizações necessárias 
para a construção, incluindo a viabilidade 
ambiental.

4) Necessidade de aprovação das 
diferentes fases do Processo de Design 
(PD), que podem depender do OE, OS 
e/ou terceiros. Isso implica considerar o 
número de aprovações necessárias e os 
prazos necessários para cada uma delas.

5) Status de progresso em que o projeto 
está no momento de iniciar o Projeto final. 
A situação é diferente se um Programa de 
Arquitetura (PA) deve ser desenvolvido ou 
se já existe um Anteprojeto de Arquitetura 
(APA) aprovado que o OS deseja 
construir. 

Com base em todos esses aspectos e em 
uma análise estratégica das implicações 
para o programa de empréstimos das 
diferentes opções, o executor deve 
escolher a alternativa mais conveniente.

Essa decisão é transcendental porque, 
além de influenciar os prazos e os custos 
do programa, determinará quais processos 
de contratação serão necessários, os 
quais devem ser definidos no Plano de 
Aquisições.

Nos casos em que se trabalhe com 
equipes do setor público, embora não 
haja processos de contratação, é 
necessário estabelecer compromissos ou 
convênios administrativos entre o OE e 
as diferentes unidades às quais o Projeto 
será confiado, o que também exigirá a 
definição dos Escopos e Especificações 
Técnicas que os Projetos devem ter.

A seguir, são analisadas as vantagens e 
desvantagens que podem ter uma ou 
outra opção:

19
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QUANDO SE UTILIZA?

• Geralmente quando o país já consolidou escritórios com vasta experiência em projetos do tipo necessário.
• Geralmente para projetar novas reformas ou construções de tamanho pequeno ou médio e/ou baixa complexidade.

VANTAGENS
• Não requer a contratação de uma equipe específica de forma 

independente.
• Geralmente, os custos financeiros não são incorporados ao programa, 

embora representem um custo para o país.
• A equipe de Projeto geralmente conhece o Organismo Setorial (OS) e o 

Organismo Executor (OE) e, às vezes, o Beneficiário Final (BF), a área e o 
mercado.

• A equipe de Projeto geralmente é uma equipe consolidada, que já 
trabalhou em conjunto.

• É mais fácil garantir que a equipe de Projeto permaneça durante o 
período de construção ou mesmo o período de operação.

 DESVANTAGENS 
• Na ausência de um contrato, e mesmo quando um convênio 

é assinado, geralmente o mesmo não tem força suficiente no 
momento de exigir que o produto tenha o escopo, custo, prazo e 
qualidade esperados. A situação é pior se um convênio entre o OE 
e a entidade responsável pelo Projeto não for firmado.

• Geralmente, a equipe de Projeto não tem muita experiência em 
Projetos e tecnologias inovadoras, principalmente usando sistemas 
tradicionais de construção ou Projetos que não estão de acordo 
com as novas tendências.

• Geralmente não é possível avaliar a capacidade e a experiência da 
equipe de Design.

• É muito difícil exigir ajustes ou responsabilidade pelo Projeto 
quando surgem problemas na execução, o que pode causar 
a intenção de transferir a responsabilidade para o construtor, 
geralmente sem sucesso.

Equipe do setor público
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Equipe formada por consultores individuais
QUANDO SE UTILIZA?

• Quando projetos relativamente simples devem ser desenvolvidos em pouco tempo.
• Geralmente, quando não há equipe do setor público e algumas partes do Processo de Design (PD) são necessárias para contratar a realização do PE.
• Quando se deseja ter consultores para apoiar o OE na definição das Especificações Técnicas de Projeto ou nas aprovações.

VANTAGENS
• Os tempos e custos de contratação são geralmente menores do que 

contratar uma empresa de design.
• Fornece flexibilidade durante a preparação das fases iniciais do Projeto.
• Permite contar com recursos profissionais para ajudar a Unidade 

Executora (UE) na tomada de decisões.
• Se são consultores locais, geralmente conhecem o mercado e o contexto 

dos projetos.

    DESVANTAGENS 
• É necessário contratar consultores individuais de forma independente, 

além de outro processo de construção.
• A formação de uma nova equipe de trabalho requer tempo de ajuste 

para garantir a boa dinâmica e coerência do Projeto.
• Às vezes, há resistência por parte de técnicos do OS ou OE, que 

dificultam o processo, especialmente no momento das aprovações.
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Empresa de consultoria de projeto
QUANDO SE UTILIZA?

• Geralmente quando se trata de novos edifícios, de certa complexidade ou tamanho, e que permitam incorporar tecnologia e novas tendências de projeto 
e operação.

• Geralmente, quando não possui sua própria equipe de designers ou deseja que o Projeto seja realizado por uma empresa de consultoria altamente 
especializada em certos tipos de infraestrutura

VANTAGENS
• Se a empresa foi bem selecionada, é possível obter projetos de qualidade, 

tanto funcionais como construtivos, porque é uma empresa especializada 
e experiente.

• Como existe uma empresa responsável pelo Projeto, será esta quem 
assumirá as responsabilidades técnicas e legais, se necessário.

DESVANTAGENS 
• É necessário realizar dois processos de contratação, um para o 

Projeto e outro para a construção.
• As empresas de consultoria, às vezes, não conhecem 

suficientemente o contexto em que o projeto se desenvolverá ou o 
mercado.

• Às vezes, as empresas de consultoria são selecionadas pela 
qualidade de sua equipe, mas uma vez iniciado o contrato, as 
tarefas são executadas pela equipe júnior.

• Às vezes, há resistência por parte de técnicos do OS ou OE, o que 
dificulta o processo.
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QUANDO SE UTILIZA?

• Geralmente quando se trata de edifícios médios ou grandes, mas com características simples ou moderadamente padronizadas, onde uma empresa de
construção possa subcontratar uma empresa de design.

 VANTAGENS
• Reduz o processo de contratação, pois apenas uma empresa é

contratada.
• Se os documentos de licitação e o contrato forem bem feitos, e uma

seleção apropriada for realizada, o Contratado será responsável por
quaisquer deficiências de projeto que possam afetar os custos.

• O problema de definir se algum problema é devido a um erro de Projeto
ou construção é evitado, uma vez que o Contratado é responsável por
ambos.

DESVANTAGENS
• Ao fazer a cotação por Projeto e construção, o Contratado deve

apresentar sua oferta em suposições de Projeto que, se não são
claras nas Especificações Técnicas, podem causar o Contratado a
assegurar-se com o  preço, e/ou então reivindicar custos adicionais
para mitigar os riscos.

• A Empreiteira tenderá a realizar um Projeto com base em custos
mais baixos, para melhorar suas utilidades, às vezes, em oposição à
qualidade estética ou construtiva.

• Às vezes, há resistência por parte de técnicos do OS ou OE, o que
dificulta o processo.

Projeto contratado com a construção
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4. Prazo e custos para a 
elaboração do projeto

Aduração dos processos, em 
qualquer uma das 4 modalidades, 
pode depender de muitos fatores. 

Conforme indicado no Capítulo 3, o tempo 
é um dos aspectos a serem considerados 
ao definir a estratégia que será seguida 
para a obtenção dos Projetos. No entanto, 
como também mencionado, pode não ser 
o único a ser considerado.

Em um primeiro momento, pode-se 
supor que quanto menos processos 
de contratação houver, menor será o 
tempo necessário para a implementação 
da estratégia. Com esse raciocínio, o 
desenvolvimento do Projeto por meio 
de uma equipe do setor público seria o 
mais rápido. No entanto, a realização de 
convênios interinstitucionais dentro da 
administração pública geralmente requer 
muito tempo para chegar aos acordos 
e os processos internos geralmente são 
lentos.

Da mesma forma, a contratação de 
consultores individuais requer a realização 
de muitos processos de contratação. No 
entanto, contratar consultores individuais 
geralmente é um processo relativamente 
ágil e pode ser realizado simultaneamente.

A situação parece mais clara se a 
estratégia da empresa de consultoria 
de Projeto for comparada com a de um 
Projeto contratado com a Construção 
(P+C), onde efetivamente, na última opção, 
é necessário apenas um processo de 
aquisições em oposição ao primeiro, onde 
são necessários dois.

A seguir, é incluída uma tabela com a 
análise dos tempos que as diferentes 
opções levam, com base nos tempos 
teóricos atribuídos a um de projeto do tipo 
de infraestrutura social. O executor pode 
analisar esses prazos com a orientação 
do líder da equipe e do especialista em 
aquisições do BID, pois esses prazos são 
teóricos e muitas condições específicas, 
como mercado local, riscos de protesto 
etc., devem ser levadas em consideração.

QUANTIDADE DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO

(para o Projeto e a construção)

Equipe de design do setor 
público

Somente um para a construção, uma 
vez finalizado o Projeto 

Equipes formadas por 
consultores individuais

Um para cada consultor individual e 
um para a construção

Empresa de consultoria de 
projeto

Um para a contratação da empresa, e 
outro para a construção 

Projeto contratado com a 
construção (P+C)

Somente um processo, que inclui 
Projeto e construção 
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Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Equipe de 
design do setor 

público

Elaboração de especificações do projeto 

e esboço do convênio internacional

Assinatura do convênio 

internacional

Elaboração do projeto e 

aprovação/Elaboração 

de documentos de 

licitação

Licitação sem pré-qualificação para 

contratação de construção

Início da 

construção

Equipe formada 
por consultores 

individuais

Elaboração de 

especificações do projeto 

e TOR de consultores 

individuais 

Contratação 

de 

consultores 

individuais

Elaboração do projeto e 

aprovação/Elaboração 

de documentos de 

licitação

Licitação sem pré-qualificação para 

contratação de construção

Início da 

construção

Empresa de 
consultoria de 

projeto

Elaboração de especificações do 
projeto e documentos de solicitação de 
propostas

Contratação de empresa de consultoria 
de projeto

Elaboração do projeto e 
aprovação/Elaboração 
de documentos de 
licitação

Licitação sem pré-qualificação para 
contratação de construção

Início da 
construção

Projeto 
contratado com 

a construção 
(D+C)

Elaboração de especificações do projeto 

e documentos de licitação

Licitação sem pré-qualificação para 

contratação de projeto e construção

Elaboração do projeto e 

aprovação

Início da 

construção
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Para a tabela a seguir, foram definidos os 
seguintes prazos médios9:

• Tempo de preparação das 
Especificações Técnicas e documentos de 
licitação para contratação: 90 dias

• Tempo para assinatura de convênio 
interinstitucional: 60 dias

• Tempo para elaboração do Projeto e 
aprovação: 60 dias

• Tempo de seleção e contratação de 
consultores individuais: 30 dias

• Tempo de seleção e contratação de 
empresa de consultoria de projeto: 90 
dias

• Tempo de licitação sem pré-
qualificação para contratação de obras de 
construção: 90 dias

O custo dos Projetos pode ser variável 
e, para sua estimativa, vários fatores que 
podem influenciá-lo devem ser levados 
em consideração. De qualquer forma, 
como já foi dito, o custo não pode ser o 
único fator que deve ser considerado ao 
definir a estratégia de elaboração dos 
Projetos.

9 Os prazos podem variar em função do país. Recomenda-
se, ao fazer a análise, adaptar essa tabela à realidade 
específica para a qual pretende-se elaborar o Projeto. 

Entre as variáveis que podem influenciar o 
custo de um projeto, vale ressaltar:

• A complexidade da infraestrutura, uma 
vez que, por exemplo, é mais simples 
projetar um centro de saúde do que um 
hospital.

• A quantidade de elementos repetitivos, 
uma vez que não é o mesmo realizar 
um Projeto único que se repete do que 
Projetos específicos.

• O Projeto de reformas pode ter um 
custo mais alto do que os Projetos feitos 
a partir do zero, pois podem envolver 
estudos necessários para determinar o 
estado da infraestrutura que é mantida.

• Em alguns países, os honorários 
profissionais são regulados e podem afetar 
o custo do Projeto.

• O emprego de profissionais ou empresas 
de Projeto com trajetória e experiência 
reconhecidas pode ser mais caro do que 
profissionais menos proeminentes.

• A própria modalidade de elaboração 
selecionada, pois se o Projeto for realizado 
por uma equipe do setor público, pode 
não representar custos financeiros para o 
projeto (embora represente custos para 
o país), e a contratação de uma empresa 
especializada pode ter um custo mais 
elevado.

Ao estimar o custo de um projeto, sugere-
se considerar que pode estar em torno 
de 5% a 10% do custo da construção da 
infraestrutura.



27

Em qualquer uma das 4 modalidades 
de obtenção do Projeto, o OE 
deverá definir as bases nas quais o 

mesmo será realizado, a fim de garantir 
que o PD e o desenvolvimento do 
convênio ou contrato sejam realizados 
dentro dos prazos estipulados e garantir 
que o resultado atenda às expectativas do 
OE10.

O OE deve estabelecer claramente as 
Especificações Técnicas do Projeto e o 
Escopo dos Projetos, como desenvolvido 
na Seção 3.

Para a realização, consolidação e 
estruturação dessas bases, o OE deve ter 
pessoal com experiência suficiente no tipo 
de projetos que estão sendo preparados, 
além de ter uma comunicação fluida e 
permanente com o OS e o Beneficiário 
Final (BF). Esse pessoal pode ser próprio 
ou formado por consultores individuais 
contratados para esse fim.

10 Como já mencionado, essas bases são aquelas que o 
Organismo Executor (OE) deve incluir na Seção 6 no caso 
do documento padrão para licitação de grandes obras. No 
caso do edital padrão de licitação para trabalhos menores, 
eles devem ser incluídos nas Seções 7 e 8. No caso do 
documento padrão de solicitação de proposta, eles devem 
ser incluídos na Seção 7.

No caso de que projetos anteriores ou 
conceituais não estiverem disponíveis, e 
entender-se que, para agilizar o Processo 
de Design, é conveniente fornecer um 
Avanço de Projeto ao Designer, o OE deve 
selecionar os meios mais adequados para 
obtê-lo. A tabela a seguir resume algumas 
possibilidades para a realização das 
primeiras fases do Projeto:

No caso em que os meios para obtê-lo são 
por meio de uma equipe do setor público, 
geralmente é a equipe que realiza todo o 
projeto, incluindo o PE. No entanto, se essa 
equipe do setor público não pertencer ao 
mesmo executor, pode acontecer que seja 
o OE que deve definir as primeiras fases.

No caso em que os meios para obtê-lo 
são por meio de uma equipe composta 
por consultores individuais, os consultores 
podem executar todo o Projeto ou as 
primeiras fases podem ser realizadas pelo 
OE.

No caso em que os meios para obtê-lo são 
por meio de uma empresa de consultoria 
de Projeto, é a empresa que realiza o PE. 
No entanto, as primeiras fases do Projeto 
podem ser realizadas pelo OE, uma equipe 
composta por consultores individuais ou 
mesmo pela equipe do setor público.

Da mesma forma, no caso de os meios 
para obtê-lo serem por meio de um 
contrato de P+C, é a empreiteira que faz o 
PE, mas os avanços que lhe são entregues 
podem ser desenvolvidos pelo OE, pela 
equipe do setor público ou mesmo por 
uma equipe de consultores individuais.

Como pode-se ver, as possibilidades de 
combinação são variadas e pode haver 
ainda mais combinações do que as 
apresentadas na tabela anterior. Mas, em 
qualquer caso, a estratégia para obter o 
Projeto deve ser considerada e ter em 
mente o seguinte:

A) A elaboração do PA é de 
responsabilidade do OE, incluindo a 
obtenção de sua aprovação pelo OS e 
validação pelo BF.

A) Deve ficar claro quais são os processos 
de aprovação interna (por parte do OE) 
e externa (por parte do OS ou outro 
organismo) dos Projetos, e o impacto 
no tempo e no desenvolvimento dos 
contratos assinados.

Finalmente, é importante observar que, 
em todos os casos, a pessoa responsável 
pelo Projeto é o Designer, mesmo 
que este seja executado seguindo as 
Especificações Técnicas do Projeto e, 
em particular, o avanço do Projeto dado 
ao Designer pelo OE. Por esse motivo, o 
Designer deve analisar as especificações 
recebidas e ter total conhecimento das 
mesmas antes de iniciar seu Projeto.

5. Bases para a elaboração
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Avanços de Projeto

arquitectura11 

11 Para a realização do Programa de Arquitetura (PA), o OE poderá contar com um profissional como parte de seu staff ou contratar um consultor individual. 

MEIO DE OBTENÇÃO 
DO PROJETO

PROGRAMA DE 
ARQUITETURA11

ESQUEMA BÁSICO
ANTEPROJETO DE 

ARQUITETURA (APA)
ANTEPROJETO DE 

ENGENHARIA (APE)
PROJETO EXECUTIVO 

(PE)

Equipe do setor 
público

OE
OE / Equipe do setor 
público

OE / Equipe do setor 
público

Equipe do setor 
público

Equipe do setor 
público

Equipe formada 
por consultores 

individuais
OE

OE / Equipe formada 
por consultores 
individuais

OE / Equipe formada 
por consultores 
individuais

Equipe formada por 
consultores individuais

Equipe formada por 
consultores individuais 

Empresa de 
consultoria de projeto

OE
OE / Equipo del 
sector público / Firma 
consultora

OE /Equipe do setor 
público/Empresa de 
consultoria

Equipe do setor 
público/Empresa de 
consultoria

Empresa de 
consultoria de projeto

Projeto contratado 
com a construção

OE

OE / Equipe do 
setor público/
Equipe formada 
por consultores 
individuais/Contratado

OE /Equipe do 
setor público/
Equipe formada 
por consultores 
individuais/Contratado

Equipe do 
setor público/
Equipe formada 
por consultores 
individuais/Contratado

Contratado
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Como mencionado, a responsa-
bilidade técnica do Projeto é 
sempre do Designer, e isso deve 

ficar claro nos contratos e convênios 
assinados entre o OE e o Designer. Da 
mesma forma, a responsabilidade pela 
supervisão e aprovação dos Projetos 
sempre cabe ao OE. A aprovação dos 
Projetos pelo OE nunca isenta o Designer 
de sua responsabilidade pelo Projeto.

Essa supervisão e aprovação devem ser 
desenvolvidas no marco do contrato ou 
convênio assinado, onde foram estabe-
lecidas datas parciais de entrega, produtos 
a serem entregues, escopo, formas de 
apresentação etc.

Se houver Especificações Técnicas de 
Projeto e Escopo do Projeto bem definidos 
no momento da contratação (que é o 
objetivo deste guia), a tarefa de supervisão 
e aprovação será reduzida à verificação de 
que o Projeto está em conformidade com 
os requisitos. Enquanto o Designer estiver 
em conformidade com a solicitação, o 

processo de monitoramento e aprovação 
deve ser ágil.

É importante considerar que, durante 
o processo de supervisão dos Projetos, 
não deve haver solicitações de alterações 
em relação ao que é determinado nas 
Especificações Técnicas do Projeto. Se 
houver alguma solicitação de alteração 
ou ajuste que não corresponda ao que foi 
inicialmente especificado, o Designer terá 
o direito de reivindicar maiores custos e 
prazos para o trabalho adicional. Por esse 
motivo, é importante ter a conformidade 
do OS e do BF com as Especificações 
Técnicas de Projeto antes de contratar 
o Designer, conforme desenvolvido no 
Capítulo 7.

Se o Designer apresentar Projetos que 
não estejam em conformidade com as 
Especificações Técnicas de Projeto (por 
exemplo, não cumprirem com alguma 
norma ou desviarem-se de qualquer 
critério definido de projeto) ou Escopo 
(por exemplo, não incluir determinados 

projetos ou cálculos), o OE poderá rejeitar 
o Projeto e o Designer deverá assumir as 
responsabilidades pelo descumprimento, 
de acordo com o estipulado no contrato ou 
convênio.

A aprovação do Projeto pelo executor está 
diretamente relacionada aos pagamentos 
no marco do contrato assinado entre as 
partes, e, particularmente, a aprovação 
do PE marca o fim da etapa de Projeto 
e implica que a documentação pode ser 
enviada para os encargos de licitação de 
construção. No caso de contratos de P+C, 
a aprovação indica que é possível iniciar a 
fase de construção.

A obtenção desta aprovação é de 
responsabilidade do Designer e é 
concedida apenas pelo OE. Ela será 
obtida na medida em que esteja em 
conformidade com as Especificações 
Técnicas do Projeto e o Escopo definido, 
bem como com os prazos do contrato.

6. Supervisão e aprovação 
dos projetos
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Recomenda-se que o OE projete 
uma estratégia para se comunicar 
e obter a conformidade do OS e 

do BF com o Projeto, a fim de dar-lhes 
a tranquilidade de que o Projeto a ser 
construído atende às suas necessidades e 
expectativas, e também dar tranquilidade 
ao OE e ao Designer de que o Projeto e a 
construção serão aceitos.

Deve-se considerar também que em 
alguns países é necessário, além disso, a 
aprovação de terceiros, como Ministérios 
ou agências de fomento, em algumas 
fases do Projeto, como indicado no 
Capítulo 3, e que esse aspecto deve ser 
levado em consideração no momento de 
elaborar a estratégia.

No âmbito do gerenciamento do projeto, 
é de responsabilidade do OE também 
identificar os principais interlocutores 
e tomadores de decisão, garantindo 
um diálogo fluido e informado com os 
mesmos.

Recomenda-se que esses 
mecanismos de envolvimento 
do OS, do BF e de outros 
interlocutores identificados ocorram 
desde o início do PD e não esperem a 
conclusão do PE, uma vez que esses 
processos geralmente levam tempo e 
podem comprometer o cumprimento do 
cronograma de trabalho.

Da mesma forma, o OE deve incluir esses 
mecanismos no cronograma do programa, 
monitorar e gerenciar seu progresso e 
comprometer-se a cumprir os prazos 
estabelecidos. 

7. Conformidade 
com os projetos
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PRODUTO MOMENTO MOTIVO

             PROGRAMA DE NECESSIDADES   No momento de selecionar o projecto.
El Organismo Setorial (OS) e o Beneficiário Final (BF) 
podem representar os proprietários do projecto e são 
os que definirão as necessidades.

        ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO
Antes de solicitar/licitar o Projeto ou firmar o 
Convênio com uma equipe do setor público.

Desta forma, garante-se que o Projeto a ser 
contratado cumprirá com as necessidades e 
expectativas do OS e BF. 

O OS e o BF conhecerão o tamanho da infraestrutura 
que será projetada e as características do Projeto.

ESQUEMA BÁSICO (EB), SE NÃO FIZER PARTE DOS 
AVANÇOS DE PROJETO

Após a contratação do Projeto, quando o EB é 
finalizado e, especialmente se houver várias opções 
viáveis e o Organismo Executor (OE) entender ser 
necessária a consulta com o OS ou BF.

Deve-se considerar que essa consulta pode gerar 
um tempo de espera pelo Designer, o que pode 
gerar custos adicionais e atrasar a programação, 
caso não estivesse prevista no contrato. Portanto, 
se a possibilidade existir, deve ser estabelecida no 
contrato.

O EB ajudará a entender a concepção espacial 
proposta e tomar a decisão final se houver mais de 
uma opção viável. Nesse momento, o OE pode aceitar 
alguma sugestão do Designer, se esta não tiver sido 
considerada anteriormente pelo OS, desde que não 
altere o escopo ou a qualidade, nem aumente os 
custos ou prazos. Se o EB obtiver a conformidade do 
OS e do BF, o Projeto será realizado em bases firmes, 
garantindo a aceitabilidade do OS e do BF.

Os produtos que contem a aprovação por parte do OS e BF estão descritos abaixo:
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:

Ajisocio12

12 Sugere-se compartilhar com o OS e o BF imagens tridimensionais, desenhos ou renderizações  que permitam facilitar a compreensão do Projeto e que favorecem sua aceitação. 

ANTEPROJETO DE ARQUITETURA (APA)12

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (APE)

Quando o APA e o APE estiverem concluídos e um 
orçamento estimado estiver disponível. Deve-se 
considerar que essa consulta pode gerar um tempo 
de espera por parte do Designer, o que pode gerar 
custos adicionais e atrasar a programação, caso 
não estivesse prevista no contrato. Portanto, se a 
possibilidade existir, ela deve ser estabelecida no 
contrato.

Se os Anteprojetos são compartilhados com o OS 
e BF, antes de prosseguir com o Projeto Executivo 
(PE), e é mostrado como o Projeto contemplou a PA 
e seus critérios de Design, o OE pode ter certeza de 
que o Projeto em preparação será aceito pelo cliente. 
É importante que o OS, e especialmente o BF, saiba 
como serão as instalações operar e manter assim que 
a construção estiver concluída, para avançar com as 
ações necessárias para poder fazê-lo corretamente 
quando o projeto for finalizado. É importante que o 
OS conheça o orçamento estimado, especialmente se 
houver alguma previsão de desvio do custo estimado 
inicialmente.

PROJETO EXECUTIVO E ORÇAMENTO DEFINITIVO

Uma vez finalizado o PE e quando o orçamento final 
estiver disponível.

É um ato formal de conformidade com o projeto, 
especialmente necessário nos casos em que o 
orçamento final é muito superior ao orçamento 
estimado.

PRODUTO MOMENTO MOTIVO
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Seção 3
Bases para a elaboração
de Projetos



34

Conforme indicado, em qualquer 
uma das quatro modalidades 
de contratação da elaboração 

do Projeto, o OE deverá definir as 
Especificações Técnicas do Projeto que 
devem ser cumpridas. Essas especificações 
devem ser suficientemente completas, para 
garantir: (i) que o PD (mediante contrato 
ou convênio) seja desenvolvido dentro 
do período determinado e que não haja 
diferenças de escopo entre o solicitado 
e o entregue; e (ii) que o Projeto esteja 
suficientemente completo para que possa 
ser licitado (se não for licitado por projeto 
e construção), construído e supervisionado 
em condições de segurança para todas as 
partes.

A elaboração de um Projeto é um 
processo criativo de um grupo de desig-
ners, portanto, seu resultado é subjetivo. 
Para garantir a aprovação dos Projetos 
de maneira rápida e justa, é essencial que 
as Especificações Técnicas do Projeto 
sejam claras e que o Escopo de seus 
produtos seja claramente definido, e não 
deixe lugar para dúvidas sobre o que é 
esperado do Designer. As regras do jogo 
devem estar claras o suficiente para todas 
as partes.

Se alguns aspectos do Projeto não 
estiverem definidos nas Especificações 
Técnicas do Projeto e forem solicitados 
pelo supervisor de Projeto ou outra 
pessoa ou instituição, o Designer não 
será obrigado a cumpri-los e a concordar 
em fazê-lo. Pelo contrário, gerará 
reivindicações que certamente implicarão 
custos e prazos mais altos do que o 
esperado.

Entre os aspectos que devem ser 
definidos nas Especificações Técnicas do 
Projeto antes de iniciar a contratação do 
Projeto, destacam-se: o PA, os aspectos 
relacionados ao Terreno, as normas que 
serão aplicáveis ao Projeto, os critérios de 
Projeto que serão exigidos pelo executor 
e o avanço de Projeto disponível.

Todas as informações que compõem as 
especificações técnicas do Projeto devem 
ser estabelecidas pelo OE e contar com o 
aval do OS e do BF. 

No Capítulo 3, é incluída uma lista de 
verificação para facilitar ao OE a 
verificação de que todos os aspectos 
necessários para a conformação das 
Especificações Técnicas do Projeto foram 
incluídos.

 

1. Definição das especificações 
técnicas do projeto

34
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Programa de 
arquitetura
O PA deve ser preparado pelo OE, com 
base no PN13 fornecido pelo OS e nos 
padrões, boas práticas e particularidades 
funcionais que tenham sido definidos. 
Portanto, é essencial que, uma vez 
elaborado o PA, este seja ratificado pelo 
OS e pelo BF.

O PA definirá, em detalhes, a quantidade, 
tipo e superfície dos espaços que deverá 
conformar o Projeto e estabelecerá a 
quantidade mínima e máxima de metros 
quadrados que o Projeto deverá ter.

É importante mencionar que, em alguns 
casos, as normativas estabelecem 
dimensões mínimas para determinados 
ambientes, de forma que o designer não 
poderá fazer esses ambientes menores do 
que o definido na normativa e/ou no PA. 
Por sua vez, como o PA é um exercício 
teórico, recomenda-se que o designer 

13 O Programa de Necessidades (PN) deve ser solicitado 
pelo OE ao OE. Deve ser solicitado que se estabeleça em 
um breve documento o que se necessita com o maior grau 
de detalhes. Em resumo, é o objeto do projeto que será 
desenvolvido. Muitas vezes, o OS não tem uma ideia clara do 
que precisa, e a própria preparação da PN ajudará a concluir 
sua ideia. Além disso, ter um PN assinado dará respaldo ao 
OE de que executará o projeto solicitado pelo OS e evitará 
futuros mal-entendidos.

tenha a liberdade de exceder uma 
porcentagem razoável nessa superfície. 
Geralmente, o projeto não deve exceder 
5% da área determinada no PA, embora 
em alguns casos possa exigir maior 
flexibilidade14 15.

Em qualquer caso, nas Especificações 
Técnicas de Projeto, sempre deve ser 
determinado um total mínimo e máximo 
de superfície de Projeto, e isso deve ser 
realista. Por esse motivo, considera-se 
que o PA é o melhor instrumento para sua 
determinação.

Mais informações sobre o PA e seu 
conteúdo estão incluídas no Anexo 1.

14 Em alguns casos, por exemplo, quando o terreno 
tem muita inclinação, o Projeto pode exigir superfícies de 
circulação maiores para o desenvolvimento de rampas do 
que a superfície teórica indicada no PA. Nesses casos, é 
aconselhável dar ao Designer maior flexibilidade em termos 
de metros quadrados a serem projetados.

15 Estabelecer uma área máxima no caso de executar 
o projeto antes de licitar a construção também tem uma 
base no custo total a ser suportado pelo proprietário. No 
caso de contratos de P+C, poderia haver maior flexibilidade 
na superfície máxima de um Projeto, como 10%, com 
o entendimento de que o Contratado só aumentará a 
superfície se não implicar um custo mais alto, pois nesses 
casos, o custo do projeto deve ser suportado por ele. 

Aspectos relacionados 
ao terreno
As Especificações Técnicas de Projeto 
devem conter todas as informações 
relacionadas ao Terreno onde o projeto 
será desenvolvido. Portanto, devem ser 
claramente identificadas, com todos os 
aspectos legais, técnicos e financeiros 
resolvidos e esclarecidos.

A definição do Terreno servirá para que 
o Designer possa fazer uma proposta 
de Projeto funcional para o Terreno 
disponível, além de incluir o Projeto dos 
alicerces e todos os serviços públicos 
necessários para o edifício16. Uma 
mudança de um terreno selecionado 
para outro, uma vez iniciado o Projeto, 
implicará a necessidade de refazer os 
projetos, causando aumentos de custos e 
atrasos.

O OE deverá fornecer ao Designer todas 
as informações básicas disponíveis, como 
estudos ou levantamentos de solos, 
levantamentos topográficos ou projetos 
de construções existentes no Terreno, etc. 

16 Sugere-se aplicar o Guia Onde Sim, Onde Não para 
a seleção de terrenos para construção de infraestrutura 
social.

Se o OE não possuir essas informações, 
as mesmas deverão ser solicitadas 
expressamente ao Designer, dentro das 
Especificações Técnicas de Projeto.

Recomenda-se que, mesmo que o OE 
tenha um levantamento topográfico do 
Terreno e um estudo de solo realizado 
com base em alguns levantamentos 
do Terreno, também sejam solicitados 
estudos completos ao Designer, cujas 
conclusões e recomendações estejam 
relacionadas ao Projeto que ele executa. 
Dessa forma, a responsabilidade pelas 
conclusões desses estudos será do 
Designer.

Da mesma forma, o OE deverá fornecer 
ao Designer todas as informações 
relacionadas à disponibilidade de serviços 
públicos no Terreno que tenham sido 
certificadas por qualquer empresa 
prestadora de serviços, embora isso 
não exima o Designer de verificar e/ou 
retificar as informações.

https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/Onde-SIM-Onde-N%C3%83O-Guia-para-a-sele%C3%A7%C3%A3o-de-terrenos-para-construir-infraestrutura-social.pdf
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/Onde-SIM-Onde-N%C3%83O-Guia-para-a-sele%C3%A7%C3%A3o-de-terrenos-para-construir-infraestrutura-social.pdf
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/Onde-SIM-Onde-N%C3%83O-Guia-para-a-sele%C3%A7%C3%A3o-de-terrenos-para-construir-infraestrutura-social.pdf
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Normas de design
As Especificações Técnicas de Projeto 
devem indicar explicitamente quais são as 
normas de design e construção que serão 
aplicados ao projeto. Devem ser incluídas 
as normas de planejamento, setoriais, 
ambientais, de edificação e de construção, 
incluindo normas específicas em relação a 
certos tipos de instalações. 

• As normas de planejamento17 
geralmente são municipais ou locais, que 
estabelecem requisitos como usos do solo, 
fator de ocupação do solo, retiros e alturas 
de construção disponíveis. Dentro desta 
categoria estão incluídos os Projetos ou 
Esquemas de Planejamento Territorial em 
escala urbana e territorial.

• As normas setoriais são específicas 
para setores como educação ou saúde, e 
estabelecem condições específicas para 
o design desse tipo de infraestrutura. Os 
padrões de acessibilidade para pessoas 
com mobilidade reduzida também estão 
incluídos nesta categoria.

17 Em alguns casos, podem ser conhecidas como normas 
de planejamento territorial ou de planejamento urbano ou 
territorial. 

• As normas ambientais são geralmente 
estabelecidas pela autoridade nacional, 
que define as políticas ambientais. 
Também estão incluídos os requisitos 
específicos que podem surgir da aplicação 
das políticas de salvaguardas sociais e 
ambientais do BID. 

• Os códigos de projeto e construção se 
referem a requisitos técnicos específicos 
em relação a métodos de construção, 
materiais aceitáveis, procedência e 
teste de materiais e equipamentos. 
Esses códigos são apresentados de 
acordo com a especialidade, como, por 
exemplo, códigos resistentes a terremotos 
para cálculo estrutural ou códigos e 
normativas elétricos, sanitários, para 
medidas de combate a incêndios ou 
instalação de ar condicionado. Esses 
códigos podem ser próprios do país ou 
normas internacionalmente reconhecidas 
e aplicadas por diferentes grupos de 
profissionais, como os padrões NFPA ou 
ASHRAE.

Em alguns casos, pode-se incluir também 
normas que definem a escala dos projetos 
a serem apresentados e as características 
de expressão gráfica dos mesmos. 

Critérios de design
As Especificações Técnicas do Projeto 
devem incluir um documento com todos 
os critérios ou aspectos que não estejam 
escritos em nenhuma norma, mas que o 
OS, OE ou UE considerarem que devam 
ser incluídos no Projeto.

O OE deve tomar o tempo 
suficientemente necessário para definir o 
que deseja de seu Projeto. Por exemplo, 
pode considerar a aplicação de soluções 
com energia renovável, ou que os pisos 
sejam de cerâmica ou que os materiais 
da área serão utilizados. Pode-se 
também definir, com antecedência, o 
tipo de metais sanitários ou iluminação 
de que precisa, ou o tipo de sistema 
de climatização de sua preferência, ou 
mesmo exigir que a infraestrutura possa 
crescer até o dobro de sua capacidade.

O exercício também pode ser feito ao 
contrário, e definir o que não é desejado 
no Projeto. Por exemplo, para estabelecer 
que  não deseja ter um teto leve, ou que 
não deseja que seja de dois níveis, ou que 
não deseja que seja um edifício moderno 
demais, porque isso contrasta com a vizin-
hança etc. É altamente recomendável que 
o OE defina todos os aspectos subjetivos 
do Projeto para que o Designer possa 
conhecê-los.
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É importante deixar claro 
que, embora esses requisitos 

devam ser o mais detalhado 
possível, eles nunca devem 

estar acima dos requisitos dos 
regulamentos aplicáveis. Por exemplo, 

mesmo que o OE não deseje instalar 
um determinado sistema de extinção de 
incêndio, se a legislação do país exigir, ele 
deverá ser incluído.

Também é possível estabelecer o software 
com o qual o Projeto será executado, ou 
se um método ou software de cálculo 
específico é preferido. Se for necessário 
que os Projetos sejam feitos com modelos 
tridimensionais (por exemplo, Revit, 
Archicad ou outros), é possível exigir que 
dados como os custos dos componentes 
do Projeto sejam incorporados para 
integrá-los ao orçamento18.

Da mesma forma, deve ser definido que 
tipo de equipamento e/ou mobiliário 
será instalado, embora isso não faça 
parte do que o Designer deve especificar. 
Dessa forma, o Designer poderá fornecer 
espaços, acessos, cargas elétricas e pré-
instalações necessárias.

18 No caso de contratos de P+C, esse tipo de requerimento 
se estende à gestão e acompanhamento da obra durante o 
período de construção.

Se não houver normas para a 
representação gráfica da documentação 
do projeto, é possível incluir critérios 
sobre a matéria nesta seção, e incluir a 
apresentação de algumas imagens em 
três dimensões que permitam disseminar 
como será a infraestrutura depois de 
construída.

O OE também pode definir um valor 
de custo máximo para a construção do 
edifício, especialmente quando alguns 
aspectos do projeto são deixados livres à 
proposta do designer nas Especificações 
Técnicas do Projeto.

Parte desses critérios pode ser explicada 
nos avanços do Projeto que são entregues 
ao designer, especialmente nos memoriais 
descritivos.

Avanço de projeto
Conforme indicado na Seção 1, o PD 
consiste em várias etapas, que evoluem 
desde um EB até um PE.

Ao definir as Especificações Técnicas 
do Projeto, deve-se considerar quais 
dessas etapas já foram executadas e 
quais serão desenvolvidas pelo Designer 
a ser contratado. As etapas já realizadas 
podem ser consideradas como “Avanço 
de Projeto”. Por exemplo, se o OE já tiver 
um EB ou um APA, esses documentos 
poderão fazer parte das Especificações 
Técnicas de Projeto19.

Em termos gerais, quanto mais detalhes 
são fornecidos ao Designer sobre o que 
se quer, melhor e mais ágil serão o PD 
e a sua aprovação. No entanto, isso não 
deve limitar a possibilidade de criar novos 
Projetos, de agregar valor ao Projeto 
por parte do Designer e, muito menos, 
não pode eximir o Designer de sua 

19 Este documento identifica as etapas do Processo de 
Design (PD) em: Esquema Básico (EB), Projetos es (PP) e 
Projeto Executivo (PE), estabelecendo o conteúdo de cada 
um dos Anexos 3, 4 e 5. No entanto, o OE pode ter alguns 
elementos, como desenhos, diagramas ou outros designs, 
que não correspondem a todo o conteúdo dos produtos 
identificados neste Guia. Nesses casos, sugere-se incorporá-
los como critérios de design e não como avanços no projeto 
uma vez que não representariam um EB completo e, por sua 
vez, solicitar, dentro do Escopo do Projeto, a realização de 
um EB nos termos estabelecidos no Guia.

responsabilidade final pelo Projeto.

A aceitação do designer para executar o 
Projeto implica que ele tenha estudado 
todas as Especificações Técnicas do 
Projeto e, particularmente, os avanços 
de Projeto, e que concorda em fazê-lo 
de acordo com todas as informações 
disponíveis. Portanto, a incorporação dos 
avanços de Projeto nas Especificações 
Técnicas do Projeto implica apenas que 
o executor tenha estudado o assunto
e considere que existe uma solução 
adequada para suas necessidades.

Em muitos casos, são as próprias equipes 
de design do setor público que executam 
as primeiras instâncias do Projeto, 
incluindo o AP, e o desenvolvimento 
continua com o Designer contratado. Em 
outros casos, é possível contratar um 
consultor individual para preparar um EB 
ou um APA.

As vantagens e desvantagens para o OE 
de incorporar no documento de licitação 
cada uma das entradas correspondentes 
aos avanços de Projeto, bem como 
algumas recomendações, estão resumidas 
abaixo.
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AVANÇOS DE 
PROJETO

     VANTAGENS DA INCORPORAÇÃO  DESVANTAGENS DA INCORPORAÇÃO    RECOMENDAÇÃO

ESQUEMA BÁSICO 
(EB)

A entrega do EB no Terreno selecionado garante que 
o Designer implante o edifício no local desejado, com 
a orientação e os acessos desejados pelo Organismo 
Setorial (OS). Da mesma forma, o EB já define a 
organização funcional e o esquema de áreas de 
circulação dentro do edifício, o que reduz as alternativas 
a serem estudadas pelo Designer e, portanto, o Processo 
de Design é mais ágil.

Ao entregar o EB, limita a possibilidade do Designer de 
apresentar alternativas inovadoras de implementação. 
O Organismo Executor (OS) deve contar com pessoal 
técnico capaz de analisar os antecedentes e ter tempo 
para fazer a proposta de EB.

É aconselhável entregar o EB nos casos em que o OS 
entender que a organização funcional é adequada 
às suas necessidades ou a uma tipologia já definida, 
ou em alguns tipos de edifícios em que a relação 
funcional interna de certas áreas (por exemplo, saúde) 
é fundamental. 

ANTEPROJETO 
DE ARQUITETURA 

(APA)

A entrega do APA ajuda a esclarecer as Especificações 
do que o OE deseja para o seu projeto. Também reduz 
os prazos para a elaboração do Projeto Executivo (PE) e 
sua aprovação, de forma o processo é mais ágil.

Ao fornecer o APA, reduz-se as chances do Designer 
incorporar tecnologias inovadoras ou materiais 
alternativos ao seu Projeto. Após a entrega do APA, o 
OE assume que  este está de acordo com as normativas 
correspondentes e que, se o Projeto estiver em 
conformidade com as mesmas, ele será aprovado e 
habilitado quando apropriado. O OE deve contar uma 
equipe de design adequada e com tempo e capacidade 
suficientes para desenvolver o APA.

Em alguns países, o APA deve ser aprovado 
por alguma instância pública. Nesses casos, é 
recomendável que o APA entregue ao Designer já 
esteja aprovado.

ANTEPROJETO DE 
ENGENHARIA (APE)

PA entrega do APE ajuda a esclarecer as Especificações 
sobre o que o OE deseja para o seu projeto e que a 
solução técnica proposta é a opção mais adequada às 
suas necessidades. Da mesma forma, reduz os prazos 
para discussão durante sua preparação e aprovação, 
tornando o processo mais ágil.

Isso implica que o OE reduz as possibilidades do 
designer incorporar tecnologias inovadoras ou 
materiais alternativos em seu Projeto. O OE deve contar 
uma equipe de design que esteja em condições de 
desenvolver, de maneira coordenada, os diferentes APEs 
e que tenha tempo suficiente para sua realização

Se houver pouco tempo para a realização do PE, é 
recomendável entregar o APE para que o Designer 
trabalhe na opção desejada pelo executor. Se a APE 
não estiver disponível e for considerado conveniente, 
é possível contratar vários consultores individuais 
para sua incorporação nas Especificações Técnicas de 
Projeto.

Em conclusão, fornecer mais avanços de Projeto reduz os tempos de elaboração do Projeto pelo Designer e, em certa medida, facilita o processo de aprovação do mesmo, mas 
aumenta o impacto nas soluções por parte do OE.
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O OE também deve definir o Escopo do 
Projeto e as atividades que devem ser 
realizadas pelo Designer, ou seja, qual será 
o conteúdo que ele espera receber, os 
produtos e suas características.

A definição clara do Escopo do Projeto e 
o trabalho que o Designer deve realizar é 
a chave para garantir o processo ágil de 
supervisão e aprovação dos Projetos.

Nos Anexos 2, 3, 4 e 5, é descrito o 
conteúdo de cada um dos produtos 
que podem ser solicitados ao 
Designer, aqueles que são estritamente 
enquadrados no PD (EB, PPs e PE), bem 
como no PA ou outros produtos que são 
freqüentemente solicitados ao Designer, 
como o relatório topográfico do Terreno, 
o estudo de solos e o gerenciamento de 
procedimentos, autorizações e licenças de 
construção.

Se qualquer um desses produtos for 
elaborado pelo OE e incorporado nas 
Especificações Técnicas do Projeto, o 
conteúdo descrito nos Anexos deve ser 
aquele com o qual esses produtos devem 
estar em conformidade para serem 
entregues pelo OE.

Portanto, as informações mencionadas 
neste guia servem para definir o conteúdo 
de um produto exigido do Designer 
(Escopo) e, quando apropriado, o 
conteúdo que esse produto deve atender 
para ser entregue ao Designer como parte 
das Especificações Técnicas do Projeto.

Além disso, no Capítulo 3, uma lista de 
verificação é incluída para facilitar a ao OE 
verificação de que o Escopo dos Projetos 
foi corretamente definido.

2. Definição do escopo das 
atividades do designer
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Estudos, trâmites e 
autorizações
Antes da realização dos projetos de 
arquitetura e engenharia especificamente, 
e se exigido pelo OE, o Designer deverá 
realizar alguns estudos es com base nos 
quais o Projeto será subsequentemente 
desenvolvido. Esses estudos dependerão 
das particularidades do projeto e sua 
localização.

Esses estudos incluem, por exemplo, 
levantamentos topográficos, estudos de 
solos, estudos de avaliação ambiental, 
estudos detalhados de riscos de desastres, 
estudos hidrogeológicos, estudos de 
qualidade da água, estudos estruturais 
de edifícios existentes, etc20. O alcance 
desses estudos e seu conteúdo devem ser 
expressamente definidos no escopo do 
projeto.

Geralmente, o OE fornece, juntamente 
com as Especificações Técnicas de Projeto, 
todos os estudos prévios que possui, 
incluindo algumas análises e perfurações 

20 Para uma descrição mais detalhada sobre em que 
consistem e quando esses estudos são empregados ver: 
Onde Sim, Onde Não, Guia para a escolha de terrenos para 
construir infraestrutura social.

prévias do solo. De qualquer forma, é 
importante exigir que o Designer realize 
um estudo completo de solos, uma vez 
que seja definido o EB do projeto e que se 
conheça a posição do edifício no Terreno, e 
antes de executar o PA das estruturas.

Como os estudos, é necessário definir 
no Escopo do Projeto os trâmites e 
autorizações que o designer deve executar, 
bem como quem arcará com esses 
custos. Esses trâmites e autorizações 
podem incluir autorizações municipais, 
ambientais, de empresas prestadoras 
de serviços públicos ou das próprias 
comunidades. É aconselhável identificá-los 
um por um e não é recomendável colocar 
apenas frases vagas como “o contratado 
será responsável por todos os trâmites 
e autorizações”, porque, embora essa 
responsabilidade seja transferida para o 
designer, pode gerar conflitos futuros, 
especialmente quando demoram mais do 
que o previsto inicialmente.

Se o OE decidir que todos os trâmites 
e autorizações serão executados pelo 
Designer, recomenda-se que sejam 
informados sobre quais são esses trâmites 
e, em qualquer caso, se houver alguma 

dúvida e se o OS estiver ausente, poderá 
estabelecer uma especificação no final da 
lista que diga: “Além dos estabelecidos, 
o Designer deve executar qualquer outro 
trâmite ou autorização necessária para o 
Projeto e a construção”.

No caso de contratos de P+C, todos 
os trâmites e autorizações que devem 
ser executados durante o processo de 
construção da infraestrutura, incluindo a 
licença de construção e a sua habilitação, 
se aplicável.

https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/Onde-SIM-Onde-N%C3%83O-Guia-para-a-sele%C3%A7%C3%A3o-de-terrenos-para-construir-infraestrutura-social.pdf
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/Onde-SIM-Onde-N%C3%83O-Guia-para-a-sele%C3%A7%C3%A3o-de-terrenos-para-construir-infraestrutura-social.pdf
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Projetos de 
Arquitetura e 
Engenharia
Projetos de arquitetura e engenharia são 
o coração do Projeto de infraestrutura
social, e seu Escopo deve ser claramente 
delimitado para que o Designer tenha 
clareza sobre o que deve ou não fazer em 
seu Projeto.

O Escopo do Projeto deve definir não 
apenas os tipos de documentos que 
devem ser entregues e seu conteúdo, mas 
também o formato e a quantidade de 
cópias. 

Os Anexos 3, 4 e 5 descrevem conteúdos 
típicos dos Projetos de arquitetura 
e engenharia, os quais deverão ser 
adaptados pelo OE às características 
particulares de seu projeto.

Projeto de serviços 
públicos
Ao programar o projeto, também é 
necessário levar em consideração que, 
para que a infraestrutura projetada 
funcione após a construção, é necessária 
a prestação de serviços públicos, 
principalmente água, saneamento, 
eletricidade e internet.

Geralmente, nas áreas urbanas, 
existem empresas públicas ou privadas 
(geralmente concessionárias) que 
fornecem e gerenciam redes de serviços 
às quais as diferentes propriedades estão 
conectadas. No entanto, na América 
Latina e no Caribe, a prestação de 
serviços públicos em áreas urbanas não é 
garantida.

A situação pode ser ainda mais grave 
em áreas suburbanas ou rurais, onde a 
prestação desses serviços públicos deve 
fazer parte do projeto de infraestrutura 
que está sendo projetado.

A particularidade dessas obras é que, 
muitas vezes, devem ser realizadas fora 
dos limites do Terreno selecionado e, 
em muitos casos, exigem projetos muito 
específicos e obras caras21.

É muito importante que o OE identifique, 
para cada projeto, a necessidade dessas 
obras e defina quem fará os projetos 
correspondentes e quanto tempo será 
necessário para que isso seja feito e possa 
ser concluído ao mesmo tempo que o 
edifício.

Esses projetos podem ser executados 
pela mesma empresa concessionária de 
serviços (que também pode executar as 
obras) ou podem ser incorporados ao 
Escopo do Projeto do edifício, os quais 
devem ser aclarados nas Especificações 
Técnicas do Projeto22. 

21 As possibilidades podem ser muitas, por exemplo, 
pode acontecer que o terreno não tenha uma rede de 
saneamento, mas que a rede esteja a cerca de 500 metros 
do terreno, portanto a extensão da rede ao limite do terreno 
deve ser incluída no projeto.

22 Para mais informações, consultar: Incorporación de 
servicios públicos en proyectos de infraestructura social: 
Una guía para su implementación.

https://publications.iadb.org/es/incorporacion-de-servicios-publicos-en-proyectos-de-infraestructura-social-una-guia-para-su
https://publications.iadb.org/es/incorporacion-de-servicios-publicos-en-proyectos-de-infraestructura-social-una-guia-para-su
https://publications.iadb.org/es/incorporacion-de-servicios-publicos-en-proyectos-de-infraestructura-social-una-guia-para-su
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1. Programa de Arquitetura SIM NÃO N/A

Responde ao Programa de Necessidades

Inclui todos os setores do projeto

Inclui os principais ambientes por setor

Inclui ambientes complementares por setor

Inclui quantidades mínimas e superfícies unitárias de todos os ambientes

Inclui área de circulação e paredes internas de cada setor

Possíveis implicações no equipamento foram consideradas

Áreas externas como postos de controle, depósitos etc. foram incluídas.

Inclui as áreas de circulação e paredes gerais de todo o edifício

Inclui uma tabela de resumo com totais e subtotais por setor

Foi verificado que as fórmulas estão corretas

O número mínimo e máximo de metros quadrados a serem projetados é estabelecido

Possui aprovação do Organismo Setorial

Possui a aprovação do Beneficiário Final

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO
Informações a 
serem entregues 
ao designer: 
Especificações 
técnicas de design
A lista a seguir inclui, resumidamente, os 
principais aspectos que o OE deve revisar 
que estejam incluídos nas Especificações 
Técnicas do Projeto:

3. Listas de verificação
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2. Aspectos relacionados ao Terreno SIM NÃO N/A

Dados do Terreno, número de registro, limites, escritura

Mapa topográfico com limites do Terreno

Estudos de solo com recomendações de fundação

Testes laboratoriais de solo

Localização do lençol freático

Projetos de construções existentes

Certificado de disponibilidade de água potável

Certificado de disponibilidade de saneamento

Certificado de disponibilidade de electricidade

Certificado de disponibilidade de internet

Estudo hidrogeológico para instalação de poços de água

Outros estudos disponíveis

Esta seção dependerá das 
características do projeto e do 
Terreno, especialmente em relação 
aos estudos prévios disponíveis 
e às autorizações ou certificados 
de serviços que o Organismo 
Executor (OE) possui. Em todos 
os casos, é recomendável que 
inclua o máximo possível de 
informações.
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3. Normas de Design SIM NÃO N/A

Normas de projeto setoriais que aplicáveis (por exemplo, saúde, educação etc.)

Normas de projeto estrutural

Normas e regulamentos das instalações hidrosanitárias

Normas de incêndio

Normas e regulamentações elétricas

Normas e regulamentos das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)

Normas e regulamentos sobre gás natural ou propano

Normas de ventilação mecânica e climatização

Normas para sistemas de elevadores

Normas para sistemas de filtragem de ar

Normas para sistemas de energia renovável

Normas de acessibilidade

Normas locais ou urbanísticas

Aspectos regulamentares do projeto para o Terreno

Normas ambientais 

Normas de desenho e apresentação de projetos

Normas e códigos de construção aplicáveis

Esta seção dependerá das 
características do projeto e do 
local geográfico-administrativo em 
que é desenvolvido, bem como da 
legislação vigente e dos requisitos 
das empresas prestadoras de 
serviços públicos.
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4. Critérios de Design SIM NÃO N/A

Implementação no Terreno e acessos, vistas e localização do estacionamento

Número de andares do edifício, tipo de cobertura e estilo arquitetônico

Elementos a serem mantidas, por exemplo, que certas árvores do Terreno sejam mantidas

Previsão de expansão de infraestrutura

Etapas de obra

Sistema construtivo, fundações, suporte e cobertura

Tipo de materiais e mão de obra a serem utilizados na construção

Tipo de materiais para aberturas, pisos, coberturas e forros

Tipo de obras necessárias para espaços externos

Medidas de economia de energia a serem incorporadas no Projeto

Uso de energia renovável ou projeto bioclimático

Medidas de economia de água

Coleta e reutilização de água da chuva

Instalações necessárias para atividades de manutenção

Informações, dimensões, tipo e carga elétrica dos equipamentos que serão instalados

Informações, dimensões e tipo de mobiliário que será instalado

Esta seção pode ser tão ampla 
quanto sejam os aspectos que o 
OE deseja definir ao designer ou 
deixar à sua liberdade de escolha. É 
recomendável que o OE revise todos 
os temas possíveis.
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Requerimento de planta geradora de emergência e combustível

Fornecimento ou não de elevadores ou outro equipamento industrial

Necessidade de rede de água quente e/ou vapor

Necessidade de rede centralizada ou não de oxigênio e gases medicinais

Necessidade de ar condicionado e filtragem em determinadas áreas

Softwares que serão usados para os diferentes cálculos

Critérios de desenho e apresentação de projetos.

Necessidade de imagens tridimensionais, renderizações e apresentações.

Valor máximo da construção.

Outros critérios de projeto

4. Critérios de Design SIM NÃO N/A

5. Avanço de Projeto SIM NÃO N/A

Esquema Básico

Anteprojeto de Arquitetura

Anteprojeto de Engenharia

Outros avanços de Projeto

Nesta seção serão incluídos todos 
os avanços de projeto que o OE 
tenha disponível.
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ESCOPO DO PROJETO

Lista de verificação
SIM NÃO N/A

1. Esquema Básico

2. Anteprojeto de Arquitetura

3. Anteprojeto de Engenharia

4. Projeto Executivo

5. Outros produtos

Informe Topográfico

Estudo de Solos

Outros estudos

Autorizações e licenças (detalhar)

Informações a 
serem solicitadas ao 
designer: Escopo do 
projeto
A lista a seguir inclui, resumidamente, os 
produtos que o executor deve requerer do 
Designer. 
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Conteúdo Esquema Básico Anteprojeto de 
Arquitetura

Anteprojeto de 
Engenharia Projeto Executivo

Memorial Descritivo

Programa de Arquitetura

Tabela de Áreas do Terreno e Projecto

Esquemas de implantação

Projetos e cortes gerais 1/100

Certificados de disponibilidade de serviços públicos

Lista de cargas e diagrama unifilar

Balanço térmico

Índice de projetos e documentos

Projetos e cortes de detalhados

Memórias de Cálculo

Especificações Técnicas ou Memória de construção

Orçamento

Lista de Quantidades

Análise de preços unitários23

Cronograma de Obra

Embora o conteúdo de 
cada um dos produtos 
esteja descrito nos 
Anexos 3, 4 e 5, a tabela 
a seguir resume seus 
componentes:

23

23 Salvo que se tenha sido contratado na modalidade P+C.
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Seção 4
Síntese e Conclusões
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1. A elaboração de um Projeto é um
processo que requer informação, tempo, 
recursos e a participação de técnicos de 
diferentes especialidades, que devem 
articular-se no marco de um planejamento 
adequado de atividades e coordenação 
técnica para obter um resultado de 
qualidade, dentro dos prazos estipulados. 

2. A obtenção de um Projeto de qualidade
implica que esteja completo, que 
possua todos os componentes, mas que 
também esteja integrado, ou seja, que 
todas as partes constituam um Projeto 
homogêneo. A qualidade do Projeto é 
a garantia de que o mesmo poderá ser 
licitado (se não foi licitado para projeto e 
construção), construído, supervisionado, 
mantido e operado sem custos excessivos, 
prorrogações de prazo e contratempos, 
o que também evitará reclamações das
diferentes partes envolvidas.

3. Existem várias maneiras de obter
um Projeto, usando uma equipe do 
setor público, através de uma equipe 
de consultores individuais, através de 
uma empresa de consultoria de projeto 
ou através de um contratado, sob a 

modalidade de um contrato P+C. A escolha 
de um ou outro mecanismo dependerá 
de uma definição estratégica que o 
executor deve fazer, dependendo das 
particularidades de seu projeto.

4. Os principais aspectos que o OE deve
definir para contratar a realização de um 
Projeto são: as Especificações Técnicas do 
Projeto, que expressam o que o OE requer 
do Designer e o Escopo do Projeto, onde é 
expresso o conteúdo preciso dos produtos 
que se espera receber do Designer para 
supervisioná-los e aprová-los.

5. Após a contratação dos Projetos,
qualquer solicitação de alteração ou 
requisito ao Designer que não tenha sido 
claramente definida nas Especificações 
Técnicas do Projeto estará sujeita a 
reclamações por parte do Designer, com 
impacto direto nos custos e prazos do 
projeto. Por esse motivo, é essencial 
alocar tempo suficiente para definir 
claramente as Especificações Técnicas e 
o Escopo do Projeto com antecedência e
garantir que sua supervisão seja focada no 
cumprimento desses requisitos ou não, e 
não incorpore a subjetividade ao processo.

6. O OE deve liderar todo o processo,
desde a solicitação do PN ao OS, até a 
obtenção da conformidade dos Projetos 
com o BF. Nesses casos, e durante todo 
o processo, o OE deve dar seguimento
e monitorar constantemente todas as 
variáveis que podem afetar seu projeto 
em termos de custos, prazo, escopo e 
qualidade

.

Síntese e Conclusões
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O Organismo Setorial (OS), em 
coordenação com o Beneficiário Final 
(BF) e com base em seu planejamento 
setorial, elabora um documento 
denominado Plano de Necessidades (PN), 
no qual define o que precisa em relação 
aos espaços e funcionalidades do novo 
edifício.

O OS pode limitar-se a dizer, por exemplo, 
que precisa de uma escola de 11 salas 
de aula ou a quantidade de salas de 
aula necessária para 500 alunos e 80 
professores com um ginásio, pátio e 
cantina, que opera em três turnos e cujos 
espaços de lazer podem ser usados para 
atividades extracurriculares, mas não 
fornece detalhes sobre o número de 
banheiros ou escritórios. Este documento 
geralmente fornece uma visão geral e 
deve ser complementado.

É necessário solicitar ao OS que o PN 
seja entregue o mais completo possível, 
incluindo os critérios de projeto exigidos 
para sua infraestrutura e aspectos básicos 
de funcionamento, como horários, tipos 
de uso e usuário, acessos, etc.

Com base nessas informações iniciais, 
o OE deve preparar o Programa de
Arquitetura (PA) e, dessa forma, 
dimensionar e quantificar o Projeto 
necessário para a contratação. Com essa 
premissa, o Designer pode desenvolver 
seu Projeto de forma sólida, evitando 
mudanças durante seu desenvolvimento.

Da mesma forma, como mencionado 
acima, é de responsabilidade do executor 
que o PA tenha o endosso do OS ou BF, 
para garantir sua conformidade com o 
Projeto que será contratado.

A preparação do PA poderá ser realizada 
por um profissional oficial ou por um 
consultor individual contratado para esse 
fim.

Anexo 1: Programa de Arquitetura
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Conteúdo do 
Programa de 
Arquitetura
Este documento refletirá as diferentes 
áreas e subáreas que compõem o projeto 
e definirá a quantidade mínima de metros 
quadrados que será necessária para 
cumprir o projeto solicitado pelo OS. 

No momento de sua elaboração, 
recomenda-se considerar o seguinte:

1) Identificar as diferentes dependências
ou setores do edifício com o objetivo de 
organizar o documento. Por exemplo: 
administração, lanchonete, academia, 
ensino, laboratórios, hospitalização etc.

2) Identificar, dentro de cada setor, quais
são os principais ambientes e quais 
áreas complementam esses ambientes e 
classificá-los por hierarquia. Por exemplo: 
Dentro da administração, primeiro 
escritórios e, em seguida, serviços 
sanitários, depósitos ou área de espera. 
Dentro de uma área de hospitalização, 
primeiro os quartos e depois o posto de 
enfermagem, vestiários, banheiros etc.

3) Estabelecer critérios pelos quais
algumas áreas complementares, como 
áreas de espera e serviços sanitários, 
possam ser compartilhadas para otimizar 
a área do projeto.

4) Atribuir uma área de superfície
mínima a cada ambiente, com base em 
regulamentos ou boas práticas sobre 
o tema. Sugere-se o uso de critérios
padronizados que permitam, por exemplo, 
atribuir a todos os escritórios e banheiros 
uma área igual ou a todas as salas de aula 
uma proporção igual de alunos por metro 
quadrado. Da mesma forma, é necessário 
usar critérios objetivos e racionais para a 
alocação de superfície, alertando quando 
houver requisitos de superfície maiores 
que o necessário.

5) Verificar se a área atribuída a cada
ambiente permite uma operação 
adequada, uma vez que o equipamento 
esteja instalado e precise funcionar. 
Por exemplo, verificar se, na superfície 
atribuída a um laboratório, é 
possível entrar com seus respectivos 
equipamentos ou que as pessoas os 
utilizem adequadamente.

6) Atribuir a cada setor uma porcentagem
para circulação e paredes. Embora isso 
seja aleatório e dependa da experiência e 
de cada setor em particular, é importante, 
pois afeta a superfície do projeto. Por 
exemplo: Áreas de Circulação para 
um setor de sala de aula ou sala de 
cirurgia geralmente representam uma 
porcentagem mais alta do que para um 
setor administrativo. Geralmente esse 
percentual está entre 20 e 30%.

7) Não esquecer todas as áreas de serviço
geral, como depósitos, instalações 
para uso da equipe e instalações para 
manutenção e operação da planta. Para 
o último, é recomendável contar com o
aconselhamento de engenheiros para 
definir, mesmo que seja de forma , a 
necessidade de ambientes para cada 
uma das engenharias. Por exemplo: salas 
elétricas, subestações, salas de bombas, 
etc.

8) Não esquecer dos espaços que podem
ser deixados do lado de fora do edifício 
principal, como postos de segurança, 
depósitos de lixo ou garagens.

9) Fazer uma tabela-síntese com totais
e subtotais por setor. Esta tabela será o 
elemento organizador para a realização 
do Esquema Básico (EB).

O PA é um documento teórico que 
determina uma área de superfície mínima 
estimada em metros quadrados que o 
Projeto deve ter. No entanto, se o PA 
estiver completo, a superfície do Projeto 
arquitetônico não deve exceder 5% do 
total indicado no Programa. Dependerá da 
capacidade do Designer de cumprir esse 
objetivo.

É altamente recomendável que este 
documento seja produzido por pessoal 
com experiência em como é a operação 
e a equipagem dos espaços, motivo pelo 
qual também é recomendável que a PA 
seja validada pelo BF.
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No. Ambientes Área proposta

QUANT
ÁREA  
(m2)

ÁREA 
TOTAL (m2)

Unidades funcionais

1 Escritório fechado - diretor 1 10,00 10,00

2 Escritório fechado - vice-diretor 1 6,00 6,00

3 Escritório fechado - coordenador 1 6,00 6,00

4
Posto aberto - secretaria e arquivo de 
gestão 

1 8,00 8,00

5 Postos abertos 8 4,00 32,00

6 Depósito de Arquivo Documental 1 6,00 6,00

7 Sala de reunião 10 pessoas 1 15,00 15,00

 Áreas complementares    

8 Sala de espera 1 6,00 6,00

9 Unidade sanitária para público por sexo 2 3,00 6,00

10 Unidade sanitária para empregados por sexo 2 3,00 6,00

 Subtotal   101,00

 Paredes e áreas de circulação 20%   20,20

 Total   121,20

Exemplo de programa de arquitetura
1 ÁREA ADMINISTRATIVA     
1.1 DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

2 ÁREA DOCENTE  
2.1 AULAS

No. Ambientes Área proposta

QUANT
ÁREA  
(m2)

ÁREA 
TOTAL (m2)

Unidades funcionais 

1 Salas de 6 a 12 anos 6 50,00 300,00

2
Salas de 3 a 5 anos com unidade sanitária e 
lavatórios

3 60,00 180,00

3 Salas Múltipla (70 pessoas) 2 80,00 160,00

4 Salão multifuncional (10 pessoas) 2 15,00 30,00

 Áreas complementares    

5 Sala de profesores com banheiro 1 15,00 15,00

6 Lavabo com vaso sanitário 1 2,00 2,00

7 Depósito Temporário de Resíduos 4 2,00 8,00

 Subtotal   695,00

 Paredes e áreas de circulação 30%   208,50

 Total   903,50
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No. Ambientes Área proposta

QUANT
ÁREA  
(m2)

ÁREA 
TOTAL (m2)

Unidades funcionais

1
Recepção e pesagem de alimentos com bancada 
e descarte

1 15,00 15,00

2 Montagem e distribuição com bancada 1 15,00 15,00

3 Recepção de itens sujos com bancada e descarte 1 10,00 10,00

4 Refeitório 1 120,00 120,00

 Áreas complementares    

5 Posto aberto de coordenação do serviço 1 4,00 4,00

6 Unidade sanitária 1 3,00 3,00

7 Depósito de louças 1 4,00 4,00

8 Depósito Temporário de Resíduos 1 2,00 2,00

 Subtotal   173,00

 Paredes e áreas de circulação 25%   43,25

 Total   216,25

3 ÁREA GERAL - SERVIÇOS  GERAIS  
3.1 ALIMENTAÇÃO

No. Ambientes Área proposta

QUANT
ÁREA  
(m2)

ÁREA 
TOTAL (m2)

Unidades funcionais

1 Depósito de papelaria e material de consumo 1 15,00 15,00

2 Depósito de móveis e equipamentos 1 15,00 15,00

3 Depósito de material didático 1 20,00 20,00

4 Depósito de outros elementos 1 6,00 6,00

 Subtotal   56,00

 Paredes e áreas de circulação 25%   14,00

 Total   70,00

3 ÁREA GERAL - SERVIÇOS GERAIS 
3.2 DEPÓSITOS
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3 ÁREA GERAL - SERVIÇOS GERAIS      
3.3  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE PLANTA

No. Ambientes Área proposta

QUANT
ÁREA  
(m2)

ÁREA 
TOTAL (m2)

Unidades funcionais

1 Oficina de manutenção com 1 posto de trabalho 1 10,00 10,00

2 Sala planta elétrica 1 12,00 12,00

3 Subestação elétrica 1 12,00 12,00

4 Sala de distribuição elétrica 1 6,00 6,00

5
Tanques de água (consumo, incêndio) 
subterrâneos

1 0,00 0,00

6
Sala para bombas hidráulicas (cabeça de sucção 
sempre positiva) subterrâneo

1 8,00 8,00

7 Depósito de resíduos recicláveis e correntes 1 10,00 10,00

8 Rack de comunicações e servidor 0 0,00 0,00

9
Equipamentos de ar condicionado (sobre placa 
de cobertura)

1 0,00 0,00

10 Tratamento de água (residuais) subterrâneo 1 0,00 0,00

Subtotal 58,00

Paredes e áreas de circulação 25% 14,50

Total 72,50

No. Ambientes Área proposta

QUANT
ÁREA  
(m2)

ÁREA 
TOTAL (m2)

Unidades funcionais

1
Vestiário com unidade sanitária e ducha para 
funcionários por sexo 

2 6,00 12,00

2 Lavabo 1 2,00 2,00

Subtotal 14,00

Paredes e área de circulação 20% 2,80

Total 16,80

3 ÁREA GERAL - SERVIÇOS GERAIS 
3.4 VESTIÁRIOS

No. Ambientes Área proposta

QUANT
ÁREA  
(m2)

ÁREA 
TOTAL (m2)

Unidades funcionais

1 Hall principal (2%) 1 28,01 28,01

2 Portaria externa 1 6,00 6,00

3 Pátio Coberto 1 120,00 120,00

Total 154,01

4. OUTRAS ÁREAS
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QUADRO-RESUMO

Áreas Área proposta

ÁREAS ADMINISTRATIVA 121,20

Serviços de Direção e Administração 121,20

ÁREA DOCENTE 903.50 

Salas de aula 903,50

ÁREA GERAL 375,55

Alimentação 216,25

Depósitos 70,00

Manutenção e Funcionamento 72,50

Vestiários 16,80

OUTRAS ÁREAS 154,01

Subtotal serviços 1554,26

Paredes e áreas de circulação 20% 310,85

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR 1865,11

Fonte: Elaboração própria
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Anexo 2: Estudos, trâmites e 
autorizações
É importante ter em mente que, além do 
Projeto específico da infraestrutura, é 
possível que seja requerido do Designer 
que este realize outros produtos ou 
atividades relacionadas ao Projeto, que, da 
mesma maneira, devem ser perfeitamente 
especificados.

Esses outros produtos podem incluir: 
estudos topográficos, estudos do solos, 
Projetos de Gerenciamento Socioambiental 
(PGAS) ou Avaliações de Impacto 
Ambiental (EIA), trâmites, autorizações e/
ou licença de construção, etc24.  

Será de responsabilidade do Organismo 
Executor (OS) definir e especificar cada 
um desses elementos e incluí-los, quando 
apropriado, dentro do escopo solicitado 
ao Designer e nas Especificações Técnicas 
do Projeto.

Alguns desses produtos são descritos 
abaixo, embora seja importante esclarecer 

24 A Unidade de Infraestrutura Social (INE / INE) planeja 
desenvolver um Guia específico sobre Estudos es de Projeto, 
analisando quais são essenciais e em quais casos são 
necessários.

que as especificações para a elaboração 
do PGAS ou EIA devem ser definidas 
com base nas diretrizes fornecidas pelo 
gerente de projeto com o aconselhamento 
do especialista em meio ambiente e 
dentro do marco estabelecido pelas 
políticas de salvaguardas ambientais e 
sociais do BID. 

Informe topográfico 
O relatório topográfico25 será feito com 
base no levantamento de campo da 
topografia do Terreno. Este levantamento 
deve ser realizado antes do estudo 
de solos, pois representa um dos 
antecedentes do mesmo e é o elemento 
básico para referenciar as perfurações e 
a implementação geral do projeto a ser 
realizado na propriedade proposta.

25 O informe topográfico é uma das principais atividades 
realizadas. Geralmente, o OE faz um informe antes da 
contratação do Designer e o entrega como um dos insumos 
juntamente com as Especificações Técnicas do Projeto, 
embora também possa ser solicitado ao Designer, que deve 
fazê-lo antes de concluir o APA.

Em termos gerais, o levantamento 
topográfico deverá ser realizado dentro 
dos limites do Terreno e nas áreas 
próximas. Em casos excepcionais, se o 
Designer entender que é necessário ou 
se solicitado pelo OE, a área poderá ser 
ampliada para verificar, por exemplo, 
níveis da margem de rios ou elevações 
que possam representar riscos de 
deslizamento de terra.

O levantamento topográfico do Terreno 
deve conter, pelo menos, as seguintes 
informações técnicas:

• Altimetria com curvas de nível a cada 50 
cm.

• Planimetria, incluindo limites, vias, 
edifícios existentes ou outros, como:

• Obras ou instalações elétricas, como 
subestações, iluminação urbana, 
transformadores etc.

• Trabalhos hidráulicos: sumidouros, 
drenagens, bueiros, hidrantes etc.

• Outros: gasodutos, redes, etc.

http://www.iadb.org/document.cfm?id=665905
http://www.iadb.org/document.cfm?id=665905
http://www.iadb.org/document.cfm?id=665902
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Pelo menos uma planta e dois cortes (um 
transversal e um longitudinal) devem ser 
incluídos para permitir a compreensão 
da forma do Terreno. Da mesma forma, 
uma planta de localização do Terreno, a 
data de realização desta e o nome dos 
profissionais que a executaram devem ser 
incluídos.

Os projetos topográficos devem ser 
georreferenciados e apresentados na 
escala 1:100, em formato papel e versão 
digital.

Além dos projetos topográficos, o 
informe incluirá informações técnicas do 
Terreno - como descobertas relevantes, 
advertências ou qualquer outro 
aspecto que o técnico queira destacar, 
o equipamento utilizado e o registro
fotográfico do terreno.

Estudo de solos
O estudo do solo deve ser realizado 
com base na análise de informações 
secundárias e perfurações no Terreno 
e em testes laboratoriais das amostras 
obtidas. O estudo deve concluir com a 
definição das características do Terreno e 
fazer as recomendações necessárias para 
o profissional responsável pelo Projeto
estrutural.

Embora os requisitos desta seção sejam 
requisitos mínimos, os mesmos deverão 
estar em conformidade com as condições 
de cada projeto específico e contribuir 
para o objetivo de obter Projetos ideais, 
claros e com recomendações que facilitem 
as diferentes atividades de Projeto e 
construção dos projetos.

Por esse motivo, é conveniente que, 
somente depois de ter o Esquema 
Básico (EB) e a implementação do 
edifício definida, seja realizado o plano 
de exploração e as amostras de solo 
correspondentes sejam coletadas. 
Dessa forma, o Designer garante que 
as conclusões obtidas sejam as que se 
ajustam às necessidades do Projeto, 
evitando possíveis imprevistos durante a 
fase de construção.

Em alguns países, especialmente aqueles 
com riscos sísmicos, existem normativas 
expressas que regulam o conteúdo de 
um estudo de solos; portanto, esta seção 
deve ser verificada em relação ao que é 
solicitado pelas regulamentações locais.

Conteúdo do estudo de solos

O estudo deve incluir as diretrizes, 
cálculos, análises e as diferentes 
considerações descritas nas normativas 
correspondentes (se existirem no país de 
aplicação). Se não houver regulamentação 
específica, descrevemos, a seguir, os 
principais componentes que o documento 
deve conter:

1) Descrição, estudos es e antecedentes

• Introdução, objetivos e escopo.

• Descrição e localização do projeto.

• Revisão de informações existentes,
tais como: projetos, estudos existentes, 
fotografias em escala regional, geologia, 
características geográficas gerais 
em termos de relevo, características 
geológicas, geomorfológicas, hidrologia, 
hidráulica, estudos de ameaças, áreas 
instáveis e qualquer informação 
secundária disponível.
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• Informe da visita de inspeção ao
local onde o projeto será realizado: 
Descrição, condições do local, pontos 
de instabilidade (se houver), registro 
fotográfico.

• EB do projeto realizado pelo Designer,
incluindo a localização do edifício e das 
vias, estacionamentos internos e áreas de 
carga e descarga dentro da propriedade, 
bem como elementos para pedestres.

• Identificação das unidades estruturais
do projeto.

2)  Descrição geológica e geomorfológica

• Introdução e escopo.

• Geologia regional: estratigrafia,
estruturas, história geológica.

• Geologia local: Geomorfologia,
estruturas, estratigrafia.

• Ameaças geológicas.

• Referências utilizadas.

3) Exploração e ensaios de laboratorio

• Descrição e mapa de localização:
As pesquisas devem ser corretamente 
referenciadas com coordenadas e 
dimensões no plano topográfico do  
levantamento, realizados com GPS de alta 
precisão.

• Descrição do plano de explorações
realizado, indicando sua justificativa.

• Tabela resumida de exploração, testes
de laboratório e propriedades mecânicas 
dos estratos encontrados, incluindo: Perfil, 
lençol freático, granulometria, limites de 
Atterberg, umidade natural, peso unitário 
seco e úmido, resistência à compressão 
não confinada, coesão e atrito para cada 
estrato de solo encontrado.

• Perfil característico do Terreno e,
no caso em que sejam verificadas 
diferentes características, um zoneamento 
geotécnico com os diferentes perfis 
identificados.

• Registro fotográfico, incluindo o
mecanismo utilizado, o processo de 
exploração, a localização nas instalações 
e as amostras obtidas com seus códigos 
necessários para a realização dos testes.

• Anexos dos testes laboratoriais.

4) Parâmetros sísmicos (em caso de zona
sísmica) 

• Zoneamento sísmico

• Movimentos sísmicos do Projeto.

• Efeitos locais, incluindo o caso em
que um determinado estudo sísmico é 
realizado.

• Coeficiente de importância.

• Obtenção de parâmetros do solo para
fins de avaliação da interação solo - 
estrutura.

5) Cálculos, projetos, resultados e
recomendações de fundação  . 

• Descrição.

• Cálculo, projeto e resultados: os
relatórios de cálculo devem ser anexados, 
incluindo referências e métodos utilizados. 
Os cálculos devem incluir, conforme 
o caso: Capacidade de suporte para
fundações superficiais e profundas, 
assentamentos imediatos, assentamentos 
de consolidação, coeficiente de lastro, 
análise de estabilidade em diferentes 
cenários de carga, coeficientes de 
pressão do solo, estados-limites, análise 
de colapsibilidade do solo, expansão, 
liquefação e outras considerações 
aplicáveis.
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• Abordagem, análise, projeto
e comparação de alternativas, 
recomendação da melhor alternativa

• Plano de Modelo Geotécnico: Perfil
onde a estratigrafia do solo é identificada, 
indicando dimensões e profundidades, 
bem como as características mecânicas 
dos materiais e estruturas de fundação 
recomendadas.

• Recomendações baseadas no
modelo geotécnico, incluindo obras 
recomendadas, tipos de preenchimento 
recomendados e propriedades mecânicas 
do subsolo.

• Descrição e caracterização de todos os
materiais a serem utilizados e descrição 
dos processos de construção, incluindo 
recomendações para o profissional que 
executa o projeto estrutural e para o 
construtor.

• Anexos: perfis estratigráficos, testes
laboratoriais e relatórios de cálculo.

6) Conclusões e recomendações finais

Exploração e testes laboratoriais

Exploração geotécnica (trincheiras, 
perfuração, sondagem e outras), 
ensaios, testes de campo e laboratoriais 
devem ser aqueles necessários para 
identificar e classificar adequadamente 
os diferentes solos e rochas e quantificar 
as características físico-mecânicas e 
hidráulicas do subsolo. Portanto, as 
informações descritas deverão ser 
consideradas mínimas e poderão variar 
dependendo de cada projeto. 

Perfuração 

A quantidade e a profundidade das 
pesquisas serão estabelecidas a critério 
do engenheiro responsável pelo estudo, 
após a realização de uma análise  do local 
e o conhecimento das características e 
localização do projeto, e de acordo com 
os regulamentos aplicáveis. Deve ser 
definido para o Designer a quantidade 
mínima de perfurações e as longitudes 
mínimas no solo e na rocha que devem ser 
executados26.

26 Em alguns países, estes são estabelecidos nos códigos 
de construção.

Dependendo do material do solo a ser 
explorado, os métodos clássicos poderão 
ser utilizados: Perfuração mecânica, 
incluindo testes de penetração padrão, 
e uma referência de campo como 
requisito mínimo. Outros métodos, como: 
Piezocone (material argiloso) ou outros 
métodos geofísicos também poderão ser 
utilizados.

Para determinar as propriedades 
mecânicas do solo, serão realizados testes 
de campo, como o teste de penetração 
padrão (SPT, na sigla em inglês) ou 
penetração de cone (CPT, na sigla em 
inglês) ou referência de campo ou outros. 
No entanto, testes laboratoriais relevantes, 
como cortes diretos, consolidação, 
compressão não confinadan27, ou outros 
devem sempre ser realizados para definir 
os parâmetros ideais para uso em estudos 
e projetos.

27 Também conhecido como teste de compressão simples.
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Testes laboratoriais  

• Granulometria, classificação, limites
de Atterberg, umidade natural para cada 
estrato e em cada pesquisa

• Pesos unitários e compressão não
confinada para amostras de cada estrato 
do solo e cada levantamento

• Corte direto para cada estrato do perfil
característico do solo.

• Testes de consolidação

• Testes de CBR

• Carga pontual (material rochoso)

• RQD (material rochoso)

Os diferentes testes devem estar 
em conformidade com os padrões 
reconhecidos e aplicáveis nacional e 
internacionalmente. Os registros de 
calibração do equipamento devem ser 
enviados e os laboratórios devem ser 
certificados, principalmente para testes de 
corte direto e consolidação.

Para testes básicos como granulometria 
e limites de Atterberg, laboratórios 
próximos aos locais poderão ser 
utilizados, mesmo que não sejam 
certificados.

Trâmites, autorizações 
e licenças de 
construção
Durante o Processo de Design e 
construção, é necessário executar, 
geralmente mediante terceiros, alguns 
trâmites, pedidos de autorizações e 
licenças.

O OE deve detalhar previamente quais 
serão essas etapas a serem gestionadas, 
em qual órgão elas deverão ser executadas 
e em que momento deverão ser feitas, 
de forma a atribuir responsabilidades e o 
pagamento dos custos correspondentes.

Em geral, três atores principais participam 
desses esforços:

• O proprietário, geralmente o OE ou o
Organismo Setorial (SO).

• O técnico responsável, geralmente
quem executa o Projeto ou a construção

• Quem recebe a solicitação e o aceita ou
não, geralmente um organismo, podendo 
ser uma empresa que presta um serviço 
público ou uma autoridade nacional ou 
municipal.

Especificamente em relação ao Projeto, o 
seguinte é recomendado:

1) Mesmo que exista um certificado
de disponibilidade de algum serviço 
público por uma prestadora de serviços 
antes de iniciar o Projeto, é aconselhável 
solicitar ao Designer que envie a 
petição novamente, com a assinatura 
de seu profissional, quem assume a 
responsabilidade técnica do Projeto e da 
documentação de apoio, e que assume o 
custo desse gerenciamento.

2) Que seja o Designer quem gerencie
os procedimentos correspondentes 
perante as autoridades ambientais 
correspondentes e inclui o custo dos 
procedimentos e as taxas que podem ser 
necessárias para obter a(s) licença(s).

3) Que seja o Designer quem solicita
a licença de construção perante a 
autoridade correspondente, assumindo a 
responsabilidade técnica do Projeto, e que 
também faz o pagamento correspondente 
ao procedimento e à documentação a ser 
submetida
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O Esquema Básico (EB) é o primeiro 
esboço do Projeto executado para 
um determinado Terreno, e tem como 
objetivo encontrar a melhor solução para 
a implementação do novo edifício no 
Terreno, analisando diferentes alternativas 
antes de iniciar o Projeto  (PP).

O objetivo desta etapa é revisar todas 
as opções e optar pela mais adequada, 
para que a realização do PP seja sobre 
uma opção viável, aceita e conte com a 
conformidade de todas as partes.

Para a realização do EB é necessário 
considerar o seguinte:

1) Contar com o PP aprovado, o que inclui
totais e subtotais de metros quadrados 
mínimos por áreas do edifício a ser 
projetado, para que o tamanho do projeto 
esteja disponível.

2) Executar um esquema funcional e
zoneamento, com o objetivo de entender 
a lógica de funcionamento do edifício e 
as relações entre os diferentes setores: 
salas de aula (no caso das escolas), 
administração, serviços de apoio, 
recreação, circulação, etc.

3) Com base no Terreno selecionado,
considerar as normativas de projeto para 
definir a melhor implementação possível, 
incluindo a orientação, número de andares 
do edifício, localização dos acessos, etc.

omo resultado dessa análise, pode haver 
várias opções, e a mais conveniente deve 
ser escolhida com base nos custos e na 
funcionalidade.

Anexo 3:
Esquema Básico
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Conteúdo do esquema 
básico
• Memória descritiva do projeto28, 
indicando pelo menos: (i) as 
características básicas do projeto; (ii) 
as diferentes opções de implementação 
analisadas e os motivos pelos quais 
uma foi selecionada; (iii) as normas 
aplicáveis ao Projeto e ao Terreno que 
condicionaram a realização do EB; 
(iv) definições básicas do sistema de 
construção proposto e sua justificativa 
(técnica e econômica), bem como 
os aspectos relevantes que possam 
influenciar as engenharias posteriormente; 
e (v) fotografias do Terreno e do 
sistema de construção, se necessário. 
Este memorial descritivo deve estar em 
conformidade com as Especificações 
Técnicas de Projeto definidas previamente 
pelo Organismo Executor (OE). 

• Programa de Arquitetura (PA), 
elaborado pelo OE, com base no qual o 
EB foi preparado.

• Tabela de áreas do projeto, com 
os diferentes zoneamentos, indicando 
metros quadrados e porcentagens 
totais e parciais. Os zoneamentos e as 

28 Também pode ser chamado de Resumo Executivo.

superfícies devem estar de acordo com o 
PA. O tabela deve mostrar que o esquema 
proposto não é inferior ou excede 5% da 
área planejada no PA.

• Tabela de áreas do terreno, indicando 
superfície do Terreno, superfície 
construída, superfície pavimentada e 
superfície verde, bem como porcentagens 
de ocupação do solo e áreas permeáveis 
do Terreno.

• Plantas e gráficos, com os mesmos 
zoneamentos indicado na tabela de áreas, 
indicando, além disso, acessos, áreas 
de circulação (verticais e horizontais), 
espaços externos, etc. Os gráficos 
devem evidenciar a localização dos 
principais elementos arquitetônicos e de 
engenharias que possam ser necessários 
(por exemplo, estações de tratamento ou 
áreas para painéis solares), bem como, se 
solicitado, as possibilidades de expansão 
da infraestrutura.

O EB deve estar em concordância estrita 
com as Especificações Técnicas de Projeto 
que foram definidas previamente: PA, 
Terreno, normas de projeto e critérios de 
projeto.

Abaixo, pode-se encontrar exemplos 
de um gráfico de áreas do projeto, um 
gráfico de áreas do Terreno e de um EB.
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Exemplo de quadro de áreas de projeto Exemplo de quadro de áreas de terreno
Área m2 % m2 %

ÁREA ADMINISTRATIVA   121,20 6,50

Serviços de Direção e Administração  121,20 100,00   

ÁREA DOCENTE   903,50 48,44

Salas de aula  903,50 100,00   

ÁREA GERAL   375,55 20,14

Alimentação  216,25 57,58   

Depósitos   70,00 18,64   

Manutenção e Funcionamento   72,50 19,31   

Vestiários   16,80 4,47   

OUTRAS ÁREAS   154,01 8,26

Paredes e áreas de circulação   310,85 16,67

TOTAL   1865,11 100,00

Fonte: Elaboração própria

Área total do Terreno 3277,00 m2

Área útil do Terreno 3119,00 m2

Área a construir total 1865,00 m2

Área a construir em planta baixa 1322,00 m2

Índice de ocupação 42,38 %

Índice de construção 59,78 %

Área exterior pavimentada 326,56 m2

Área exterior verde 1470,44 m2

Índice de permeabilidade 47,14 %
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Exemplo de esquema 
básico de implantação

Fonte: Elaboração própria

N

Administração

Consulta externa

Urgências

Hospitalização

Partos e pós-parto

Maternidade

Serviços gerais

Casa de médicos

C
ir

cu
la

çã
o

C
ir

cu
la

çã
o

Circulação

Pátio 
central

Hall 
principal

Fossa 
séptica

Perímetro 
do lote

Perímetro 
do lote

Entrada

Entrada

Pátio
central - 

área verde

C
ir

cu
la

çã
o

Circulação

Perímetro 
do lote

Perímetro 
do lote



68

O Projeto  (PP) representa um estado de 
Projeto mais avançado que o Esquema 
Básico (EB). Inclui plantas, cortes e 
fachadas, além das principais redes 
de instalações dentro do edifício e do 
Terreno, com sua localização e dimensões 
es. É importante que seu desenvolvimento 
seja realizado em duas etapas, com 
a intenção de ter um Anteprojeto de 
Arquitetura - APA definido (etapa 1) antes 
de iniciar os PPs das distintas engenharias 
(etapa 2), independentemente dos ajustes 
normais do projeto que surjam ao longo 
de toda a sua elaboração.

Sugere-se que seja especificado que 
em todos os casos os projetos sejam 
entregues na escala 1:100 em formato 
digital (PDF) e em formato editável (DWG 
ou REVIT).

Etapa 1: Anteprojeto de Arquitetura 
(APA)

Etapa 2: Anteprojeto de Engenharia 
(APE)29 

•   Estrutura

•   Instalações hidrossanitárias e de 
incêndio

•   Instalações de gás natural ou propano

•   Instalações elétricas e TIC

•   Instalações de ventilação mecânica e 
climatização

29 As engenharias que compõem um projeto podem variar 
dependendo da particularidade de cada projeto e da área 
geográfica em que são desenvolvidos. As indicados neste 
documento representam as engenharias básicas de qualquer 
projeto de infraestrutura social.

Anteprojeto de 
Arquitetura (APA)
Nessa etapa, é incluída a seguinte 
documentação:

• Programa de Arquitetura (PA), que deve 
incluir os espaços e superfícies teóricos 
mínimos (documento preparado pelo OE) 
e, em uma coluna agregada, as superfícies 
que surgem do desenho do Anteprojeto 
de Arquitetura (APA), para comparar se o 
Projeto está em conformidade com o que 
foi requerido.

• Tabela de áreas do projeto, com 
diferentes zoneamentos, indicando 
metros quadrados e porcentagens 
totais e parciais. Este tabela será uma 
versão atualizada e ajustada daquele 
apresentado juntamente com o EB.

• Tabela de áreas do Terreno, indicando 
superfície do Terreno, superfície 
construída, superfície pavimentada e 
superfície verde, bem como porcentagens 
de ocupação do solo e áreas permeáveis 
do Terreno. Este tabela será uma 
versão atualizada e ajustada daquele 
apresentado juntamente com o EB.

Anexo 4: Anteprojeto
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• Memorial descritivo do projeto, 
indicando pelo menos: (i) as 
características básicas do projeto: pisos 
do edifício, tipo de construção, etc; (ii) 
as diferentes opções de implementação 
analisadas e os motivos pelos quais 
uma foi selecionada; (iii) as normas 
aplicadas ao Projeto e ao Terreno que 
guiaram a realização do APA, e as 
normas que devem ser indicadas nas 
Especificações Técnicas do Projeto ou 
terem sido aprovadas antes do uso pelo 
OE; (iv) definições básicas do sistema 
de construção e sua justificativa (técnica 
e econômica), bem como os aspectos 
relevantes que podem influenciar as 
engenharias posteriormente; (v) descrição 
geral dos termos e materiais relevantes; 
(vi) aspectos bioclimáticos do Projeto 
e/ou medidas de eficiência energética 
consideradas; e (vii) fotografias do 
Terreno e do sistema de construção, se 
necessário. Este documento será uma 
versão atualizada e mais elaborada do 
que a apresentada ao EB. 

• Plantas e gráficos, incluídos no EB, com 
os ajustes necessários e com o mesmo 
zoneamento indicado no gráfico de 
áreas atualizado, indicando, além disso, 
acesso, circulação, áreas externas, etc. 
Os gráficos devem mostrar a localização 
dos principais elementos de engenharia 
que podem ser necessários (por exemplo, 
estações de tratamento ou áreas para 
painéis solares), bem como, se solicitado, 
as possibilidades de crescimento da 
infraestrutura.

• Projetos e cortes que compõem o APA, 
, feitos com base no terreno designado 
e no PA correspondente. Deve incluir, 
no mínimo: (i) planta de localização que 
permita entender o entorno do Terreno, 
incluindo o uso de edifícios adjacentes, 
centros populacionais mais próximos, 
estradas de acesso, etc; (ii) plantas de 
acordo com os níveis, incluindo a planta 
de cobertura (as plantas devem incluir 
norte, dimensões e mobiliário); (iii) cortes 
necessários para entender o edifício e o 
sistema estrutural (os cortes devem incluir 
os níveis do edifício e do Terreno; (iv) 
fachadas; e (v) perspectivas ou imagens 
necessárias para compreender o projeto.

Embora o APA se refira à arquitetura, deve 
incluir pelo menos os seguintes aspectos 
relacionados às Engenharias, para que não 
seja modificado posteriormente devido à 
falta de provisão de locais ou instalações 
técnicas30: 

a.  Identificar o sistema estrutural 
que será utilizado e considerar o pré-
dimensionamento das colunas, levando 
em consideração a classificação de risco 
sísmico da área correspondente.

b. Localizar a subestação com acesso 
pela rua no primeiro andar, se aplicável.

c. Identificar o andar de emergência e a 
sala de quadros principal, se aplicável.

d. Localizar a sala da bomba de água, 
adjacente ao tanque, se necessário.

e. Localizar as bombas de proteção 
contra incêndio como um sistema 
independente, se aplicável.

f. Localizar a área e o sistema de 
tratamento de água, se aplicável.

g. Localizar a área dos equipamentos de 
climatização, se aplicável.

30 Se locais específicos são requeridos, os mesmos devem 
incorporar-se ao Programa de Arquitetura (PA).

h. Localizar a área de eliminação 
transitória de resíduos.

i. Localizar outros equipamentos 
industriais ou relevantes ao projeto, se 
aplicável.

É recomendável e necessário que cada 
engenharia da equipe de Projeto participe 
e dê seu aval ao APA antes de apresentá-
lo ao OE.
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Anteprojeto de 
Engenharia (APE)
Nesta etapa, inclui-se a seguinte 
documentação geral para cada 
engenharia:

• Memorial Descritivo do projeto 
indicando, entre outros aspectos: (i) 
breve descrição do projeto arquitetônico, 
indicando a área construída e o número 
de andares; (ii) critérios de projeto da 
instalação e sua justificativa (técnica e 
econômica); (iii) método e software de 
cálculo que serão usados; (iv) normas 
aplicadas, que devem ser aquelas 
indicados nas Especificações Técnicas 
de Projeto ou que foram aprovados 
pelo OE antes de sua utilização; (v) 
quando aplicável, a maneira pela qual 
uma possível futura ampliação do 
edifício é concebida e os projetos a 
serem feitos; (vi) quando aplicável, 
medidas de mitigação ou adaptação 
às mudanças climáticas propostas de 
acordo com sua especialidade e; (vii) 
informações relacionadas à viabilidade e/ 

ou disponibilidade31 de serviços públicos 
prestados pelo OE, e a maneira como se 
destina a resolver a falta de qualquer um 
deles.

• Projetos, cortes e esquemas, variáveis 
de acordo com cada especialidade, 
mas em todos os casos incluirão os 
componentes, localização e distribuição 
principal das instalações. Todos os 
elementos indicados nos desenhos devem 
ser pré-dimensionados. A análise das 
rotas de evacuação do edifício deverá ser 
incluída.

Deve-se verificar que todos os projetos de 
engenharias sejam realizados de acordo 
com a versão mais recente do APA.

No caso específico de ESTRUCTURA, 
o APA deve incluir as seguintes 
informações: 

• O memorial descritivo deve conter: 

 » Sistema estrutural adotado, material 
predominante da estrutura, tipo de 
fundação recomendado pelo estudo 
de solos, capacidade de sustentação 

31 Geralmente, nos locais onde existem serviços públicos, 
como água, saneamento, eletricidade e telefonia, as empresas 
que prestam os serviços fornecem um comprovante onde 
certificam que são capazes de prestar o serviço ao Terreno 
sob certas condições. As informações nesses certificados 
são um insumo de Projeto e podem ser definidas a partir 
do ponto exato em que o Projeto deve ser conectado ou da 
carga ou fluxo que pode ser fornecido ou recebido.

do Terreno, profundidade da fundação 
e outros detalhes importantes para o 
edifício a ser projetado. Esta informação 
deve corresponder aos estudos do solo.

 » Nos casos aplicáveis, a localização 
exata do edifício no mapa de risco 
sísmico que permita identificar os 
parâmetros para a análise e o projeto 
estrutural.

 » A descrição das principais 
características dos materiais a serem 
utilizados na análise e projeto estrutural, 
como resistência, origem, etc. e 
uma breve descrição do sistema de 
construção (pré-fabricado, construído 
in situ, etc.). No caso de considerar 
sistemas de construção específicos 
(sistema pré-fabricado, sistemas pré 
ou pós-tensionados etc.), o memorial 
deve incluir uma análise disso e uma 
justificativa para o seu uso.

 » Se aplicável, uma explicação das 
possibilidades de ampliação. Se a revisão 
de ampliação for considerada viável e/
ou conveniente, o PA deve levar em 
consideração as cobranças futuras.

• Os projetos e cortes devem mostrar o 
planejamento geral do sistema estrutural 
a ser usado e a estrutura no APA 
arquitetônico.
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No caso específico de INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO, 
o APA deve incluir as seguintes 
informações: 

• O memorial descritivo deve conter: 
Identificação do sistema de abastecimento 
de água e esgoto disponível para o 
município ou que estará disponível para o 
projeto, sistema de disposição de águas 
pluviais, tratamento de águas residuais 
e patógenas (se aplicável), propostas 
de instalações de extinção de incêndio, 
sistemas selecionados para instalação, 
materiais, etc. Nos casos aplicáveis, 
deve conter a metodologia de coleta, 
armazenamento e tratamento de águas 
pluviais para seu uso.

• Se não houver serviços no Terreno, 
uma solução alternativa deve ser incluída 
no projeto, descrevendo a proposta e 
justificativa (técnica e econômica), bem 
como uma análise de alternativas.

• Se houver um serviço de rede, deve-se 
incluir um comprovante da disponibilidade 
de serviços públicos de: 

a) ÁGUA POTÁVEL: O comprovante (por 
exemplo, certificado) deve identificar 
claramente o ponto de interconexão 
do edifício com a rede, assim como o 

diâmetro, o material e a profundidade 
da tubulação existente e os diâmetros 
possíveis de conexã.

b) SANEAMENTO: O comprovante (por 
exemplo, certificado) deve identificar 
claramente o ponto de conexão do 
edifício com a rede de saneamento, 
assim como o diâmetro, material, 
declives, profundidade da tubulação 
existente, localização dos poços e 
dimensões.

c) ÁGUA DA CHUVA: Se houver 
um sistema de saneamento para a 
água da chuva, o comprovante (por 
exemplo, certificado) deve identificar 
claramente o ponto de conexão do 
edifício com a rede de drenagem, assim 
como o diâmetro, material, declives, 
profundidade da tubulação existente, 
localização de poços e dimensões 
ou, no caso não existir rede de 
águas pluviais separada, evidenciar a 
recomendação do designer de entregá-
las à calçada ou ao coletor combinado.

• Os projetos e cortes devem conter:

 » Informações sobre pontos de 
abastecimento de água, localização 
de tanques de água, sistemas de 
bombeamento, rede de distribuição 

de água potável para o edifício 
e localização de colunas de 
abastecimento de água quente e fria.

 » Informações sobre o ponto de 
conexão à rede de saneamento, 
localização das estações de tratamento 
ou fossas sépticas, se aplicável, rede 
de distribuição de drenos por tipo e 
localização das colunas de drenagem.

 » Informações sobre descarte de água 
da chuva e rede de coleta de água da 
chuva.

 » Nos casos aplicáveis, as informações 
das áreas que coletam água da chuva, a 
localização das redes, tanques, sistemas 
de bombeamento e tratamento e rede 
geral de distribuição de água.

 » As informações do sistema de 
extinção de incêndios, localização das 
redes e o tanque correspondente com 
seu sistema de bombeamento.

 » Se não houver serviços de rede 
pública na propriedade, os projetos 
deverão conter os elementos do sistema 
alternativo proposto.

No caso específico de INSTALAÇÕES DE 
GÁS NATURAL OU PROPANO, o APA 
deve incluir as seguintes informações:

• O memorial descritivo deve conter 
as razões técnicas e econômicas pelas 
quais a instalação do gás é necessária, os 
pontos de conexão, a distribuição geral, 
o equipamento que será fornecido com 
gás natural ou propano, materiais, normas 
aplicáveis etc. A identificação, localização 
e lista de potências de equipamentos que 
requerem gás natural para sua operação 
devem ser incluídas.

• Se não houver serviço de rede no 
Terreno, uma solução alternativa deve ser 
incluída no projeto, descrevendo proposta 
e justificativa (técnica e econômica), 
bem como uma análise de alternativas, 
cálculo de consumo e frequência de 
abastecimento.

• Se houver um serviço de rede, deve 
incluir-se comprovante da disponibilidade 
de serviços públicos de: 

a) GÁS NATURAL: O comprovante (por 
exemplo, certificado) deve identificar o 
fluxo viável e a energia disponível.

• Os projetos e cortes devem conter pelo 
menos o ponto de conexão, a localização 
dos equipamentos ou instalações que 
requerem gás e a distribuição das 
principais redes
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No caso específico de INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E TIC, o APA deve conter as 
seguintes informações: 

• O memorial descritivo deve conter a 
identificação do sistema de suprimento de 
eletricidade, tipo de conexão (subterrânea 
ou aérea), potência necessária, 
disponibilidade de média e baixa tensão, 
necessidade de subestação, sistema de 
comunicação e dados projetados, internet, 
sistema de detecção de incêndio, força 
de emergência e sistema de iluminação, 
serviços auxiliares, materiais e luminárias 
propostos, etc. Incluir a justificativa 
técnica e econômica das soluçõess.

• Se não houver serviços no Terreno, 
uma solução alternativa deve ser incluída 
no projeto, descrevendo a proposta e 
justificativa (técnica e econômica), bem 
como uma análise de alternativas.

• Se houver um serviço de rede, deve-se 
incluir comprovante da disponibilidade de 
serviços públicos de:

 a) ELETRICIDADE: O comprovante (por 
exemplo, certificado) deve identificar a 
disponibilidade do serviço de tal maneira 
que o ponto de conexão e a energia 
disponível sejam claramente identificados.

 b) DADOS E TELEFONIA: O comprovante 
(por exemplo, certificado) deve identificar 
a disponibilidade de serviços de dados 
e telefonia (podem ser entidades 
diferentes), para que o ponto de acesso 
ao edifício seja claramente identificado.

• A lista de cargas previstas, que inclui 
equipamentos, iluminação e qualquer tipo 
de carga que deve ser considerada no 
design da instalação. Essa lista deve ser 
identificada pelas áreas do projeto.

• O diagrama unifilar  do projeto.

• Os projetos e cortes devem conter 
os principais elementos do projeto: 
conexão, subestação, grupo gerador, 
sala de quadros e distribuição das redes 
principais e dos quadros secundários, etc.,

 » As plantas de distribuição  de 
iluminação e tomadas devem incluir a 
localização do mobiliário.

 » Se aplicável, um pré-dimensionamento 
do grupo gerador deve ser feito e os 
critérios de seleção, combustível a ser 
usado, etc., indicados.

 » As informações sobre cargas de 
equipamentos de ar condicionado 
e ventilação mecânica devem 
corresponder às do projeto de 
ventilação mecânica e climatização.

Se houver requisitos para outros 
tipos de instalações, como televisão 
em circuito fechado (CCTV, na sigla 
em inglês), sistemas de vigilância ou 
controle de acesso, etc., documentos 
de características semelhantes aos 
mencionados nesta seção devem ser 
fornecidos.

No caso particular da INSTALAÇÃO 
DA VENTILAÇÃO MECÂNICA E 
CLIMATIZAÇÃO, o Projeto  deve incluir as 
seguintes informações:

• O memorial descritivo deve conter a 
identificação e justificativa dos sistemas 
selecionados para o condicionamento 
térmico dos espaços, os critérios de 
seleção de equipamentos, a alternativa 
selecionada e sua justificativa (técnica 
e econômica), dependendo das 
particularidades do local, e todas as 
critérios com os quais o projeto será feito, 
incluindo materiais a serem utilizados 
e o sistema de filtragem proposto, se 
aplicável.

• Pré-balanço térmico32.

• Os projetos e cortes devem conter 
a disposição dos manipuladores de ar 
ou outros equipamentos do sistema 
selecionado, indicando acessos, a 
distribuição dos dutos principais, etc.

Orçamento estimado
Na Etapa 2, deve ser incluído um resumo 
do orçamento total estimado do projeto33, 
incluindo obras civis e cada uma das 
especialidades, indicando totais e 
porcentagens.

Nota importante: Para otimizar tempos 
e recursos na etapa de Projeto, somente 
após a aprovação do APA (Etapa 1), é 
possível iniciar os APEs. Caso contrário, 
é provável que as engenharias comece 
a trabalhar e execute cálculos com base 
em uma arquitetura que pode sofrer 
modificações.

32 Pode ser no memorial descritivo.

33 No caso de o Projeto ser desenvolvido no modo Projeto 
e Construção (P+C), não é necessário solicitar o orçamento 
estimado.
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O Projeto Executivo (PE) é o resultado 
final do Processo de Design e 
corresponde à versão final e definitiva 
dos Anteprojetos de Arquitetura e 
Engenharia. O APE deve ser concebido e 
apresentado de forma integral, para que 
haja total concordância e coerência entre 
os diferentes componentes. Deve incluir 
toda a documentação gráfica e escrita 
necessária para licitar (se não houver 
sido licitado por projeto e construção), 
construir, supervisionar, manter e operar a 
infraestrutura em condições de qualidade 
e segurança para todas as partes 
envolvidas. Deve incluir também toda a 
documentação de cálculos e justificativa 
das soluções Técnicas adotadas para cada 
uma das especialidades.

As especialidades de cada projeto podem 
variar dependendo do tipo de projeto, 
mas basicamente são:

• Obras civis: Arquitetura e obras externas 
e Estrutura.

• Instalações: hidrossanitária e de 
incêndio, gás natural ou propano, 
elétrica e TIC e ventilação mecânica e 
climatização.

Para cada especialidade, no APE deve ser 
incluído:

• Índice de projetos e documentos.

• Memorial descritivo.

• Memória de cálculo.

• Projetos gerais e detalhados.

• Especificações técnicas ou memória de 
construção.

• Orçamento

• Lista de quantidades (sem preço) e 
Análise de preços unitários34. 

34 Caso o projeto seja elaborado na modalidade 
Projeto e Construção (P+C), esses componentes não são 
imprescindíveis.

Além da separação em cada 
especialidade, o seguinte deve ser 
unificado para todo o APE:

• Índice geral do APE, contendo todos os 
projetos e documentos.

• Estudos e antecedentes (conduzidos 
pelo Designer ou fornecidos pelo 
Organismo Executor).

• Orçamento completo do APE, incluindo 
todas as especialidades que permitam 
ter o preço total do projeto e Lista de 
quantidades totais do APE35. 

• Cronograma de construção.

Salvo indicação expressa, o APE deberá 
incluir ou contemplar o seguinte:

• Arquitetura e Estrutura

 » Projeto de construção que garante 
o acesso de pedestres e veículos em 
condições seguras, desde a estrada 
existente até o prédio. Deve incluir a 
terraplanagem necessária, iluminação 
externa e drenagem.

35 Caso o projeto seja elaborado na modalidade 
Projeto e Construção (P+C), esses componentes não são 
imprescindíveis.

 Anexo 5: Projeto Executivo
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 » Projeto arquitetônico e estrutural do 
fechamento da propriedade.

 » Projeto arquitetônico e estrutural de 
todos os elementos externos ao edifício 
e necessários ao seu funcionamento: 
muros de contenção, tanques de água, 
construções independentes, etc.

 » Nos casos em que há demolições, elas 
devem ser incluídas nos projetos e no 
orçamento.

 » Identificação de lixões e locais de 
descarte de materiais registrados 
que tenham sido considerados para a 
preparação dos orçamentos.

• Instalações hidrossanitárias e de 
incêndios

 » Projeto de estações de tratamento 
de águas residuais nos casos em que 
seja necessário devido à falta de rede 
de esgoto que chegue até os meios de 
recebimento ou disposição final.

 » No caso de infraestrutura de saúde, o 
projeto de uma usina de separação de 
resíduos líquidos perigosos para todos 
os casos, mesmo que exista rede de 
esgoto, e sua conexão com o sistema.

 » Projeto de estação de purificação de 
água, nos casos em que a fonte de água 
não seja potável e sua conexão com 
a fonte ou rede que fornece a água. 
Identificação da fonte de água.

 » Se a solução proposta não são plantas 
construídas no local, mas equipamentos 
específicos existentes no mercado, as 
Especificações Técnicas detalhadas 
correspondentes devem ser incluídas.

 » Projeto de sistema de coleta e 
aproveitamento de águas pluviais nos 
casos em que o estudo hidrológico 
conclua que seu uso é viável ou nos 
casos em que não há disponibilidade de 
outra fonte de água. Se não for viável, 
o sistema pode ser proposto como um 
serviço auxiliar.

• Instalações elétricas e TIC.

 » Projeto da rede elétrica desde o ponto 
fixo existente36 até o interior do edifício, 
subestações e sistemas de blindagem.

36 O Ponto Fixo é entendido como o ponto em que a 
eletricidade chega e ao qual a instalação projetada deve 
chegar. Este ponto fixo pode estar na extremidade do 
terreno ou a uma distância maior

 » Se solicitado pelo OE, projeto do 
sistema de energias renováveis para 
reduzir a carga elétrica da rede pública, 
pelo menos para o fornecimento de 
água quente, iluminação de áreas de 
circulação e iluminação externa. Isso 
será feito caso a análise das condições 
climáticas do local o justifique.

Todo o APE deve estar de acordo com 
as normas vigentes definidas e com 
os critérios de projeto definidos nas 
Especificações Técnicas de Projeto, e 
também com as boas práticas de projeto.

Os projetos devem ser apresentados 
em uma escala mínima definida nas 
Especificações Técnicas de Projeto. 
Nos casos necessários, a escala deve 
ser aumentada para facilitar seu 
entendimento. Nos casos em que os 
projetos sejam muito amplos em termos 
de superfície, a planta deve ser setorizada, 
mantendo a mesma setorização para 
todas as especialidades.
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Obra civil
Arquitetura e obras externas

• Design, resumo

 » Relatório descrevendo o projeto: 
localização, descrição básica da 
propriedade, descrição dos acessos, 
histórico (normativas, ambiente 
físico, ambiente social), critérios de 
projeto (espaço funcional, áreas de 
circulação, considerações construtivas 
e operacionais), descrição do edifício 
(número de módulos, número de pisos, 
níveis de implementação, previsão 
de crescimento, etc.), descrição dos 
espaços exteriores, características 
singulares do projeto, descrição 
resumida dos materiais e acabamentos, 
etc. Os critérios de projeto adotados 
como resultado dos critérios de 
equipamento considerados no momento 
do projeto devem ser incluídos, 
bem como as decisões destinadas 
a economizar energia e reduzir a 
vulnerabilidade da infraestrutura a 
desastres naturais.

• Projetos

 » Implantação e fechamento de obras 
(plano que permita reconhecer as 
atividades es das obras referentes à 
localização de construções provisórias, 
acampamentos, cercas, fechamento, 
com os detalhes aplicáveis).

 » Planta de movimentação do solo e 
demolição (se aplicável), incluindo 
retificação topográfica, ou seja, a nova 
superfície do Terreno.

 » Planta das etapas de construção (se 
aplicável).

 » Planta de localização e definição 
de espaços exteriores, que também 
podem incluir o esquema funcional e o 
zoneamento por piso37. 

 » Plantas gerais por andar (mobiliados).

 » Planta de cobertura.

 » Plantas específicas por piso.

 » Planta de remodelagem estrutural.

 » Planta de espaços exteriores, que 
podem ser incluídos na planta do 
primeiro andar.

 » Fachadas exteriores e interiores.

37 O esquema funcional e o zoneamento podem estar 
incluídos no Memorial Descritivo.

 » Cortes Gerais.

 » Corte de fachada.

 » Planta com rotas de evacuação.

 » Plantas e cortes em uma escala 
maior de áreas especiais, por exemplo: 
auditórios e, no caso de edifícios para 
serviços de saúde, sala de raios X, sala 
de parto, centro de esterilização, etc.

 » Informações sobre acabamentos, em 
um plano separado ou incluídas nas 
plantas (pisos, forros e muros).

 » Detalhes arquitetônicos especiais: 
telhados, interiores ou qualquer 
elemento adicional que exija um detalhe 
específico.

 » Detalhes Gerais

 »o Detalhes ou planilhas de serralheria 
ou carpintaria (códigos, detalhes, 
tabelas).

 » Detalhes das escadas (pisos, 
elevações, cortes, axonometrias, trilhos, 
degraus, etc.).

 » Detalhes ou planilhas de móveis 
e equipamentos fixos (bancadas, 
mostradores, armários).

 » Detalhes dos banheiros (códigos, 
detalhes, tabelas).

 » Projetos de coordenação de redes, 
arquitetura e estrutura e detalhes 
aplicáveis (para resolução de conflitos). 
Inclui plantas e cortes.

 » Projetos de definição estrutural das 
arestas da laje estrutural (excluindo 
acabamentos) com a localização de 
folgas para equipamentos mecânicos 
(elevadores - guindastes - gruas 
- refrigeradores - condensadores - 
aquecedores - equipamentos etc.), 
passes, juntas de dilatação, caixas 
técnicas, etc., devidamente delimitados 
e referenciados com os eixos estruturais.

 » Os projetos resultantes do cruzamento 
da estrutura civil, tubulações de 
distribuição, dutos de ar condicionado, 
dutos de fiação, tubulações de água 
potável, tubulações sanitárias e outras 
distribuições necessárias devem ser 
fornecidos para garantir que não haja 
interferência entre as mesmas.
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Estrutura

• Memorial descriptivo

 » Descrição do projeto: localização, 
condições do projeto (zona sísmica, 
etc.), condições da fundação, resumo 
da carga, descrição do edifício, níveis 
estruturais e relação com os níveis 
arquitetônicos, materiais a serem 
utilizados, sistema estrutural, etapas 
da obra, método de análise estrutural 
utilizado (software), informações 
gerais sobre a estrutura, cargas típicas, 
normativas aplicadas ao projeto, etc.

 » Os critérios de projeto adotados como 
resultado dos critérios de equipamento 
considerados no momento do projeto 
estrutural devem ser mencionados.

• Memórias de cálculo

 » Deve incluir o cálculo de todos os 
elementos estruturais e não estruturais 
do projeto, indicando claramente os 
parâmetros de cálculo definidos e 
utilizados.

 » Métodos de análise: método de força 
horizontal equivalente ou análise modal.

 » Análise estrutural e definição de 
unidades estruturais.

 » Cálculo de cargas e combinações de 
carga

 » Espectro de projeto (se o projeto 
estiver na zona sísmica)

 » Isométrico de cada unidade estrutural 
definida.

 » Dados de entrada e saída de cálculo 
de cada unidade estrutural calculada

 » Força horizontal equivalente de cada 
unidade estrutural calculada

 » Desvio máximo de cada unidade 
estrutural calculada

 » Projeto da fundação, colunas aéreas e 
vigas aéreas de cada unidade estrutural 
calculada

 » Projeto de vigas e correias do forro de 
cada unidade estrutural calculada

 » Projeto de escadas e rampas, poço do 
elevador, tanques de armazenamento e 
todos os elementos das instalações.

 » Projeto do telhado

 » Projeto de muros de arrimo

 » Projeto de edifícios exteriores 
(cabines, etc.)

 » Projeto de elementos não estruturais

 » Projeto de estruturas metálicas

 » Anexos considerados necessários.

• Projetos

 » Planta de fundação

 » Planta de eixos e colunas

 » Instalações de lajes e coberturas

 » Reforços de fundação (Diagramas)

 » Reforços de colunas (Diagramas)

 »o Reforços de laje e viga 
(Diagramas)

 » Reforços de coberturas

 »o Reforços de outros elementos 
(Diagramas): escadas, fossos, muros, 
tanques, edificações exteriores

 » Detalhes de estruturas metálicas

 » Detalhes de elementos não estruturais: 
janelas, ferragens, trilhos, corrimãos, 
dilatações, juntas, suportes, bancos de 
vigas, pedestais, saliências, etc.

 » Projetos de detalhes de construção, 
projetos de layout com eixos e 
profundidade; para este caso específico, 
os projetos da estrutura do pavimento, 
contenções, pisos inferiores e outros 
elementos urbanos necessários devem 
ser fornecidos.
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Instalações
Instalações hidrossanitárias e de 
incêndios

• Memorial descritivo

 » Descrição do projeto: localização, 
condições de projeto, premissas 
adotadas, definições aplicáveis. 
Descrição genérica dos sistemas: 
Devem ser descritas tanto as redes 
externas como as internas, as estações 
de tratamento necessárias, os sistemas 
de abastecimento de água da chuva (se 
aplicável), os sistemas de bombeamento 
e de incêndio. Software usado para 
cálculos (especificamente para 
instalações contra incêndio). Normas de 
referência.

 » Se o projeto contiver equipamentos 
que exijam instalações hidrosanitárias, 
os critérios de projeto considerados 
no momento do design deverão ser 
incluídos.

• Memórias de cálculo

 » Rede Hidráulica 

 » Parâmetros de projeto: pressões 
residuais, materiais a serem utilizados, 
alocações, método de projeto, 
velocidades, conexões, abrandador de 
água, etc.

 » Cálculo de rota crítica: análise 
de perdas, diferença de alturas, 
acumulação de fluxos, etc.

 » Cálculo de volume de reserva: 
dimensionamento do tanque, nível de 
enchimento, transbordamentos, etc.

 » Cálculo de acometida e medidor.

 » Seleção de equipamentos de 
bombeamento: dimensionamento, 
ponto de operação, parâmetros 
elétricos, sistema de controle de 
velocidade, etc.

 » Cálculo do tanque hidroacumulador.

 » Tabelas de cálculo

 » Estação de tratamento de água, se 
aplicável: qualidade da água da rede, 
dimensionamento, etc.

 » Sistema de filtragem e cloração: se 
aplicável em caso de aproveitamento de 
água da chuva.

 » Sistema de aquecimento de água: 
vazões e temperaturas, simultaneidade, 
dimensionamento de caldeira, tanques, 
aquecedores solares (se aplicável), 
recirculação de água, etc.

 » Rede Sanitária

 » Parâmetros de projeto: taxas de fluxo 
de retorno, materiais a serem utilizados, 
método de projeto, velocidades, pontos 
de entrega/conexão, dimensões, etc.

 » Filtro de gorduras: dimensionamento, 
memória operacional, etc.

 » Dimensionamento do poço ejetor (se 
água de poço for usada)

 » Equipamento ejetor (se água de poço 
for usada)

 » Cálculo da linha de pressão - descarga 
do ejetor (se água de poço for usada)

 » Emissor de conexão ao sistema de 
esgoto: diâmetro, declive, material, 
comprimento, força de tração, 
dimensões, elementos auxiliares (por 
exemplo, bueiros), etc. caso o sistema 
de esgoto passe em frente ao lote ou 
haja a segurança de que o município 
construirá a rede no curto prazo. Caso 
contrário, o consultor deve projetar a 
rede até o sistema de esgoto existente 
no ponto em que está localizada ou 

projetar um sistema alternativo.

 » Caixa de medições: dimensionamento, 
memória operacional, etc.

 » Tratamento de águas residuais e/ou 
patógenas: dimensionamento de PTAR/
Sistema proposto (fossa séptica, campo 
de infiltração, etc.).

 » Tabelas de cálculo

 » Rede pluvial

 » Parâmetros de projeto

 » Coberturas e áreas aferentes

 » Cálculo de fluxos: justificativa dos 
dados utilizados para obter os fluxos 
utilizados no dimensionamento da rede.

 » Cálculo de canais: corte transversal, 
inclinação, material.

 » Tabelas de cálculo: descargas, 
coletores, etc.

 » Aproveitamento: remoção de 
areia, tanque de armazenamento: 
dimensionamento, etc.

 » Drenagens superficiais.

 » Descarga até a entrega final: 
Para o coletor de água da chuva, 
para a calçada e para os cursos 
de água, conforme o caso. Inclui 
dimensionamento, design, etc.
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 » Rede de filtros de perímetro

 » Rede de Incêndios

 » Parâmetros de projeto: classificação 
de risco, área de projeto, altura de 
forros, materiais etc.

 » Componentes do sistema: aspersores, 
armários, siameses, tanques, estações 
de controle, etc.

 » Rota crítica - área de projeto

 » Modelagem hidráulica: parâmetros 
de entrada, descrição do software, 
resultados de vazão e pressão, etc.

 » Cálculo do volume de reserva: 
dimensionamento do tanque, nível de 
enchimento, transbordamentos, etc.

 » Equipamento de bombeamento 
principal: dimensionamento, ponto de 
operação, parâmetros elétricos, etc.

 » Equipamento de bombeamento 
secundário: dimensionamento, ponto de 
operação, parâmetros elétricos, etc.

 » Cálculo de suportes, incluindo 
antisísmicos.

• Projetos

 » Rede hidráulica – abastecimento

 » Planta geral: mapa de localização 
na topografia e limites do lote, rede 
externa, conexão, tanques: na planta.

 » Planta por piso: um plano por andar 
em escala legível: se necessário, incluir 
esquema de setorização.

 » Isométrico ao menos da rota crítica: 
você deve incluir a numeração mostrada 
na tabela de cálculo.

 » Isométrico por recinto: corresponde 
a um detalhe por sala onde estão 
localizados serviços que sejam 
indicados em isométrico o percurso 
das redes desde a entrada, através 
da válvula de fechamento e para os 
respectivos pontos hidráulicos.

 » Quando necessário, sistema de 
aquecimento (água quente): planta e 
detalhes de equipamentos selecionados, 
bombas e redes de recirculação, 
válvulas, tanque de acumulação, 
isolamento, etc.

 » Tanque e sala de bombas: isométrico, 
planta, elevações, detalhes (conexões, 
vazões, janelas de acesso etc.), redes, 
válvulas, acessórios, controles dentro da 
sala.

 » Tanque e sala de bombas - desenho 
geométrico

 » Detalhes da conexão dos dispositivos: 
pias, banheiros, chuveiros, válvulas de 
controle etc.

 » Precipitação e medidores: detalhes, 
localização geográfica, etc.

 » Sistema de potabilização, se aplicável: 
localização, planta e detalhes dos 
equipamentos selecionados, níveis de 
instalação, estruturas necessárias, etc.

 » Rede sanitária

 » Planta geral, incluindo detalhes de 
conexões (perfil com dimensões, tubos 
de fundação, etc.).

 » Sistema de filtro de fundação: planta, 
detalhes.

 » Planta por andar: Um plano por andar 
em escala legível; se necessário, incluir 
esquema de setorização.

 » Esquema vertical de redes: Detalhe de 
canaletas e interconexão com redes de 
ventilação.

 » No caso de centros de saúde 
ou hospitais, redes diferenciadas, 
dependendo do tipo de fluido.

 » Detalhes de conexão dos dispositivos.

 » Estruturas de inspeção: 
geometria, dimensões, 
detalhes, etc.

 » Sistema de tratamento: 
geometria, planta, cortes, etc.

 » Caixa de medições: geometria, planta, 
cortes, etc.

 » Caixas de gordura: geometria, planta, 
cortes, etc.

 » Estruturas complementares: armadilha 
para roedores, válvulas anti-refluxo: 
geometria, planta, cortes, projeto 
estrutural, etc.

 » Rede pluvial

 » Plano geral: mapa de localização, rede 
externa, conexões finais.

 » Planta coberta: Inclui áreas aferentes, 
declives e canais.

 » Planta por andar: Um plano por andar 
em escala legível: se necessário, incluir 
esquema de setorização.

 » Estruturas de inspeção: localização, 
geometria, dimensões, detalhes, etc.

 » Sistema de tratamento (se aplicável): 
geometria, planta, cortes, etc.
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 » Estruturas complementares: armadilha 
para roedores, válvulas anti-refluxo, 
válvula anti-odor: geometria, planta, 
cortes, etc.

 » Detalhes: chaminés, conexões, etc.

 » Rede de incendios

 » Planta por piso: um plano por andar 
em escala legível, se necessário, incluir 
esquema de setorização

 » Esquema vertical de redes.

 » Tanque e sala de bombas: isométrico, 
planta, elevações, detalhes (conexões, 
vazões, janelas de acesso etc), redes, 
válvulas, acessórios, controles dentro da 
sala.

 » Tanque e sala de bombas - projeto 
estrutural.

 » Detalhes: Aspersores, armários, 
siameses, suportes, válvulas, estações 
de controle e drenagem, etc.

Instalações de gás natural ou propano

• Memorial descritivo

 » Descrição do projeto: localização, 
condições do projeto, premissas 
adotadas, definições aplicáveis. 
Descrição genérica do sistema: Devem 
ser descritas as redes externas e 
internas de sistemas de gás natural ou 
gás propano. Normas de referência.

 » Caso o projeto contenha 
equipamentos que exijam instalações de 
gás, os critérios de design considerados 
no momento do projeto devem ser 
incluídos.

• Memórias de cálculo

 » Parâmetros de projeto: inventário 
de eletrodomésticos e equipamentos 
que usam gás natural, energia total 
instalada, cálculo de consumo, etc.

 » Materiais a serem utilizados e rotas 
ventiladas.

 » Cálculo dos volumes de ventilação 
por ambiente e exigência de grades 
externas.

 » Seleção de pressão operacional e 
perdas acumuladas.

• Projetos

 » Plano geral: Mapa de localização 
na topografia e limites do lote, rede 
externa, conexão.

 » Planta por andar: Um plano por andar 
em escala legível; se necessário, incluir 
esquema de setorização.

 » Isométrico, pelo menos de rota 
crítica, indicando o comprimento de 
cada seção: deve incluir a numeração 
mostrada na tabela de cálculo.

 » Detalhes de conexão de equipamento 
e eletrodomésticos.

 » ligações, estação de regulação e 
medidores: Detalhes, localização 
geográfica, etc.

 » Plano de detalhe, respiradouros, dutos 
ventilados, sistema de ventilação de 
caldeira.

Instalações elétricas e de TIC

• Memorial descritivo

 » Descrição do projeto: localização, 
características gerais da instalação 
projetada. Tipo de usuário, objetivo, 
Escopo do projeto a partir do Ponto 
Físico (PF) onde a energia é fornecida 
pela empresa correspondente até 
a instalação interna, fontes de 
energia consideradas (renováveis 
e não renováveis), etc. Condições 
de disponibilidade de energia na 
propriedade, bases adotadas, solução 
técnica proposta e medições no local. 
Software usado para cálculos. Normas 
de referência e padrões e regulamentos 
dos prestadores de serviços de cada 
local.

 » No caso de o projeto exigir 
equipamentos elétricos não industriais 
com muita carga elétrica, os mesmos 
devem ser considerados no momento 
do design.

• Memórias de cálculo. 

 » Análise de carga e nível de tensão.

 » Cálculo de transformadores.

 » Distâncias de segurança
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 » Cálculos de regulação e perdas de 
energia.

 » Análise de curto-circuito e falha de 
aterramento.

 » Cálculo e coordenação de proteções.

 » Cálculo econômico de condutores com 
tabelas de fiação.

 » Cálculo de dutos (bandejas, 
tubulações, encanamentos) com tabelas 
de encanamentos.

 » Cálculo de sistemas de aterramento. 
Para esse cálculo, as medições podem 
ser feitas no local ou projetadas usando 
critérios estabelecidos com base no tipo 
de solo existente.

 » Análise de proteção contra descargas 
atmosféricas com diagramas de 
blindagem.

 » Análise de riscos e medidas para 
mitigá-los.

 » Cálculos de iluminação para cada uma 
das áreas do edifício.

 » Tabelas de rotas de dutos, tubulações 
e fiação.

 » Cálculos de energias renováveis.

 » Dimensionamento e cálculo da planta 
de emergência (incluindo combustível).

 » Anexos considerados necessários.

• Projetos

 » Planta geral com indicação de 
conexões e obras externas.

 » Diagrama unifilar com quadro de 
cargas.

 » Diagramas unifilares de conexões 
parciais (detalhar cada placa).

 » Instalações de iluminação (devem 
conter iluminação de fachada e 
emergência). As plantas devem ter o 
mobiliário incluído.

 » Plantas baixas das tomadas (reguladas 
e normais no mesmo plano). As plantas 
devem ter incluído o mobiliário que o 
arquiteto definiu para cada ambiente.

 » Plantas de saídas de voz, dados, 
sinalização, intercomunicação e 
chamadas de emergência. As plantas 
devem ter o mobiliário incluído.

 » Cortes verticais mostrando rotas 
verticais de dutos.

 » Projetos com dimensões mecânicas 
de células de subestações, gabinetes de 
baixa tensão, quadros de distribuição de 
cada tipo utilizado, painéis de controle 
para bombas e motores industriais. 
(Deve estar de acordo com o definido 
nas outras especialidades)

 » Projetos do sistema de blindagem do 
edifício para proteção contra descargas 
atmosféricas.

 » Se aplicável, plano de projeto e 
instalação de planta de emergência 
(com acessórios para armazenamento 
e fornecimento de combustível). (Se 
aplicável)

 » Plano de projeto para o sistema de 
energias renováveis. (Se aplicável)

 » Projetos detalhados do sistema de 
aterramento, aterro de eletrodos, caixas 
de inspeção e linhas de saída para 
conexão do equipamento.

 » Desenhos detalhados de montagem 
que mostram cortes de bandeja, 
distribuição de dutos em locais críticos, 
detalhes da porta da subestação (se 
necessário), elementos de fixação como 
encanamentos, dutos e luminárias, 
alturas de montagem de soquetes, 
interruptores, luminárias e outras saídas.

 » Arquitetura do sistema de transmissão 
de dados proposto.

 » Se necessário, projetos da subestação 
com dimensões de construção, 
distribuição de células, redes 
subterrâneas e distâncias de segurança. 
Incluir os cortes na elevação necessários 
para a interpretação correta.

 » Se necessário, detalhes de 
montagem das células de meia tensão 
e do transformador na subestação 
(ancoragens, aterramento, fixação de 
condutores, etc.).

 » Diagramas de conexão para elementos 
especiais (interruptores comutáveis, 
sensores de luz, partidas de motor, 
fonte de alimentação ininterrupta 
(UPS, na sigla em inglês), conexão do 
transformador de isolamento, etc.), se 
necessário.
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Instalações de ventilação mecânica e 
climatização

• Memorial descritivo

 » Descrição do projeto: localização, 
condições do projeto, lista de equipa-
mentos a serem instalados com suas 
características básicas, etc. Base 
do projeto: Condições ambientais 
existentes e condições procuradas. 
Descrição da análise bioclimática: deve 
incluir a análise técnica que suporte 
as decisões do projeto adotadas. Pré-
requisitos de instalação: As condições 
devem ser fornecidas para garantir a 
correta instalação, comissionamento e 
operação do equipamento. Software 
usado para cálculos. Normas aplicadas 
ao Projeto, que devem corresponder 
às estabelecidos nas Especificações 
Técnicas do Projeto. 

• Memórias de cálculo

 » Cargas térmicas.

 » Extrações mecânicas.

 » Tubulações

 » Sistema elétrico e de controle.

 » Simulações (aspectos bioclimáticos): 
simulações por elementos finitos (se 
aplicável)

 » Tubulação de refrigeração

 » Anexos considerados necessários

• Projetos

 » Plano de arquitetura com cargas 
térmicas do projeto

 » Plano de arquitetura com 
pressurização de áreas.

 » Projetos de suprimento e retorno de 
ar (equipamentos, dutos, difusores e 
grades).

 » Plano do sistema elétrico: diagrama 
unifilar.

 » Desenho de sistema de extração 
e tubulação de refrigeração 
(equipamentos, dutos, difusores e 
grades).

 » Coberturas de instalações e 
localização de equipamentos

 » Mapa de cortes ao longo da rota dos 
dutos, para verificar suas dimensões, 
passagens e disponibilidade do forro

 » Detalhes: equipamentos, elementos 
de ancoragem, suporte e montagem de 
equipamentos, dutos e tubulações

 » Desenhos técnicos mecânicos 
adicionais: Projetos de distribuição, 
redes de cobre para compressores e 

isolamento para equipamentos de ar 
comprimido, distribuição e controle de 
temperatura e vazamentos de plantas, 
motores e equipamentos devem ser 
entregues.

Orçamentos, 
quantidades e 
cotações 
• O orçamento38 deverá ser apresentado 
em um único arquivo Excel com as 
seguintes abas:

 » Resumo do orçamento: A primeira 
aba do arquivo de Excel do orçamento 
corresponderá ao resumo do 
orçamentos, onde serão listados todos 
os capítulos e o valor de cada um deles.

 » Orçamento detalhado por item (uma 
aba por item: arquitetura e obras civis, 
instalações hidrossanitárias, gás natural 
e incêndios, instalações elétricas e de 
TIC, instalações de ar condicionado e 
ventilação mecânica, limpeza final da 
obra).

38 Não aplicáveis em sua totalidade para Projetos 
realizados na modalidade Projeto e Construção (P+C).
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• A estrutura dos orçamentos de cada 
item deverá ser apresentada com 
Capítulo, Sub-capítulos e Itens.

 » Cada item do orçamento detalhado 
deve ter, em abas independentes, 
uma Análise de Preço Unitário (APU) 
e deve conter pelo menos: Materiais, 
Equipamentos e Mão-de-obra39. Para a 
força de trabalho, deve haver uma única 
aba e identificar os tipos de equipe 
usados por cada especialidade. 

• Haverá um único capítulo para todo o 
orçamento da Administração, Imprevistos 
e Utilitários (AIU). Não deve haver uma 
AIU para cada especialidade.

 » A AIU não pode exceder 30% do 
orçamento 40, incluindo o imposto sobre 
valor agregado (IVA). Se a AIU exceder 
30%, deverá ter uma justificativa 
aceitável.

 » Deve haver uma aba onde a análise de 
administração é apresentada, incluindo 
as instalações de trabalho provisórias 

39 Quando se tratar de obras de difícil acesso, deve incluir 
os custos de transporte tanto de materiais como de mão-
de-obra.

40 Essa porcentagem é sugerida. Em alguns países, é 
definido nos regulamentos nacionais, portanto, o valor aí 
definido deve ser usado. Além disso, o valor pode depender 
do IVA de cada país. Esses 30% consistem em um IVA de 
15%, administração de 5%, contingências de 5% e lucro de 
5%.

(elétrica, hidráulica, canteiro de obra, 
armazenagem de materiais e baterias 
de banho).

 » Em imprevistos, uma porcentagem de 
3% a 5%41 será aplicada de acordo com 
a análise do local onde o trabalho é 
realizado.

 » O lucro é fixado em 5%42.

• Quantidades de cada item, incluindo 
memórias de quantidades como suporte.

• Cotações dos principais insumos.

Especificações 
técnicas ou memória 
de construção
• Deve haver uma especificação para cada 
item do orçamento, e estas devem ter a 
numeração de acordo com o APU. Pode 
haver uma especificação técnica para 
vários itens, mas deve-se indicar os itens 
aos quais é feita referência.

41 Essa porcentagem é sugerida. Em alguns países, é 
definido nos regulamentos nacionais, portanto, o valor aí 
definido deve ser usado.

42 Essa porcentagem é sugerida. Em alguns países, é 
definido nos regulamentos nacionais, portanto, o valor aí 
definido deve ser usado.

• Os formatos das Especificações Técnicas 
devem ser exclusivos para todas as 
especialidades.

• As informações contidas na especi-
ficação técnica, além de identificadas 
com a numeração correspondente, devem 
conter:

 » Descrição

 » Atividades anteriores

 » Procedimento e execução

 » Teste a serem realizados (liste os 
testes e sob que padrão eles devem ser 
realizados)

 » Tolerância de aceitação

 » Materiais (será o mesmo dos APUs)

 » Equipamento (iguais aos APUs)

 » Equipamento (pequenas ferramentas)

 » Medição e Forma de Pagamento (no 
caso de preços unitários)

 » Conformidade

 » Anexos

• As APUs dos produtos fabricados no 
local (por exemplo, concreto), terão suas 
próprias especificações técnicas.

Programação de obra
• Deve ser apresentada em Microsoft 
Project.

• Serão apresentadas por capítulos de 
orçamento, as atividades ou itens terão 
numeração única e consecutiva, que será 
coordenada com a designada no resumo 
do orçamento.
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