
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RELATÓRIO DE GESTAO DPAE 2012 - 2015 

- Atividades elaboradas, ações implantadas e ações de continuidade propostas -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril/ 2016 



ELABORAÇÃO 

Camila Poeta Mangrich 

Carolina Cannella Peña 

Elias Sebastião de Andrade 

Leila da Silva Cardozo 

Roberta de Andreis Pires 

 



LISTA DE SIGLAS 

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 
AOO – ASSESSORIA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS 
ARA – CAMPUS ARARANGUÁ 
ARP – ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
AUDIN – AUDITORIA INTERNA 
BIM - BUILDING INFORMATION MODELING (MODELAGEM 
DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO) 
BLU – CAMPUS BLUMENAU 
BU – BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 
CAD - COMPUTER AIDED DESIGN (DESENHO ASSISTIDO 
POR COMPUTADOR) 
CARTACONV – CARTA CONVITE 
CBMSC – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA 
CATARINA 
CBS – CAMPUS CURITIBANOS 
CC – CONCORRÊNCIA 
CCA – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
CCB – CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
CCE – CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 
CD – CARGO DE DIREÇÃO 
CDS – CENTRO DE DESPORTOS 
CED - CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CELESC - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA 
CETMU - COMISSÃO DE ESTUDO DE TRANSPORTES E 
MOBILIDADE URBANA DO CAMPUS TRINDADE E DA BACIA 
DO ITACORUBI  
CFH – CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 
CFM – CENTRO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E MATEMÁTICAS 
CFO – COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
CGA - COORDENADORIA DE GESTÃO AMBIENTAL 
CMSG – COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 
GERAIS  
CONAMA - CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 
CONFEA – CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E 
AGRONOMIA 
COPAE – COORDENADORIA DE PROJETOS DE 
ARQUITETURA E ENGENHARIA 
COPLAN - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE 
OBRAS 
CPROF – COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE 
RECURSOS E OCUPAÇÃO FÍSICA 
CREA – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 
AGRONOMIA 
CRFP - COORDENADORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
E PREDIAL 

CSE – CENTRO SOCIOECONÔMICO 
CTC – CENTRO TECNOLÓGICO 
CTINFRA - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – INFRAESTRUTURA 
CUB – CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE CONSTRUÇÃO 
DAA – DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO 
DAE - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
DCI – DIVISÃO DE CADASTRO DE INFRAESTRUTURA 
DEE – DIVISÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
DESEG - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA FÍSICA E 
PATRIMONIAL 
DFO – DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
DGI – DIVISÃO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
DIP – DIVISÃO DE PROJETOS  
DMPI – DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E 
INFRAESTRUTURA 
DOO - DIVISÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS 
DPAE – DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA 
E ENGENHARIA 
DPL – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES 
ECV – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 
EEL – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 
EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 
EMC – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA 
EPS – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
EQA – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 
ETUSC – ESCRITÓRIO DE TÉCNICO DA UFSC 
FG – FUNÇÃO GRATIFICADA 
GLEAN – GRUPO DE ESTUDOS EM LEAN 
GLP – GÁS LIQUEFEITO DE PRETRÓLEO 
GPRV - GRUPO DE PESQUISA EM RODOVIAS VERDES 
GR – GABINETE DA REITORIA 
HU – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
IFES – INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 
IN – INSTRUÇÃO NORMATIVA 
INE – DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA 
IT – INSTRUÇÃO TÉCNICA 
JOI – CAMPUS JOINVILLE 
LABPROJ - LABORATÓRIO DE PROJETOS 
LAI - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO 
LAO - LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO 
LAP - LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA 



MEM – MEMORANDO 
MPOG – MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO  
NBR – NORMA BRASILEIRA 
NDI – NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
NR – NORMA REGULAMENTADORA 
ODT – DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 
PET – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 
PGRS – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 
PRAE - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 
PROAD - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
PROC – PROCESSO DIGITAL 
PROGRAD - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
PROPESQ - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA 
PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO 
PU – PREFEITURA UNIVERSITÁRIA 
RDC – REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO 
RIMA – RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
RU – RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 
SEGESP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
SETIC - SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNANÇA 
ELETRÔNICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
SIG – SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 
SOL – SOLICITAÇÃO DIGITAL 
SPA – SISTEMA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
TCU – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
TP – TOMADA DE PREÇO 
TRI – CAMPUS TRINDADE 
UFSC – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 
FIGURA 1 - ESTRUTURAÇÃO ORGANOGRAMA DPAE ........................................................................................................................................................................... 10 
FIGURA 2 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ORGANOGRAMA DPAE. ........................................................................................................................................ 10 
FIGURA 3 - QUADRO SÍNTESE RECURSOS HUMANOS DPAE ......................................................................................................................................................... 14 
FIGURA 4 - QUADRO TÉCNICO DPAE ATUAL ........................................................................................................................................................................................... 15 
FIGURA 5 - FLUXOGRAMA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ............................................................................................................................................................... 27 
FIGURA 6 - OBRAS ACOMPANHADAS ........................................................................................................................................................................................................ 30 
FIGURA 7 - TIPO DE INTERAÇÃO X N° DE INTERAÇÕES .................................................................................................................................................................. 32 
FIGURA 8 - TIPO DE INTERAÇÃO X N° DE DIAS PARA RESOLUÇÃO ......................................................................................................................................... 32 
FIGURA 9 - MOSAICO PROPOSTA FINAL LOGOTIPO .......................................................................................................................................................................... 36 
FIGURA 12 – GRUPO DPAE NO SKYPE ......................................................................................................................................................................................................... 37 
FIGURA 11 – AGENDA DPAE ................................................................................................................................................................................................................................ 38 
FIGURA 12 - LAYOUT PÁGINA INICIAL DPAE SITE FONTE: HTTP://DPAE.PROPLAN.UFSC.BR, 2016 ................................................................... 39 
FIGURA 13 - LAYOUT PÁGINA INICIAL DPAE FACEBOOK FONTE: HTTP://DPAE.PROPLAN.UFSC.BR, 2016 ..................................................... 40 
FIGURA 14 - FLORIANÓPOLIS/CAMPUS TRINDADE - CENTRO DE FÍSICA E MATEMÁTICA - ADMINISTRATIVO ............................................. 41 
FIGURA 15 - CURITIBANOS /CAMPUS SEDE - CBS02 - LABORATÓRIOS E SALAS DE AULA ...................................................................................... 41 
FIGURA 16 - HALL DE ENTRADA DO DPAE ............................................................................................................................................................................................... 42 
FIGURA 17 - ESTRUTURA ARQUIVO DIGITAL ........................................................................................................................................................................................... 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE ANEXOS 

ANEXO I HOMENAGEM ANOS UFSC/APOSENTADORIA/REDISTRIBUIÇÃO 

ANEXO II APLICAÇÃO DA GESTÃO VISUAL COMO FERRAMENTA DE AUXÍLIO PARA O GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE 
ARQUITETURA E ENGENHARIA EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA 

ANEXO III PROPOSTA DE MÉTODO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR 

ANEXO IV TERMO DE REFÊRENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 

ANEXO V ACÓRDÃO TCU 2597/2008 

ANEXO VI MODELO DE ATA DE REUNIÃO 

ANEXO VII MODELO DE RELATÓRIO DE VISITAS 

ANEXO VIII MODELO DE PARECER TÉCNICO 

ANEXO IX IT01/DPAE/2013 - INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PROJETO AS BUILT 

ANEXO X 
IT02/DPAE/2015 - INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDO DE ENSAIOS DE CONJUNTOS DE 
MANOBRA E CONTROLE DE BAIXA TENSÃO 

ANEXO XI IT03/DPAE/2015 - DIRETRIZES/ REQUISITOS PARA COMPRAS DE EQUIPAMENTOS - AUTOCLAVE 

ANEXO XII 
IN01/PROAD-PROPLAN/2015 - ESTABELECE REGRAS E NORMATIZAÇÕES PARA FINS DE ORÇAMENTAÇÃO 
PROCESSUAL NO TOCANTE À CONTRATAÇÃO, REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC 

ANEXO XIII PROJETO DE IDENTIDADE VISUAL 

ANEXO XIV 
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE ESTUDO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DO CAMPUS 
TRINDADE E DA BACIA DO ITACORUBI – CETMU 

ANEXO XV MANUAL COMPRAS SUSTENTÁVEIS 

  

  



SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO ..................................................................................................................................................................................................................... 8 
1. ATRIBUIÇÕES E ORGANOGRAMA ........................................................................................................................................................................ 9 

1.1 DO ORGANOGRAMA .............................................................................................................................................................................................. 9 
1.2 DAS ATRIBUIÇÕES .................................................................................................................................................................................................11 

2. RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................................................................................................. 14 
2.1 QUADRO TÉCNICO ................................................................................................................................................................................................ 14 
2.2 CAPACITAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS .......................................................................................................................................... 15 
2.3 VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL ................................................................................................................................................................. 17 
2.4 PARCERIAS INSTITUCIONAIS .................................................................................................................................................................... 17 
2.5 GRUPOS DE TRABALHO............................................................................................................................................................................. 20 

3. MAPEAMENTO E RASTREAMENTO DE PROCESSOS ............................................................................................................................... 22 
3.1 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS .................................................................................................................................................................. 22 
3.2 FLUXO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - NOVAS EDIFICAÇÕES ........................................................................................26 
3.3 PADRONIZAÇÕES ...........................................................................................................................................................................................29 
3.4 INTERAÇÕES OBRAS ....................................................................................................................................................................................29 
3.5 PATRIMÔNIO ..................................................................................................................................................................................................... 35 

4. IDENTIDADE E PUBLICIDADE ............................................................................................................................................................................. 36 
4.1 IDENTIDADE VISUAL ......................................................................................................................................................................................... 36 
4.2 COMUNICAÇÃO ............................................................................................................................................................................................... 37 
4.3 MÍDIAS .................................................................................................................................................................................................................38 
4.4 MAQUETES ELETRÔNICAS ........................................................................................................................................................................ 40 

5. INFRAESTRUTURA DE TRABALHO ................................................................................................................................................................... 43 
5.1 MOBILIÁRIO E MATERIAL DE CONSUMO .................................................................................................................................................. 43 
5.2 COMPUTADORES ........................................................................................................................................................................................... 43 
5.3 SOFTWARES..................................................................................................................................................................................................... 44 
5.4 BIBLIOTECA ...................................................................................................................................................................................................... 44 
5.5 ARQUIVOS .......................................................................................................................................................................................................... 45 

6. ATIVIDADES 2012 -2015 ......................................................................................................................................................................................... 47 
6.1 PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES ................................................................................................................................................................... 47 
6.2 ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO ........................................................................................................................................................ 49 
6.3 ATIVIDADES DE PROJETO ........................................................................................................................................................................ 52 

7. AÇÕES DE CONTINUIDADE PROPOSTAS ........................................................................................................................................................ 61 
7.1 ORGANIZACIONAL ................................................................................................................................................................................................ 61 
7.2 GESTÃO DE PROJETOS ..............................................................................................................................................................................62 
7.3 DEMANDAS INTERNAS ............................................................................................................................................................................... 64 
 



 
PÁGINA 8 DE 83                                                                                                                              RELATÓRIO DE GESTAO DPAE 2012 - 2015   

APRESENTAÇÃO 

O objetivo deste relatório é expor as ações realizadas na Gestão DPAE 2012-2015 apresentando diagnósticos, 

ações implantadas e análises sobre se estas foram eficientes ou se ainda necessitam ajustes e melhorias. O 

intuito ainda é, além do registro, possibilitar que uma nova gestão concentre esforços de forma continuada 

e objetiva e não necessite buscar informações que podem estar aqui descritas e sintetizadas. 

A Gestão DPAE 2012-2015 teve como missão institucionalizar de processos, garantir livre e fácil acesso às 

informações departamentais e, ainda, teve como balizador de suas atividades o bem-comum e a equidade. 

O Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia – DPAE está vinculado à Pró- Reitoria de 

Planejamento e Orçamento – PROPLAN e possui como atribuições, para todos os campi da 

UFSC (Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Florianópolis e Joinville): Coordenar a implantação dos Planos 

Diretores dos diversos campi da UFSC - e suas áreas experimentais - e Gerenciar a elaboração dos Projetos 

de arquitetura e engenharia. 

O DPAE conta atualmente com uma equipe de 35 servidores possuindo em seu corpo técnico 

administradora, arquitetos e urbanistas, engenheiros civis, engenheiros eletricistas, engenheiro mecânico, 

técnicos em eletrotécnica e em edificações, desenhistas, arquivista, assistentes administrativos e conta 

ainda com apoio de bolsistas de graduação das áreas afins.  

As atividades no período de Gestão entre 2012 e 2016 trataram da elaboração de 32 Projetos de Novas 

Construções e de 56 Projetos de Reformas, de elaboração de pareceres técnicos, de participações em 

comissões e de assessoramentos aos setores de obras, manutenção e administração. 

Nos capítulos a seguir descrevem-se as ações gerenciais e as atividades técnicas realizadas ao longo dos 

quatro anos, cumprindo competências institucionais e legais e dando continuidade às boas práticas, 

aprimorando os processos, otimizando as práticas e minimizando erros.   
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1. ATRIBUIÇÕES E ORGANOGRAMA 

Uma das primeiras ações realizadas quando do início de Gestão DPAE 2012-2015 foi a discussão sobre o 

papel do Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia - DPAE dentro da Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC, visto que este realizava uma gama de atividades na qual estavam incluídas 

atribuições que extrapolavam atividades referentes a Projetos e que diversas estavam inter-relacionadas 

com atribuições de outros setores técnicos da Instituição. 

1.1 DO ORGANOGRAMA 

O organograma do DPAE consistia em três Coordenadorias que possuíam atribuições por diversas vezes 

sobrepostas fazendo com que atividades importantes, como diretrizes técnicas para implantação de novas 

obras, não fossem abordadas de forma completa e integrada.  

Uma primeira ação, alinhada com a Administração Central, envolveu a incorporação da Coordenadoria de 

Planejamento de Recursos e Ocupação Física (CPROF) à Coordenadoria de Planejamento de Obras 

(COPLAN) e a extinção oficial da Assessoria Ambiental, que já estava inativa quando da posse desta gestão. 

Nesse período também, dentro da COPAE, a Divisão de Orçamentos de Obras (DOO) foi transformada em 

Assessoria de Orçamentos de Obras e foi criada a Divisão de Apoio Administrativo (DAA), diretamente ligada 

à Direção. Em 2014, com a saída de parte da equipe da Divisão da Gestão da Informação (DGI) para compor a 

Coordenadoria de Regularização Fundiária e Predial (CRFP) na PROPLAN, criou-se a Divisão de Eficiência 

Energética (DEE), cujas atividades transitavam entre o DPAE e o DMPI.  Esta primeira estruturação pode ser 

observada na Figura 1. 

Mais recentemente, em outubro de 2015, se propôs a extinção da Divisão de Eficiência Energética (DEE) e a 

criação da Divisão de Cadastro de Infraestrutura (DCI), incorporada à equipe da COPLAN para preencher a 

lacuna existente com a inexistência de um setor que trate da situação atual das redes e sistemas de 

infraestrutura da UFSC, seja pelo controle das faturas e consumo, seja pelas medições e planejamento da 

necessidade de expansão. Tal proposta de alteração no organograma (Figura 2) já foi efetivada na prática, 

estando pendente apenas da sua formalização administrativa. 
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Figura 1 - Estruturação organograma DPAE 

 
Figura 2 - Proposta de alteração do organograma DPAE. 
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1.2 DAS ATRIBUIÇÕES 

Alguns setores e cargos dentro do Departamento não possuíam claramente suas atribuições definidas e 

para estes estabeleceu-se: 

1.2.1 DPAE 

 Coordenar a ocupação do Espaço Físico dos diversos Campi da UFSC e Unidades Isoladas. 

 Planejar e gerenciar os sistemas de infraestrutura. 

 Gerenciar a elaboração dos projetos de Arquitetura e Engenharia. 

1.2.2 DPAE > DAA 

 Elaborar documentos administrativos e montar processos de licitação de projetos e obras; 

 Fiscalizar administrativamente contratos de projeto de Arquitetura e Engenharia; 

 Controlar os pagamentos de projetos; 

 Controlar saldo orçamentário da unidade; 

 Registrar e controlar os processos administrativos; 

 Secretariar as atividades do Departamento; 

 Controlar as atividades auxiliares de pessoal; 

 Controlar materiais de consumo junto ao almoxarifado; 

 Organizar e controlar os procedimentos de compras e licitações para atendimento das 

demandas internas de material de consumo e permanente; 

 Protocolar e controlar documentação de Aprovações de Projetos nos órgãos oficiais; 

 Organizar e controlar o Patrimônio do DPAE; 

 Organizar e controlar o arquivo de documentos administrativos e de licitação de projetos e obras 

de Arquitetura e Engenharia; 

 Higienizar a documentação arquivada; 

 Restauração e conservação de Plantas de Arquitetura 

1.2.3 DPAE > COPLAN 

 Assessorar na expansão territorial da UFSC, seja pela otimização do uso do espaço construído, 

pela incorporação de áreas adjacentes às existentes ou pela criação de novos campi ou áreas 

experimentais; 

 Coordenar a elaboração de diagnósticos da situação atual, realizar levantamentos de campo e 

pesquisas constantes na área de planejamento urbano e infraestrutura; 
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 Elaborar os Planos de Ocupação dos novos campi e unidades isoladas, com o estabelecimento de 

diretrizes e estratégias de ocupação que deverão nortear a expansão física dos terrenos e 

consequentemente orientar os projetos de arquitetura e engenharia a serem elaborados pelo 

COPAE; 

 Coordenar a revisão periódica do Plano Diretor a ser elaborado por um grupo multidisciplinar 

(comissão) a ser definido e composto por técnicos de diversas áreas de atuação da UFSC; 

 Estabelecer parâmetros de uso e ocupação do solo, mobilidade, paisagismo, comunicação visual, 

redes e sistemas de infraestrutura, segurança pessoal e patrimonial; 

 Elaborar estudos de viabilidade de empreendimentos da UFSC, no que tange às novas 

edificações, reformas (quando implicarem em ampliações ou mudanças de acesso) e projetos de 

área externa, seus espaços físicos e infraestrutura em geral, em consonância com o 

planejamento acadêmico, institucional e orçamentário; 

 Emitir parecer técnico sobre estudos preliminares de projetos de arquitetura, urbanismo e 

paisagismo a serem implantados nos campi e demais unidades da UFSC, nos seus aspectos 

urbanísticos, de acordo com o estabelecido nos termos de referência; 

 Propor e apreciar estudos de recuperação e revitalização de conjunto urbanístico edificado, 

áreas de convívio abertas, arborização do campus e vias de circulação; 

 Coordenar e desenvolver o planejamento dos campi e unidades da UFSC no que tange sua 

infraestrutura física (rede de abastecimento de água; rede de energia elétrica; rede de 

drenagem pluvial; coleta, transporte e tratamento de efluentes; movimentações de terra; etc.); 

 Propor melhorias nas redes de infraestrutura existentes; 

 Realizar consultas e pedidos de viabilidade técnica às companhias de saneamento e energia 

visando o recebimento adequado e contínuo dos serviços oferecidos pelas prestadoras; 

 Assessorar o DFO e o DPAE na avaliação da delimitação de canteiro de obras, bem como seus 

fluxos e acessos de carga e descarga de materiais. 

 Fornecer, através do cadastramento de faturas de consumo de energia elétrica, água e esgoto,  

as informações e relatórios para a tomada de decisão referente a contratos com as 

concessionárias, planejamento e projetos. 

 Ajustar tecnicamente os contratos de fornecimento de energia, água e esgoto da UFSC, 

buscando a economia de recursos. 

 Fornecer, por meio de um sistema de medições, relatórios relativos à capacidade de carga dos 

sistemas de infraestrutura elétrica e hidráulica da UFSC. 
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1.2.4 DPAE > COPAE 

 Gerenciar a elaboração dos projetos de Arquitetura e Engenharia necessários à implantação dos 

sistemas de infraestrutura (energia elétrica, telefonia, lógica, água, esgoto, redes pluviais e 

resíduos), urbanização (sistemas viários, obras de arte especiais, macrodrenagem e 

pavimentação), paisagismo e edificações com seus sistemas prediais (fundações e estruturas, 

impermeabilização, movimentação de terra, arquitetura, hidrossanitário, microdrenagem, 

preventivo contra incêndio, elétrico, telefonia, lógica, segurança patrimonial, acústica, 

sonorização, GLP, gases especiais, climatização e outros.). 

 Gerenciar a elaboração dos projetos de novas edificações e de reformas. 

 Elaborar estudos preliminares de todas as especialidades para projetos de sistemas de 

infraestrutura, urbanização, paisagismo e edificações. 

 Fornecer apoio à elaboração de projetos para a captação de recursos extras (órgão de fomento, 

ministérios, outros órgãos e instituições públicas e privadas). 

 Elaborar e gerenciar o orçamento para execução de obras e serviços de engenharia. 

 Elaborar termos de referência para contratação de projetos e serviços técnicos de arquitetura e 

engenharia. 

 Gerenciar a aprovação dos projetos e a obtenção de alvarás para execução de obras nos órgão 

competentes. 

 Dar suporte técnico ao Departamento de Fiscalização de Obras - DFO, ao Departamento de 

Manutenção Predial e de Infraestrutura - DMPI, dar suporte técnico à Administração da 

Instituição.  
  



 
PÁGINA 14 DE 83                                                                                                                              RELATÓRIO DE GESTAO DPAE 2012 - 2015   

2. RECURSOS HUMANOS  

Um desafio para a Gestão da Universidade é evitar a emigração de seus servidores para outras Instituições 

Executivas ou de outros poderes e conseguir manter um corpo técnico integrado, comprometido e com 

experiência nas questões da Universidade. Dos 39 servidores que compunham o DPAE em junho de 2012 

atualmente apenas 18 permanecem.  Essa perda repercute diretamente na retenção do capital intelectual e 

do conhecimento das estruturas, procedimentos e padrões adotados pela UFSC. 

Diversos dos profissionais que saíram do Departamento pediram exoneração na busca de melhores 

oportunidades profissionais, muitas das vezes motivados por questões salariais, podendo-se afirmar que a 

equipe atual é formada, em sua maioria, por profissionais formados nos últimos 10 anos.   

Ainda que novos servidores tenham sido contratados, a gestão 2012-2015 do DPAE buscou incorporar novas 

práticas nas atividades diárias visando à valorização profissional através de ferramentas possíveis como: 

transparência nos processos e demandas, melhoria na comunicação, atualizações técnicas, incentivos à 

capacitação e confraternizações internas. Além disso, tentou procurar desenvolver parcerias dentro da 

própria Instituição a fim de utilizar os saberes internos. 

2.1 QUADRO TÉCNICO 

Desde 2008 as equipes de engenharia e arquitetura da UFSC vêm sendo reestruturadas e a contratação de 

novos servidores era uma de nossas grandes reivindicações no início da gestão. Entre os anos de 2012 e 

2015 foram incorporados a este setor 25 novos servidores entre Arquitetos, Engenheiros e outros técnicos 

para desenvolver as diversas atividades fim deste Departamento conforme se observa na Figura 3.  

 
Figura 3 - Quadro síntese recursos humanos DPAE 
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Pode-se afirmar que no decorrer destes quatro anos de gestão houve uma grande rotatividade dos 

servidores, visto que no mesmo período afastaram-se deste Departamento (por exoneração, aposentadoria, 

redistribuição, remoção e licença) 20 servidores. 

Na Figura 4 lista-se um quantitativo do quadro técnico atual por cargo, destacados em cinza os cargos que 

ocupam hoje posição de chefia. Ao fim do presente documento estão listados todos os servidores do DPAE 

por nome, cargo e data de admissão. No presente momento, consideramos que para completar a equipe 

ainda são necessárias as reposições de um engenheiro eletricista para a COPLAN e um engenheiro civil para 

a COPAE. 

   
DPAE 

 
TOTAL DIREÇÃO DAA COPLAN COPAE 

 DOCENTE 0         

NÍVEL E 

ADMINISTRADOR 1   1     
ARQUITETO 12     4 8 

ENG. CIVIL 6     1 5 
ENG. ELETRICISTA 4 1     3 

ENG. MECÂNICO 1       1 
ENG. SANITARISTA 1     1   
ENG. AGRIMENSOR 0         

ENG. AGRÔNOMO 0         
ENG. SEG. TRAB. 0         

ARQUIVISTA 1   1     

NÍVEL D 

DESENHISTA 2     1 1 
TEC. EDIFIC. 1       1 
T.ELETROT. 3     2 1 

T. SEG. TRAB. 0         
TEC. CARTOG. 0         
ASSIST. ADM 2   2     

NÍVEL C AUX. ADM 1   1     

 SUBTOTAL 35 1 5 9 20 

 
TOTAL 

 
35 

Figura 4 - Quadro Técnico DPAE atual 

2.2 CAPACITAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

A partir de solicitação dos servidores do DPAE buscou-se, junto à SEGESP, a realização capacitações 

técnicas específicas, visto que os cursos fornecidos pela própria UFSC não atendiam às necessidades 

técnicas do setor.  

Assim, com a impossilibidade de realização de cursos fora da UFSC devido à escassez de recursos, parcerias 

com servidores dos setores de técnicos de engenharia e arquitetura da UFSC foram preparados e 

ministrados os seguintes cursos: 



 
PÁGINA 16 DE 83                                                                                                                              RELATÓRIO DE GESTAO DPAE 2012 - 2015   

2.2.1 Introdução ao Projeto de Arquitetura Paisagística 

O curso teve como conteúdo programático conceitos e história da Arquitetura Paisagística, estilos de 

jardins. Princípios da composição paisagística e Projeto de Arquitetura Paisagística. 

Ministrante: Maria das Graças Velho do Amaral  

Data: 2013 

2.2.2 Fiscalização de contratos de projetos e obras de arquitetura e engenharia  

Conteúdo programático: 1. Legislação- A Constituição Federal; A Lei de Licitações - 8.666/1993; Leis 

sobre orçamento relativas à construção de novas obras públicas; Resoluções CONFEA/CREA; Resoluções 

CONAMA; TCU: Súmulas e Acórdãos. 2. Licitação e Contratação: Conceitos; Os contratos firmados pela 

Administração; Contratos por escopo e contratos a prazo; Regime de execução. 3. Fiscalização de 

contratos: Início dos Serviços: Documentação necessária ao fiscal; Prazo de vigência e prazo de 

execução; Prorrogação dos prazos contratuais: hipóteses legais; Alterações contratuais: acréscimos e 

supressões; O Fiscal e o Gestor do Contrato; Pagamentos; Diário de Obra; Cronograma Físico-Financeiro; 

Recebimento Provisório e Definitivo. 4. Inexecução do contrato: Responsabilidades do contratado; 

Processo Administrativo; Sanções aplicáveis; Rescisão contratual.  

Ministrante: Lígia Pauline Mesquita 

Data: 2012, 2013 e 2014 

2.2.3 AutoCad -Nível Intermediário 

Com conteúdo programático envolvendo: criação e modificação de objetos gráficos; listagem e análise 

de dados do desenho e dos objetos; layouts para plotagem; utilitários para limpar ou recuperar desenhos 

e renomear objetos; arquivos de referência externa e uso de atributos no desenho.  

Ministrantes: Evandro Machado Fernandes, Ismael Paulo dos Santos 

Data: 2015 

Mesmo com as iniciativas internas, encontramos dificuldades no desenvolvimento das competências em 
áreas específicas da arquitetura e da engenharia onde os cursos são externos e demandam liberação de 
recursos (inscrição, transporte, diárias...) para que profissionais possam participar. Urge a definição de 
estratégias para oferecer cursos específicos aos profissionais.   
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A SEGESP realiza, anualmente, uma programação de capacitações. Há dois critérios, o primeiro é o 
levantamento de reação (sugestões dos servidores ao termino dos cursos de capacitação) e levantamentos 
de necessidades (apontamentos dos gestores). O DPAE, em conjunto com DFO e DMPI, apontou, 
recentemente, uma relação de capacitações com ordem de prioridade e aguarda retorno da SEGESP. 

Citamos como uma das várias demandas o curso presencial de NR-10 aos servidores da área elétrica dada 
exigência da Norma Regulamentadora 10 do Ministério do Trabalho e Emprego (Segurança em Instalações e 
Serviços em Eletricidade). Exigência para o trabalho periculoso com energia elétrica, entre as atividades, 
podemos destacar as visitas às subestações da Universidade para fins de vistoria, medições, manutenção, 
reforma e análise para projetos.  O curso deve ser renovado a cada 2 anos e  habilita os engenheiros e 
técnicos a acessar as zonas controladas. Assim, é fundamental que todos os servidores vinculados a esses 
serviços com eletricidade venham a efetuar o curso (setores de infraestrutura da Universidade).  

2.3 VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

Durante esta gestão não identificamos, na Universidade Federal de Santa Catarina, práticas suficientes de 

valorização profissional. Desta forma, utilizando as ferramentas disponíveis, foram realizadas as seguintes 

ações:  

 HOMENAGENS ANOS UFSC/APOSENTADORIA/REDISTRIBUIÇÃO: Trata-se de uma homenagem 
em forma de comunicado interno aos servidores em momentos específicos (ANEXO I). As 
homenagens são entregues no final de cada ano aos colegas que estão saindo do estágio 
probatório (3 anos de UFSC) e aos que completam 5, 10, 15 anos de UFSC, progressivamente, até 
a aposentadoria. Também são homenageados os que, por algum motivo, deixam a Universidade. 
No comunicado interno é possível conhecer um pouco da trajetória profissional do servidor, 
além de conter depoimentos feitos pelos próprios colegas.  

 CONFRATERNIZAÇÕES: Realizadas mensalmente para a comemoração dos aniversários, e em 
celebração de datas como Páscoa e Natal, as confraternizações objetivam promover a 
integração entre os servidores dos diversos setores do DPAE melhorando o ambiente 
organizacional.  

2.4 PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

Sendo a Universidade pólo de geração de conhecimento, por vezes, o Departamento tenta usufruir dessa 

expertise - seja pela falta do conhecimento específico de determinada área, seja para consultoria - e se 

defronta com a falta de abertura para diálogo de muitos Laboratórios e Grupos que prestam serviços 

externos, mas que acabam por não aplicar esse conhecimento na própria UFSC.  

Para uma maior interação entre academia e prática, através da aplicação de pesquisas em edificações da 

UFSC, sugere-se intervenção política da Administração Universitária abrindo os canais de diálogo e 
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institucionalizando parcerias entre o setor técnico e acadêmico, garantindo a aplicação do conhecimento 

gerado na Universidade nela mesmo.  

Nesse sentido, com o apoio da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento, nos últimos 4 anos fez-se 

possível a interação com alguns laboratórios que geraram produtos e consultorias ao Departamento. A 

seguir sintetizam-se as principais parcerias institucionais ocorridas no período. 

2.4.1 Grupo de Estudos em Lean - GLEAN  

Prof. Responsável: Glauco Garcia Martins Pereira da Silva 

Após as discussões de atribuições e os mapeamentos dos principais processos dentro do DPAE a Pró-

Reitoria de Planejamento buscou junto ao Grupo de Estudos em Lean - GLEAN (entidade do 

Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas) uma parceria para aperfeiçoar o processo 

específico de elaboração de projetos. 

 O GLEAN possui suas atividades focadas na filosofia enxuta, oriunda do Sistema Toyota de Produção, e 

executou no Departamento uma avaliação do processo de planejamento e gerenciamento de execução 

de múltiplos projetos simultâneos. 

Com a aplicação da gestão visual o grupo trouxe ao Departamento a ênfase do benefício sobre a 

visibilidade das demandas simultâneas. Além disso, o grupo mapeou as principais causas de atrasos de 

projetos e ainda identificaram as influências políticas sobre os processos técnicos como fatores 

determinantes no atendimento a prazos e adequado desenvolvimento das atividades. 

O trabalho do grupo encontra-se formalizado no artigo Aplicação da gestão visual como ferramenta de 

auxílio para o gerenciamento de projetos de arquitetura e engenharia em uma Universidade Pública 

(ANEXO II). 

Infelizmente, dada a necessidade de criação de rotinas envolvendo todos os profissionais incluindo as 

chefias e a necessidade de atualização sistemática, não conseguimos implantar a gestão visual de 

Projetos no Departamento. 

2.4.2 Programa de Educação Tutorial - PET e Laboratório de Ciências Geodésicas - 
LabCiG/Engenharia Civil 

Prof. Responsável: Claudio Cesar Zimmermann 
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Levantamentos Topográficos cadastrais e/ou Planialtimétricos são informações base para a atividade 

fim do DPAE e dentro do Departamento não temos profissionais da área nem equipamentos para 

realizar os levantamentos. A necessidade destes levantamentos é recorrente e também pré-requisito 

para etapas de planejamento projetual ou detalhamentos de projeto. Até a criação da CRFP - em 

dezembro de 2014 - estes serviços eram feitos numa parceria com o Programa de Educação Tutorial - 

PET e com o Laboratório de Ciências Geodésicas - LabCiG e com o apoio do Prof. Claudio Zimmermann e 

do Téc. Sálvio José Vieira foi possível a elaboração de diversos levantamentos dentre os quais se 

destacam: revisão/atualização de levantamentos topográficos do Campus Trindade para elaboração de 

projetos de pavimentação e urbanismo, mapeamento via Sistema de Informações Geográficas (SIG) de 

rede telecom do Campus Trindade, levantamento topográfico cadastral da Fazenda Ressacada, 

levantamento cadastral de caixas de inspeção de redes de infraesturtra no Campus Trindade, etc. 

Esta parceria foi extremamente positiva evitando contratações externa (e consequente dispêndio de 

recursos financeiros) e permitiu incorporar a UFSC também como estudo de caso na sistemática de 

ensino da Engenharia Civil. 

2.4.3 Laboratório de projetos - LABPROJ/Arquitetura 

Prof. Responsável: Américo Ishida 

Por solicitação da Administração Central o Laboratório de Projetos do Departamento de Arquitetura – 

LABPROJ, sob a coordenação do Professor Américo Ishida elaborou estudos e projetos para o Campus 

Trindade, são estes: 

Reforma do Centro de Convivência: a principio tratava-se da elaboração dos projetos básicos para 

contratação da obra, pelo laboratório ser formado apenas por arquitetos após algumas entregas foi 

definido que o DPAE se responsabilizaria pelos Projetos de Hidrossanitário, Prevenção contra Incêndio, 

Cabeamento Estruturado e Climatização e o LABPROJ finalizaria apenas os Projetos de Arquitetura e 

Elétrica. Este projeto esta em elaboração.  

Centro de Pesquisa e Documentação: elaboração do estudo preliminar de arquitetura em parceria 

também com o Prof. Mário Coelho para o projeto que foi submetido e aprovado pelo CT-INFRA. Os 

projetos executivos para licitação da obra serão contratados e fiscalizados pelo DPAE. 

A parceria com os laboratórios de ensino vem se mostrado profícua, principalmente quando o contato 

entre o laboratório e setor técnico da universidade se da desde o inicio da atividade. Assim é 

imprescindível esta troca de informações para que o trabalho desenvolvido pelos setores acadêmicos 

possam ter continuidade e sejam efetivados (tornarem-se obras), normalmente quando este contato 



 
PÁGINA 20 DE 83                                                                                                                              RELATÓRIO DE GESTAO DPAE 2012 - 2015   

não acontece ao chegar a este departamento questões que inviabilizem a construção podem ser 

verificadas. 

2.4.4 Grupo de Pesquisa em Rodovias Verdes - GPRV 

RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Glicério Triches 

Nesta gestão alguns Projetos de Pavimentação começaram a ser solicitados para adequações de 

estacionamentos e dada a ainda jovem equipe de engenheiros civis no Departamento esta especialidade 

ainda necessitava de assessoramento técnico para ampliar sua expertisse na área de pavimentação. 

Assim, sempre que solicitado, o Prof Glicério Triches auxiliou tecnicamentete o Departamento com 

consultorias técnicas e elaborações de projetos de pavimentação como, por exemplo, o estacionamento 

da área do CCB.  

2.4.5 Curso de Meteorologia  

RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Reinaldo Haas 

Os contratos de demanda de energia elétrica dependem diretamente das condições climáticas – a maior 

ou menor utilização dos condicionadores de ar aumenta em torno de 50% a demanda por energia 

elétrica. Assim, em 2013, para melhor ajuste dos contratos, estudou-se uma parceria junto ao curso de 

meteorologia, através do Prof. Dr. Reinaldo Haas. Através do apoio de bolsistas da área, o DPAE recebia 

mensalmente relatórios climatológicos, possibilitando maior suporte para a tomada de decisão, e, deste 

modo, economizando recursos. 

Infelizmente, esta parceria encerrou-se em março de 2015, com o término do contrato de bolsa estágio. 

O DPAE tem interesse em retomar esta atividade conjunta. 

2.5 GRUPOS DE TRABALHO 

Logo no início da greve de 2014, somado às reinvindicações gerais dos servidores, com a iniciativa e 

entusiasmo dos servidores recém-ingressos no DPAE cinco grupos de trabalho foram criados numa 

tentativda de organização interna de processos e atividades. Em outras palavras, a intenção era de 

aproveitar a interrupção das demandas oficiais priorizadas pela Administração para traçar planos de ação e, 

quando possível propor soluções para questões importantes da Instituição as quais durante o cotidiano não 

eram priorizadas por indisponibilidade de tempo devido ao grande passivo de projetos para a Universidade. 

Assim foram definidos e formados os seguintes grupos: 
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 GRUPO 01 - DEFINIÇÃO DE FLUXO E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 GRUPO 02 - PADRONIZAÇÃO DE SISTEMAS E ESPECIFICAÇÕES 

 GRUPO 03 - DISCUSSÃO PLANO DIRETOR 

 GRUPO 04 - SISTEMA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO 

 GRUPO 05 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E BIM 

O Grupo 01, à exceção dos demais, já existia antes de iniciar a greve e, sendo mais consolidado, conseguiu 

elaborar o Fluxograma e o Caderno de Solicitação hoje utilizado pelo departamento, conforme descrito no 

item 3.2.  Outras atividades de padronização inicialmente propostas para o grupo não foram realizadas. 

Apenas o Grupo 03 atingiu efetivamente seu objetivo, gerando como produto a Proposta de Método para 

Elaboração do Plano Diretor (ANEXO III), sendo posteriormente finalizado como demanda oficial da COPLAN 

após a nomeação do Prof. Bornia como Pró-Reitor de Planejamento, que determinou 60 dias como prazo 

de apresentação à Administração. Respeitando o prazo definido, o grupo apresentou a proposta à PROPLAN 

e ao Gabinete da Reitoria. A partir disto a Proposta de Método para Elaboração do Plano Diretor foi 

encaminhada pela PROPLAN para apreciação do Conselho Universidade, que já nominou um relator, mas 

ainda não foi apresentado aos conselheiros. Aguardamos a aprovação da proposta com priorização de 

atendimento pela Administração para o efetivo início das atividades envolvendo profissionais do 

Departamento. 
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3.  MAPEAMENTO E RASTREAMENTO DE PROCESSOS 

A falta de definição dos fluxos das demandas feitas ao DPAE, que eram recebidas por diversos canais e 

agentes, impedia o rastreamento das atividades em pauta, dificultava as atividades de gerenciamento dos 

projetos e ainda por vezes resultava em sobrecarga ao Departamento e falta de transparência nas 

atividades realizadas.  

Assim, através do mapeamento das atividades e de discussões envolvendo todo o Departamento, foram 

estudados e definidos os fluxos das principais atividades desenvolvidas pelo DPAE, bem como, identificados 

os agentes responsáveis por cada etapa.  

3.1 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

O DPAE instrui e fiscaliza todos os processos administrativos referentes a serviços de Arquitetura e 

Engenharia envolvendo projetos, sondagens, levantamento topográficos, consultorias, etc. e que sejam 

necessários ao fim Projetual, bem como instrui os processos de licitação de obras. 

3.1.1 Contratação de Serviços de Arquitetura e Engenharia  

PROJETOS 

Devido ao grande número de solicitações de projetos, frequentemente, são contratadas empresas 

terceirizadas para elaboração de alguns projetos de arquitetura e engenharia.  

Inicialmente (até 2009) contratavam-se apenas os projetos complementares, sendo o projeto 

arquitetônico elaborado por arquiteto do quadro. Neste modelo, o principal problema encontrado foi na 

compatibilização destes projetos visto que muitas vezes a contratada se recusava a absorver alterações 

resultantes do projeto arquitetônico e problemas eram frequentemente encontrados durante a obra. 

Num segundo modelo (entre 2009 e 2013) optou-se pela contratação de empresa responsável pela 

elaboração de todos os projetos executivos (arquitetônico e complementares) bem como a elaboração 

de orçamento e aprovação dos projetos nos órgãos competentes (Prefeituras, CBMSC e 

Concessionárias). Assim, os processos foram instruídos de duas formas: a primeira baseada apenas na 

demanda e num pré-dimensionamento da área total da edificação e a segunda na contratação dos 

projetos a partir de um estudo preliminar arquitetônico realizado pelo DPAE. No primeiro modelo, como 

o objeto não era bem definido, os resultados foram: a necessidade de muitos aditivos e dificuldades nas 

tratativas com a empresa contratada quanto ao atendimento das necessidades da UFSC. No segundo 

modelo os resultados foram melhores, mas ainda com percalços, pois os termos de referência, que 
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foram elaborados com base na experiência de outras universidades, não eram suficientemente 

detalhados de forma a garantir a qualidade dos produtos recebidos.  

O nível de qualidade das empresas participantes destes certames é outro agravante, pois, na maioria dos 

casos, não possuem profissionais com experiência na elaboração de projetos para licitação de obras e 

não cumprem os prazos acordados nos contratos. Assim, muitos contratos para elaboração de projetos 

não foram finalizados e processos administrativos para rescisão de contrato foram abertos ensejando 

uma nova contratação.  

Diferente de uma rescisão de contrato de obra, onde o novo contratado dá continuidade ao serviço a 

partir do ponto em que este foi paralisado, em um projeto, por envolver direitos autorais e 

responsabilidade técnica sobre o produto final, o trabalho desenvolvido anteriormente é descartado e o 

novo contratado o inicia a partir do zero. Assim, no caso de insucesso de um contrato, o recurso 

financeiro e as horas dispendidas pela equipe da UFSC no acompanhamento da primeira contratação 

são perdidos. 

Em 2012, após o reforço da equipe do DPAE, decidiu-se pela elaboração de projetos completos pela 

equipe técnica deste Departamento. Este é o caso do projeto do Bloco CBS02, em Curitibanos, que, com 

exceção do projeto estrutural, teve todos os projetos elaborados por técnicos do DPAE. A obra resultante 

deste projeto está em execução não apresentando, até o momento, problemas relacionados aos 

projetos. Além disso, na elaboração do projeto chegamos um custo/m² orçado menor que a média das 

obras elaboradas nos últimos anos. 

Mesmo com esta nova abordagem, para atender a crescente demanda por projetos, ainda se faz 

necessária a terceirização desses serviços. Assim, com base nas experiências anteriores, a partir de 2013 

definiu-se que novos projetos só são contratados a partir de Estudos Preliminares realizados pelo DPAE, 

e previamente aprovados pelos solicitantes, contendo diretrizes especificas para elaboração dos projetos 

complementares.  

Através de um esforço de toda equipe da COPAE, o Termo de Referência para contratação de Projetos 

(ANEXO IV) foi revisto e detalhado para facilitar o acompanhamento dos contratos. Acredita-se que a 

partir destas alterações teremos um maior índice de sucesso em nossas contratações de projetos de 

arquitetura e engenharia. 

Na contratação desses serviços os processos são instruídos e acompanhados por este Departamento. A 

partir do material técnico preparado pelas Coordenadorias do DPAE, a Divisão de Apoio Técnico - DAA 

elabora a documentação de apoio e instrui o Processo Digital com a solicitação que dá início a fase 
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interna do processo licitatório. Durante o processo licitatório, os técnicos do DPAE atuam junto ao 

Departamento de Licitações - DPL como apoio técnico e, após o encerramento da licitação, o processo é 

devolvido a este Departamento para assinatura do contrato e fiscalização do serviço. 

Indicada pela Direção do DPAE, a Fiscalização do Contrato é formada pela fiscalização técnica, que trata 

de comissão composta por técnicos de todas as especialidades envolvidas no projeto, e pela fiscalização 

administrativa que, desde o ano de 2015, é feita por um técnico da Divisão de Apoio Administrativo - DAA, 

que já atuava nas contratações fazendo os pagamentos dos contratos terceirizados, entretanto, fazia-se 

necessário um apoio maior aos fiscais técnicos na elaboração de atas das reuniões, contato com as 

empresas contratadas, pagamentos e controle de saldos e prazos, sendo esta a justificativa para 

instituição da figura do fiscal administrativo. 

Ao longo desta Gestão foram realizados 6 contratos de projeto por meio de licitação (3 RDC, 2 Pregões e 1 

adesão a Pregão). Destes, 1 encontra-se suspenso por processo administrativo e outro está ativo. O 

Departamento ainda possui contratos de Gestão anterior aguardando finalização de processos 

administrativos. 

OBRAS  

A partir do material técnico preparado pelas Coordenadorias do DPAE, com projetos devidamente 

aprovados nos órgãos competentes, a Divisão de Apoio Técnico - DAA elabora a documentação de apoio 

e instrui Processo Digital com a solicitação que dá inicio ao fase interna do processo de licitação de obras 

da Universidade. Entre 2012 e 2015 foram instruídos em torno de 70 processos de licitação nas mais 

diversas modalidades para obras e serviços de engenharia. Durante o processo licitatório os técnicos do 

DPAE atuam junto ao Departamento de Licitações – DPL como apoio técnico e após a licitação o 

processo é encaminhado para o Departamento de Fiscalização de Obras – DFO para assinatura do 

contrato, da ordem de serviço e fiscalização da obra.  

DISPENSAS DE LICITAÇÃO 

O Departamento, nos casos previstos em lei, contrata serviços de engenharia por meio da dispensa de 

licitação. Durante a gestão foram feitas 26 dispensas. 

3.1.2 Aprovações 

O Acórdão TCU 2597/2008 reafirmou a necessidade da UFSC obter, para todos os seus imóveis, as 

licenças de construção e autorização para habitação e, consequentemente, a aprovação de seus projetos 

nos órgãos competentes. Trata-se de uma etapa muito importante do projeto pois garante que o mesmo 
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esteja de acordo com as normas vigentes. Esta aprovação é premissa para obtenção de licenças de 

funcionamento e utilização das edificações na Instituição. 

Desde 2009 os projetos de edificações da UFSC são submetidos à aprovação nos órgãos competentes 

(Prefeitura Municipal, Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros) mas, devido à necessidade de execução 

de recurso dentro do ano vigente, algumas obras foram licitadas sem a prévia aprovação de seus 

projetos. Como resultado desta ação foi necessária a alteraçao dos projetos durante a execução da obra 

o que causou problemas na gestão da comunicação uma vez que diversas revisões de projetos foram 

necessárias para obtenção das aprovações causando consequentemente atrasos e aditivos nas obras. 

Após esta experiência, em conjunto com o Departamento de Fiscalização de Obras - DFO, foi definido 

que a partir de 2016 não serão mais licitadas obras cujos respectivos projetos não estejam devidamente 

aprovados nos órgãos competentes. 

 A tramitação e controle das aprovações junto aos órgãos era atividade desenvolvida pela Divisão de 

Gestão da Informação – DGI e, após sua extinção, foi absorvida pela Divisão de Apoio Administrativo. Com 

o intuito de tornar o processo mais ágil e eficiente as Coordenadorias de Planejamento e Projeto, em 

conjunto com Direção do DPAE, vêm buscando estreitar as relações com as Prefeituras, Corpo de 

Bombeiros e Concessionarias de água, esgoto e energia elétrica. Atualmente, o DPAE possui 21 projetos 

tramitando nos órgãos de Florianópolis, 5 projetos na Prefeitura Municipal de Florianópolis, 3 nos 

Bombeiros e 13 na Vigilância Sanitária (4 Projetos Básicos Arquitetônicos  e 9 Projetos Hidrossanitários). 

3.1.3 Processos internos  

Com o intuito de minimizar erros e dar maior fluidez e transparência a alguns processos que dependiam 

de aprovação das chefias imediatas e direção, a Divisão de Apoio Administrativo-DAA mapeou os fluxos 

para que as solicitações sejam feitas diretamente pelo servidor interessado. Encontram-se, no site do 

Departamento, tutoriais para auxiliar os servidores que não tenham familiaridade com o Sistema de 

Processos Administrativos-SPA a instruírem as seguintes solicitações: 

 Solicitação de alteração do período de férias; 

 Solicitação de Transporte; 

 Solicitação de Manutenção; 

 Solicitação de passagem e diária; 

 Solicitação de Substituição de Chefia. 
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3.2 FLUXO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - NOVAS EDIFICAÇÕES 

Através de um grupo de trabalho composto por técnicos do DPAE foram discutidos os processos de 

solicitação de projetos e definido o fluxo de desenvolvimento desta atividade. O material produzido pelo 

grupo foi apresentado a Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento – PROPLAN e, depois de homologado 

pelo Pró-Reitor, foi instituído e publicado no site do DPAE.  



 
PÁGINA 27 DE 83                                                                                                                              RELATÓRIO DE GESTAO DPAE 2012 - 2015   

 
Figura 5 - Fluxograma Elaboração de Projetos 

Assim, toda demanda inicia-se com a criação de uma solicitação digital no Sistema de Processos 

Administrativos - SPA contendo os dados básicos da solicitação (Município, Campus/Unidade 
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Administrativa, Edificação, Justificativa da solicitação, Descrição da Necessidade, Material de referência, 

contatos do Responsável pelo projeto, Recursos Disponíveis, Recursos para contratação de projeto e 

Recursos para contratação de obra) que é encaminhada ao seu respectivo Centro/Pró-Reitoria/Secretaria 

para anuência e posteriormente encaminhada à Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento – PROPLAN 

para ciência e definição de prioridade. A partir deste momento o Processo seguirá o fluxo descrito na Figura 

5. 

Durante a implantação do fluxo foram encontrados alguns pontos críticos e a partir destes alguns 

encaminhamentos feitos e/ou sugestões são apresentadas abaixo:  

 No caso de obras novas, no início da solicitação (01 - Caderno de solicitação e 02 - Ordem de 

Serviço) ainda não é possível obter informações suficientes para definições de custos, pois, sem 

uma definição da locação não é possível prever os custos de implantação e infraestrutura. Assim, foi 

incluída na viabilidade técnica (04 - Viabilidade Técnica) uma estimativa de custos que é elaborada a 

partir da listagem prévia de serviços pela COPLAN e com precificação estimada pela Assessoria de 

Orçamentos de Obras – AOO/COPAE. Nesta etapa, o processo é devolvido para a PROPLAN que 

defina a prioridade de elaboração do projeto e estipule limites financeiros, quando houver. 

 É comum que as demandas por projetos cheguem com prazos de execução previamente definidos 

e, frequentemente, inexequíveis. Para esta questão sugere-se que as solicitações sejam feitas com 

uma antecedência mínima a ser definida e que o DPAE participe na estimativa de prazos de acordo 

com as dimensões e complexidade dos projetos. 

 A inexistência de um Plano Diretor para a UFSC é um ponto crítico na etapa de planejamento (04 – 

Viabilidade Técnica) do fluxo apresentado, Com a inexistência deste documento, todas as demandas 

são analisadas pontualmente pela COPLAN, que define as diretrizes para cada intervenção no 

campus, sem o aporte político e institucional que o plano daria para a tomada das decisões técnicas. 

Em outra escala, o Plano Diretor objetiva dirimir os impactos da UFSC no município ao qual se 

insere, a partir de um processo participativo que definiria diretrizes para questões de mobilidade e 

acesso dos campi, por exemplo. Como já exposto o plano de trabalho para elaboração do Plano 

Diretor encontra-se com relator aguardando submissão ao Conselho Universitário. 

 As redes de infraestrutura (água, esgoto, energia elétrica, cabeamento, etc.) da UFSC não estão 

devidamente mapeadas o que é outro complicador para o planejamento de uma nova obra. O 

mapeamento destas redes deve envolver todos os setores que tratam da infraestrutura da UFSC: 

DPAE, DMPI, PU, DFO e CRFP. 

De modo geral, a utilização do fluxo proposto tem se mostrado bastante proveitosa, pois desta forma há 

maior transparência no processo e facilidade de rastreamento e monitoramento das atividades. Com a 
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concentração de todas as etapas da atividade em um único processo (SPA) o solicitante pode acompanhar e 

se inteirar do andamento sempre que necessitar.  

3.3 PADRONIZAÇÕES 

A partir do mapeamento das atividades foi constatada a necessidade de padronização de documentações 

para formalizações de atividades internas como atas de reuniões internas (ANEXO VI), além do 

estabelecimento de padrão de documentos técnicos que são elaborados cotidianamente pelo 

Departamento como Relatórios de Visitas (ANEXO VII) e Pareceres Técnicos (ANEXO VIII). 

Também foram padronizados alguns procedimentos para auxiliar outros setores que possuem atribuições 

com atividades associadas ao Projeto e para estes procedimentos criaram-se Instruções Técnicas e 

Normativas as quais são listadas abaixo: 

 IT01/DPAE/2013 - Instruções para elaboração e entrega de projeto as built/como construído 

(ANEXO IX) 

 IT02/DPAE/2015 - Instruções para elaboração e entrega de laudo de ensaios de conjuntos de 

manobra e controle de baixa tensão (ANEXO X) 

 IT03/DPAE/2015 - Diretrizes/Requisitos para compras de equipamentos - autoclave (ANEXO XI) 

 IN01/PROAD-PROPLAN/2015 - Estabelece regras e normatizações para fins de orçamentação 

processual no tocante à contratação, repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro de obras e 

serviços de engenharia no âmbito da universidade federal de Santa Catarina - UFSC ( ANEXO XII) 

3.4 INTERAÇÕES OBRAS 

A partir da observação diária de que o assessoramento técnico à fiscalização de obras ocupava de forma 

pertinente muitas horas de trabalho de projetistas, em 2014 iniciou-se um processo de monitoramento das 

interações entre os Departamentos de Projeto e de Fiscalização de Obras. 

O monitoramento iniciou-se a partir da criação de um fluxo único de solicitações (envolvendo as chefias) e 

da definição de informações mínimas que deveriam constar nas solicitações feitas ao DPAE.  

As solicitações são feitas pelo fiscal de obras através de um e-mail enviado à Coordenação de Fiscalização 

de Obras - CFO que, a partir dessa formalização, abre uma nova interação inserindo os dados em uma 

planilha online e paralelamente encaminhando o e-mail à Coordenação de Projetos – COPAE e à Divisão de 

Projetos – DIP/COPAE. Dentro do DPAE a DIP encaminha a demanda aos técnicos responsáveis e insere as 

informações na mesma planilha online à medida que a demanda evolui (se já está com analista, quem será 

responsável pelo atendimento e quando foi concluída). 
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 Fluxo utilizado: Fiscal da Obra> Coordenadoria de Fiscalização> Coordenadoria de projetos> Divisão 

de Projetos> Analista/Projetista. 

 Modelo/Exemplo de conteúdo mínimo da solicitação: 

o A/C: Eng. Ismael, Eng. Frederico  

o Obra: Curitibanos – CBS 02  

o Contrato / Licitação: 219/2014 – RDC 10/2014  

o Contratada: Salver 

o Solicitação: Contratada informa que não consta na planilha tubo PEAD 400mm, conforme 

projeto. Também solicita a substituição por tubos PEAD 150mm (em quantidade equivalente 

à área já calculada). Contratada também informa que não consta na planilha orçamentária a 

grelha metálica presente no projeto. 

o Justificativa: O pedido de substituição do tubo para 150mm é em virtude da disponibilidade 

em mercado. 400mm precisa encomendar e pode levar até 60 dias pra chegar, enquanto 

150mm está disponível a pronta entrega na loja. A troca não terá impacto financeiro no 

contrato e todas as informações constarão em as-built. 

o Prazo: Atendendo à solicitação da direção do campus Curitibanos, a contratada iniciou as 

atividades pelo paisagismo / drenagem do bloco 1, com intenção que seja concluído o mais 

rapidamente possível para facilitar o acesso da comunidade ao prédio já existente. Em 

virtude disso, pedimos celeridade na resposta (até 26/01/15). 

Tendo como amostra o acompanhamento de 18 obras durante de aproximadamente 450 dias úteis entre o 

período de março de 2014 e novembro de 2015, foram registradas 197 interações que demandaram 1221 dias 

corridos de tratativas para sua resolução (Figura 6).   

*Informações de status de obra disponibilizadas pelo Departamento de Fiscalização de Obras – DFO 

 
Figura 6 - Obras acompanhadas 
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Ainda que se saiba que as tratativas por vezes necessitaram de terceiros ou que estas foram desenvolvidas 

paralelamente às atividades diárias do Departamento, foi possível confirmar o grande volume de trabalho 

dedicado ao assessoramento de questões de obras e foi possível diagnosticar quais foram as principais 

causas destas interações.  

Das 18 (dezoito) obras monitoradas, 10 foram acompanhadas em 70% ou mais de sua execução, 6 obras 

foram acompanhadas em aproximadamente 50% de sua execução e 2 obras foram acompanhadas em 

menos de 30 % de sua execução.  Das 10 obras com maior acompanhamento no período, 07 eram de novas 

edificações (CBS Galpão Fito, CCA Usina, CCA Bezerreiro, CCA Infra Elétrica, CCA Manejo Águas, CCE Salas 

de Aula, CDS Administrativo) e 03 eram reformas (CCE Bloco A, CCE Jornalismo, CCS ODT CME). 

Ainda na Figura 6 observa-se que os casos com maior número de interações e também com maior número 

de dias para resolução de suas tratativas referem-se, em ordem, às obras do CFH Blocos E, F e E Anexo, 

CCB Bloco E, F e G e CCE Tecmídia. Cabe ressaltar que as duas primeiras obras tratam de construções que 

contam respectivamente, com áreas de 6.003m2 e 13.080m² e instalações diferenciadas.  

É importante destacar que as interações aqui apresentadas são as que seguiram o fluxo proposto para 

monitoramento (via chefias de ambos os departamentos) e só puderam ser levantadas graças à 

colaboração de projetistas, analistas e fiscais de obras que seguiram este fluxo. Isto é, obras que não 

seguiram este fluxo podem ter números aqui apresentados fora da realidade de interações reais e ainda 

podem não constar obras que tiveram assessoramento DPAE. 

A fim de analisar as causas das interações rastreadas neste período as mesmas foram classificadas nas 

seguintes 15 categorias: 

 Obra: 
o Leitura equivocada do projeto  
o Má execução da obra - correção; 
o Dúvida da fiscalização em aceitar material/equivalente técnico; 
o Obra questiona solução de projeto - Projeto Mantido; 
o Obra questiona solução de projeto - Projeto Corrigido; 
o Solicitação de alteração de projeto pela empreiteira; 

 Planilha Orçamentária: 
o Erro composição; 
o Erro fornecimento UFSC; 
o Erros quantitativos; 

 Projeto: 
o Especificação Técnica - Fora de Linha; 
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o Faltam detalhes; 
o Incompatibilidade entre informações de Projeto; 
o Inexequibilidade de solução; 

 Usuário: 
o Solicitação de alteração de projeto pelo usuário 

 Não classificadas: 
o Sem classificação 

 

 
Figura 7 - Tipo de interação x n° de interações 

 
Figura 8 - Tipo de interação x n° de dias para resolução 
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A partir desta classificação, e excetuando as interações que não puderam ser classificadas em nenhuma das 

categorias, as Figura 7 e Figura 8 expõem que as causas que geraram maior número de interações entre 

obra e projeto, e também o maior número de dias envolvidos na resolução do item, foram 'Falta de 

Detalhes', 'Incompatibilidade entre Informações de Projeto' e 'Obra questiona Projeto - Projeto Revisado'. 

Nota-se que as três principais causas partem de itens projetuais: 

 Falta de Detalhes: O Detalhamento de projetos é uma das últimas etapas antes da conclusão do 

mesmo. Foi recorrente, nas licitações ocorridas nos anos de 2012 e 2013 que resultaram nas obras 

acompanhadas neste processo, a solicitação pela Administração de celeridade na conclusão dos 

projetos e isto pode ter acarretado na falta de detalhamentos completos.  Como sugestão de 

melhoria destaca-se a previsão de maior cronograma para elaboração de projetos uma vez que 

obras com tamanhas dimensões devem ser bem planejadas em sua fase projetual e ainda maior 

interação entre fiscalização de obra e projeto na fase ainda de projeto onde a fiscalização deve 

avaliar o material e retornar feedbacks de quais detalhamentos podem ser incluídos para melhorar 

o processo de execução de obra. 

 Incompatibilidade entre Informações de Projeto: Tratando da apresentação de informações 

diferentes nos diversos materiais que compõem o projeto como pranchas, memoriais e planilha 

orçamentária este item também pode ter sido influenciado pela celeridade requerida na conclusão 

dos projetos. Além disso, dado que a compatibilização das informações projetuais fica a cargo de 

projetistas, a terceirização deste serviço traz por vezes esta falha onde o acompanhamento à 

distância não consegue trazer produtos devidamente compatibilizados. Como sugestão de melhoria 

indica-se a participação de um gerente de projetos da equipe UFSC nesta compatibilização ou ainda 

a inclusão desta fase na análise do material. 

 Obra questiona Projeto - Projeto Corrigido: Os questionamentos de obra sobre soluções projetuais 

(as quais tiveram seus projetos corrigidos) deram-se muitas vezes por questionar soluções com 

apresentação de propostas mais econômicas e/ou mais fáceis de executar. Isto pode ser melhorado 

com a apresentação por parte da fiscalização de obra de relatórios de acompanhamento da 

execução da edificação onde podem ser apontadas as principais dificuldades enfrentadas, como 

foram solucionadas e a partir disso os projetos podem ser realimentados com estas informações e 

aperfeiçoados em suas soluções técnicas. 

A criação do monitoramento destas tratativas interdepartamentais por si só tende a trazer informações 

que melhoram e reduzem essas interações. Entretanto, outras ações também devem ser realizadas para 

a melhoria do processo. 



 
PÁGINA 34 DE 83                                                                                                                              RELATÓRIO DE GESTAO DPAE 2012 - 2015   

Atualmente o DPAE vem licitando projetos executivos com programa de necessidades já homologados e 

Estudos Preliminares Arquitetônicos já definidos o que se entende irá aperfeiçoar o Processo de 

Elaboração do Projeto Executivo. Além da manutenção desta ação, sugere-se: 

 Para o Processo de Monitoramento: 
o Monitorar todas as obras para melhorar amostra: Houve resistência por parte de alguns 

profissionais que entendem o monitoramento como burocracia desnecessária. É necessário 
cativar uma mudança da cultura organizacional a fim de apresentar os retornos de um 
processo com acompanhamento diário a fim de aperfeiçoar essas interações para que a 
obra consiga ser executada da forma mais fluida possível; 

o Monitorar quando a interação necessita acionar projetistas terceirizados e quando é possível 
resolver internamente pelos analistas - isto permitirá avaliar se os dias de tratativas 
envolvem equipe interna ou não; 

o Monitorar quais as principais especialidades envolvidas nas interações a fim de melhor 
concentrar esforços nos processos de melhorias na fase projeto. 

o Definição classificatória dos tipos de interações deve ser realizada por equipe 
multiprofissional envolvendo ambos os departamentos DPAE e DFO e deve ser discutido 
quem classificará demanda, quem abre ou quem fecha interação. 

 Para Projetos: 
o Ampliar cronogramas de elaboração de projeto a fim de que as etapas finais de 

detalhamento, elaboração de quantitativos e compatibilização possam ser adequadamente 
concluídas - Ajustar cronogramas com programa de necessidades e estudo preliminar; 

o Terceirizar apenas Projetos com Programa de Necessidades homologado junto ao usuário e 
Estudo Preliminar Arquitetônico concluído; 

o Discutir com obra como melhorar detalhamentos - Antes da entrega/aceitação final do 
Projeto fazer reunião com fiscalização de obra para avaliação do material e considerações; 

o Compatibilização entre projetos e entre material de mesma especialidade deve ser 
reforçada nas análises de cada especialidade (informações de pranchas, memoriais e 
quantitativos). Dado que esta ação sempre será ao final do processo de projeto é necessário 
destacar a sua importância no processo de execução de obra. Prever um técnico específico 
da UFSC que ficará a cargo de compatibilizar os projetos das diversas especialidades, 
compatibilizar também com presença de fiscal da obra. 

 Para Obras: 
o Relatório de Obra com síntese de ocorrências durante sua execução deve ser encaminhado 

ao DPAE a cada conclusão de obra para realimentação de quais especificações/sistemas 
devem ser reavaliados em suas soluções para uma execução mais adequada e otimizada; 

o DFO deve avaliar Projeto antes de sua conclusão para considerações sobre detalhamentos e 
compatibilização. 

 Para Usuários: 
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o Institucionalizar a proibição de alteração de uso após conclusão do projeto - por 5 anos 
mínimo. Ainda que a etapa de formalização do Programa de Necessidades junto ao usuário 
já venha sendo aplicada como padrão pelo Departamento de Projetos, existiram interações 
com solicitação de usuários para modificação da necessidade ainda durante a obra. É 
conhecida também a solicitação com obra recém-inaugurada. Isto implica em retrabalho, 
mau uso do recurso público e numa demanda que nunca é vencida pelo setor técnico uma 
vez que projetos devem ter início, meio e fim. 

3.5 PATRIMÔNIO 

A gestão patrimonial da Universidade tem por objetivo cuidar do patrimônio da Instituição desde seu 

recebimento passando pela catalogação até seu correto destino final. Para que o trabalho do Departamento 

Patrimonial chegue a cada setor foi necessário criar a figura do agente patrimonial (servidor designado para 

organizar e controlar o patrimônio físico que compõe a unidade/setor).  

Um dos grandes problemas identificados no levantamento de bens patrimoniais do DPAE é o acúmulo de 

bens em desuso/irrecuperáveis que, muitas vezes ocupam salas, pois não há espaço no Departamento de 

Gestão Patrimonial para depósito. 

Há também a ausência de controle da localização dos itens onde falta de definição clara de qual servidor 

deve ser responsável por qual bem. Atualmente o DPAE distribui equipamentos de bem comum, como 

equipamentos utilizados por estagiários ou climatizadores de salas coletivas, ficam em nome das chefias 

mesmo que estas não consigam acompanhar visualmente a utilização destes equipamentos. Faz-se 

necessário rediscutir a distribuição dos bens patrimoniais (por chefia, por sala, etc.) e a partir disto elaborar 

a Lista bens patrimoniados do Departamento por sala.  

No ano de 2015 foi realizado o úlitmo Inventário, com a modificação dos códigos das salas facilitando a 

identificação das mesmas, onde foi identificado que o DPAE possui R$ 312.741,35 em bens patrimoniais.  
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4. IDENTIDADE E PUBLICIDADE 

Partindo da meta de dar publicidade às atividades do Departamento fazendo com que a Comunidade 

Universitária tenha conhecimento do trabalho elaborado por nossa equipe algumas ações foram 

implantadas e abaixo são descritas. 

4.1 IDENTIDADE VISUAL 

O Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia - DPAE foi criado através da portaria nº 860 

/GR/2010 de 29 de junho de 2010, criação feita pelo desmembramento do ETUSC, o então escritório técnico 

da UFSC, que contava com atribuição de projeto, obra e manutenção num único Departamento. 

Com a idade recente do Departamento no início da gestão DPAE 2012-2015 tinha-se costumeiramente a 

necessidade de explicar que o ETUSC, antigo setor que concentrava as atividades de engenharia e 

arquitetura da UFSC, tinha se desmembrado e que o DPAE era agora um Departamento direcionado para 

Projetos de Arquitetura e Engenharia.  

Além disso, a criação do DPAE e a definição de seu organograma e atribuições fizeram com que sua 

identidade já não fosse mais associada com o logotipo anterior que tinha como slogan "projetando e 

construindo a UFSC". Com a nova estrutura contando com Planejamento do Espaço Físico e Elaboração de 

Projetos identificou-se a necessidade de uma identidade visual para as documentações produzidas pelo 

Departamento que retratasse a nova cara do DPAE.  

Numa parceria com a Diretoria Geral de 

Comunicação foi elaborado um Projeto de 

Identidade Visual (ANEXO XIII) onde o novo 

logotipo do DPAE (Figura 9) traz em sua 

proposta a preocupação com o Projeto como um 

todo desde o Planejamento e enfatiza valores do 

Departamento a serem destacados: evolução, 

crescimento, agilidade, competência, seriedade. 

Como proposta de melhoria sugere-se a 

implantação da identidade em toda papelaria 

DPAE criando padrões de documentações. 

 
Figura 9 - Mosaico Proposta Final Logotipo 

Fonte: DGC, 2015 
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4.2 COMUNICAÇÃO 

Para melhorar a comunicação interna entre as equipes foram instituídas duas ferramentas online e 

gratuitas, com livre escolha do servidor sobre sua utilização. 

4.2.1 SKYPE 

Para auxiliar na comunicação interna, evitar ruídos 

desnecessários, permitir a privacidade de alguns 

assuntos, facilitar o envio de links e atingir o maior 

número possível de colegas com maior agilidade, os 

servidores passaram a utilizar a ferramenta Skype, 

por iniciativa própria e adesão gradual. Além disso, a 

mesma ferramenta tem auxiliado na realização de 

web conferências com os campi e/ou fornecedores 

localizados em outras regiões. A ferramenta 

possibilita ainda o uso de grupos, a partir da qual 

pode-se facilitar a comunicação com todos os 

colegas que aderiram, a partir da criação do grupo 

DPAE.  
Figura 10 – Grupo DPAE no Skype  

4.2.2 Agenda DPAE 

Ainda com o objetivo de organizar a comunicação e concentrar a informação e uma ferramenta única, foi 

criada a agenda DPAE, a partir da plataforma do GOOGLE. Compartilhada com todos os servidores do 

Departamento, a agenda tem como objetivo:  

 Integrar o agendamento de eventos; 

 Dar transparência as atividades; 

 Ver disponibilidade das salas e de equipe. 

Assim como o Skype, o uso da ferramenta não é obrigatório, podendo o servidor ocultar sua visualização 

ou cancelar a inscrição a qualquer momento. A inclusão dos colaboradores está restrita aos gestores, 

mas a adição e edição de eventos podem ser feita por qualquer técnico. 

Para fins de organização, os eventos são classificados da seguinte forma, definido no nome de cada 

evento: 
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 [S01] Sala de Reuniões Principal (ao lado da AOO) 

 [S02] Sala de Reuniões Interna (atrás da Copa) 

 [DIR] Sala da Direção 

 [EXT] Reunião externa ao DPAE 

 [VIS TEC] Visita Técnica - inserir nome do local 

 [FÉRIAS] Nome/Período: Ex.: Carolina Cannella -  1/2 - 2016 

 [CAPACITA] Capacitação, minicursos, congressos, etc. 

 [CONFRAT] Confraternizações, aniversários, etc. 

 [ANIVER] NOME 

 
Figura 11 – Agenda DPAE 

Ainda pretende-se ampliar o uso desta agenda incluindo-a no site do DPAE, facilitando aos usuários que 

desejam agendar um evento com a equipe 

4.3 MÍDIAS 

4.3.1 Website 

A criação de site para o Departamento teve como principal objetivo fazer com que a Comunidade 

Universitária conheça as atribuições do Departamento, o fluxograma de elaboração de projetos, as 
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atividades em andamento, as atividades concluídas e contatos de equipe. Além disso, o site visa 

institucionalizar as ações e fluxos definidos pelo Departamento, contendo ainda listagem dos projetos 

em andamento, mapas, instruções técnicas e documentações diversas que foram criados e encontram-

se lá disponíveis.  

 
Figura 12 - Layout Página Inicial DPAE site 
Fonte: http://dpae.proplan.ufsc.br, 2016 

4.3.2 Redes Sociais 

Com um caráter mais informal que o website, mas com o mesmo objetivo de dar publicidade às ações do 

departamento, foi criada em 2014 uma página na plataforma FACEBOOK  

(https://www.facebook.com/dpae.ufsc/). Com maior alcance, a página tem tido grande aceitação tanto 

da comunidade interna como externa, chegando a receber contato de pessoas de instituições de 

diversas regiões do Brasil. 
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Figura 13 - Layout Página Inicial DPAE Facebook 

Fonte: http://dpae.proplan.ufsc.br, 2016 

4.4 MAQUETES ELETRÔNICAS  

Utilizando o apoio técnico de estagiários do Departamento, em 2015 iniciou-se a elaboração de projeções 3D 

com volumetrias e renderizações dos principais projetos concluídos pelo Departamento nos anos mais 

recentes a fim de permitir uma melhor visualização para os solicitantes, e dar atratividade ao produto 

projetual. 



 
PÁGINA 41 DE 83                                                                                                                              RELATÓRIO DE GESTAO DPAE 2012 - 2015   

 
Figura 14 - Florianópolis/Campus Trindade - Centro de Física e Matemática - Administrativo 

 
Figura 15 - Curitibanos /Campus Sede - CBS02 - Laboratórios e Salas de Aula 

Este material, além de ser divulgado no site e no facebook, foi impresso e exposto no hall de entrada do 

DPAE e ainda enviado aos demandantes de cada projeto, como diretores de centro, diretores dos campi e o 

próprio Pró-Reitor de Planejamento. 
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Figura 16 - Hall de Entrada do DPAE 
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5. INFRAESTRUTURA DE TRABALHO 

5.1 MOBILIÁRIO E MATERIAL DE CONSUMO 

O Departamento buscou, sempre que possível, manter as condições necessárias de mobiliário para o bem 

estar dos seus servidores. Somente entre os anos de 2014 e 2015 foram adquiridos 8 grupos de materiais 

permanente, sendo estes: 

Material Quantidade adquirida 
Quadro Branco 4 
HD Externo 1 
Câmera Fotográfica Digital 1 
Cadeiras Giratórias com braço 12 
Cadeiras de Diálogo sem braço 12 
Longarinas de 2 lugares sem braço 4 
Escada 1 

A aquisição de cadeiras e longarinas que também foi feita nesta gestão só foi possível pela alocação dos 

recursos de serviços de terceiros do DPAE para a aquisição de material permanente (transferência de 

rubrica). Outras solitações foram feitas solicitações e, ainda que a necessidade permaneça, estes pedidos 

foram negados os quais: 

Material Quantidade solicitada Justificativa de negativa 
Câmera Fotográfica 1 Pedido rejeitado por não haver saldo na ATA 
Descanso de pé 22 Restrição orçamentária 
Mesas em L 1,40X1,40 5 Restrição orçamentária 
Mesas retas 4 pés  3 Restrição orçamentária 

Computadores  18 ATA suspensa – processo administrativo 
Banco de Jardim 1 Restrição orçamentária 
Cafeteira Elétrica  1 Problema com fornecedor 

Foram feitas compras para material de consumo também. São compras menores em relação ao 

permanente, mas que causam impacto no dia a dia dos servidores, como: tesouras, perfuradores, capacho, 

régua elétrica, extensão, óculos UV para o arquivo, filtros para os purificadores de água e afins. 

5.2 COMPUTADORES 

Os computadores do DPAE são ferramentas básicas de trabalho para os servidores e por isso foi feito em 

2015 um levantamento da necessidade de computadores com melhor desempenho para engenharia, pois 

os softwares como AUTOCAD demandam maior performance. Pelo estudo feito com as Coordenadorias 
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seriam necessários 18 novos computadores. Foi realizada a Solicitação Digital nº 018328/2015, a qual está 

como demanda registrada do SETIC, entretanto o processo licitatório daquele ano não foi para frente por 

questão de impedimento administrativo. 

5.3 SOFTWARES 

AUTOCAD: Software tipo CAD para geração de plantas contendo desenhos técnicos. Utilizado por todo o 

Departamento, atualmente utilizamos versão educacional da UFSC instalada pela Superintendência de 

Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC. Estamos em vias de aquisição 

de licenças para uso empresarial.  

CYPECAD: Software para cálculo de estruturas em concreto armado, aço e estruturas mistas. 3 licenças 

( 115861, 115862 e 116175) adquiridas em 2013 via pregão eletrônico nº 201/2013. PROC23080.033915/2013 - 

87, PATRIMÔNIO UFSC 307843. Utilizado pela Divisão de Projetos - DIP. 

SKETCHUP: Software para geração de modelos 3D. Utilizado pela Divisão de Projetos - DIP. 

SEOBRA - Sistema de Análise e Elaboração de Orçamento de Obras. 

SINAPI - Acesso ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil com convêncio 

com Caixa Economica Federal - CEF para acesso durante 5 anos, com pagamaneto anual (renovado em 

2015). 

5.4 BIBLIOTECA 

5.4.1 Normas 

Atualmente as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT são acessadas pelo 

Departamento de forma online pelo site www.abntcolecao.com.br sem possibilidade de salvar o arquivo 

em meio digital ou de imprimir em meio físico. 

A Biblioteca Universitária dispõe de algumas normas impressas, mas estas não tratam das normas 

específicas das áreas de arquitetura e engenharia. 

5.4.2 Revistas/livros 

O Departamento possui a assinatura de três revistas técnicas da Editoria PINI Ltda.: Téchne, Construção e 

Mercado e Infraestrutura Urbana onde a assinatura é bienal (com término em junho/2016) e engloba 

meios físico e digital das revistas. Entende-se que na próxima renovação seja necessária a renovação 

apenas da assinatura digital. 
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O DPAE possui anda assinatura das tabelas de Custos Sintética PINI - TCPO com renovação bianual para 

a AOO e recebe gratuitamente a revista Eletricidade Moderna da Editora ARANDA. 

5.5 ARQUIVOS 

Um dos setores mais importantes do Departamento, sendo vital às atividades diárias de Projeto e 

imprescindível para a memória da Instituição, o setor de arquivos do DPAE conta com necessidades de 

organização para que sua operação e gestão seja adequada. 

A principal deficiência do setor está nos arquivos digitais. As informações projetuais e gerenciais são hoje 

formalizadas digitalmente e o material digital produzido é de grande volume, produzido por muitos setores 

e de forma muito frequente. 

A disponibilização dos arquivos à Comunidade Universitária dá-se via Direção do DPAE. O solicitante envia 

um e-mail à Direção, que deve ser avalizado por um professor ou servidor técnico da Universidade, 

apresentadno a finalidade desejada e após avaliação, em caso de aprovação, encaminha a solicitação à DAA. 

5.5.1 Arquivos físicos 

Um projeto que já estava em andamento quando do início da Gestão DPAE 2012-2015, e que continua a 

ser elaborado, trata da digitalização de arquivos físicos da época quando os projetos ainda eram 

desenhados a mão. Ao longo destes 4 anos da gestão o Arquivo esteve 3 anos subordinado a Divisão de 

Gestão da Informação-DGI e, após sua extinção passou a integrar a Divisão de Apoio Administrativo-DAA. 

Durante este período as atividades desenvolvidas pelo setor foram as seguintes: 

 Estruturação do plano de classificação para os documentos DPAE/ DFO; 

 Ordenação e organização da massa documental acumulada: avaliação, classificação, higienização 

e descrição de documentos; 

 Avaliação / eliminação ou recolhimento para guarda permanente: foram transferidas 100 caixas 

para o arquivo central da UFSC sendo 30 caixas com processos de licitação por tomada de 

preços, 40 caixas com processos de licitação por carta convites e 30 caixas com outros 

processos. Está sendo finalizado o processo de transferência de mais 181 caixas. 

 Início dos trabalhos de restauração de plantas de arquitetura e engenharia para melhor 

conservação e para agilizar o processo de digitalização das plantas; 

 Empréstimo e consulta de plantas (de arquitetura e engenharia) e documentação referente as 

obras para a comunidade acadêmica em geral, que destes necessitem. 
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Outro projeto que se entende como prioritário trata da digitalização de Projetos Aprovados pelos órgãos 

competentes os quais possuem carimbos e assinaturas do órgão sobre a versão aprovada. Esta 

digitalização foi iniciada recentemente e deve ser continuada na medida em que os projetos são 

aprovados e, ainda, a versão física aprovada e digitalizada deve estar associada com a versão digital 

original do Projeto Legal da especialidade correspondente. 

5.5.2 Arquivos digitais 

Os arquivos digitais do DPAE são locados em dois grandes servidores do \\pastas.ufsc.br. A pasta 'DPAE' 

que trata de documentação diária e a pasta 'DPAE_ARQUIVO' que foi criada com o intuito de ser o banco 

de dados digital de documentações concluídas com informações de forma majoritária disponíveis 

apenas para leitura e download com acesso de upload controlado para chefias para que não existam 

informações duplicadas ou não oficiais. 

Entretanto, dada a recente criação do banco de dados de informações concluídas 'DPAE_ARQUIVO' este 

ainda deve ser alimentado com devida triagem da informação que lá ficará armazenada. As informações 

ainda estão dispersas, muitas vezes duplicadas ou, ainda, sem confirmação se são versões finais de 

projetos. Essa triagem, e a migração dos dados, estão sendo feitas pelas chefias do Departamento de 

forma paralela às atividades cotidianas e dentro das possibilidades visto que muitas das chefias 

desconhecem origem das documentações. Sugere-se dedicação exclusiva durante período pré-

determinado para a criação e formalização desse banco de dados. Para o 'DPAE_ARQUIVOS' criou-se 

uma nova estrutura de arquivamento a qual: 

 
Figura 17 - Estrutura Arquivo Digital 

- Topográfico
- Viabilidade

- Sondagens

- Doc Base
- P Preliminar

- Aprovações

- P Executivo
- P As Built

- Processos
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6. ATIVIDADES 2012 -2015 

A seguir são apresentadas, de forma sintetizada, as atividades elaboradas no período entre 2012 e 2015 pelo 

Departamento. 

Cabe ressaltar que, durante o período, três greves de servidores técnico-administrativos ocorreram, 

totalizando aproximadamente 14 meses de mobilização do total de 48 meses do período, e impactaram em 

alguns aspectos a produção no Departamento. 

6.1 PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES 

6.1.1 CETMU - Comissão de Estudo de Transportes e Mobilidade Urbana 
do campus Trindade e da Bacia do Itacorubi  

Criada pela portaria 369/2013/GR a comissão teve como atribuições:  

 Reunir a produção acadêmica relevante sobre os temas do transporte e da mobilidade urbana 
objetivando apontar as melhores soluções para essa problemática do campus da Trindade, e da 
Bacia do Itacorubi, com base nos condicionantes socioespaciais e ambiental da cidade de 
Florianópolis e da região metropolitana; 

 Sistematizar a produção a que se refere o inciso anterior resumindo as principais contribuições 
para o tema central da Comissão;  

 Com base em seus estudos, apontar diretrizes para a formação de uma proposta a ser 
construída e elaborada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis;  

 Organizar atividades sob a forma de oficinas e fóruns e de maneira ampla e participativa, em 
que se discutam e se formulem, junto à comunidade universitária e às comunidades do 
entorno da UFSC e Bacia do Itacorubi, soluções para a grave situação de trânsito e mobilidade.  

Os resultados finais das tratativas desta Comissão estão dispostos no Relatório final vide ANEXO XIV. 

6.1.2 Comitê de Acessibilidade da Universidade de Santa Catarina 

Criado pela Portaria n° 1277/2013/GR tem o objetivo de atender a atual legislação brasileira de 

acessibilidade espacial (Lei Federal 10.098/2000 e NBR9050/2004) e promover melhorias concretas 

nos espaços e equipamentos da Universidade propiciando condições de inclusão para todos os seus 

usuários. 

6.1.3 Comissão Permanente de Sustentabilidade da UFSC  

Comissão instituída pela Portaria 322/2015/GR tem como atribuições:  
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 Atuar como Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável (CPLS), conforme 
IN 10/2012 do MPOG, com atribuições de elaborar, monitorar, avaliar e revisar o Plano de Gestão 
de Logística Sustentável da UFSC;  

 Atuar como Comissão Gestora da Agenda Ambiental da Administração Pública (CA3P), com as 
atribuições de sensibilizar os gestores sobre a importância da implantação do programa; 
realizar o diagnóstico da instituição;  

 Realizar o planejamento das ações;  
 Apoiar a implantação das ações; promover o monitoramento das ações e de seus resultados; 

propor padrões, procedimentos, ações e programas visando à sustentabilidade da UFSC, 
observadas as legislações federais, estaduais e municipais pertinentes;  

 Responder consultas sobre matérias de sua competência. 

Os registros destes encontros são disponibilizados a cada nova reunião em 
http://comissaodesustentabilidade.ufsc.br. A partir das discussões nesta Comissão já foram criados 
padrões e instruções das quais se citam: 

a) Instrução técnica IT03/DPAE/2015 Diretrizes/Requisitos para compras de equipamentos - 
Autoclave (ANEXO XI) 

b) Manual Compras Sustentáveis (ANEXO XV) 

6.1.4 Comissão de Espaço Físico 

Criada pela portaria 1855/2013/GR em setembro de 2013 com a finalidade de avaliar e apresentar 

propostas sobre as  demandas emergenciais de espaço físico na UFSC. Em maio de 2014 com a 

substituição de alguns membros, o DPAE foi chamado a contribuir com as análises das demandas, 

portaria 800/2014.  

A Comissão recebe demandas reconhecidas pelos Centros de Ensino que envolvem problemas de falta 

de espaço físico para determinadas atividades ou projetos. Após uma triagem prévia realizada pelo seu 

presidente, os integrantes são chamados para avaliarem as alternativas e ações para atendimento. A 

comissão emite parecer ao GR que decide o encaminhamento. 

6.1.5 Comissão Cidade das Abelhas 

Criada através da Portaria nº 560/2015/GR de 08 de abril de 2015, a comissão da Cidade das Abelhas 

chegou a um produto final em outubro de 2015 intitulado de PARQUE CIDADE DAS ABELHAS | 

DIRETRIZES INSTITUCIONAIS DE USO E OCUPAÇÃO. Este versa sobre as diretrizes de uso e ocupação a 

partir da contextualização da área em questão e a definição de uma proposta institucional com o intuito 

de tornar a área em um Parque que mantenha a vocação original do espaço, acrescida de atividades de 

ensino, pesquisa e principalmente extensão. A proposta atual intenta em propor uma forma de ocupação 

institucional organizada de forma a ter no Parque um elemento de interação permanente com as 
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comunidades interna e externa da UFSC, além de integrá-la no espaço urbano, cultural e científico de 

Florianópolis. 

6.1.6 Comissão Sul da Ilha 

Após duas reuniões realizadas nos dias 27/05/2015 e 11/06/2015 a Comissão, criada pela Portaria nr. 

733/2015/GR para elaborar um plano de ocupação da área da Fazenda Ressacada e do Centro de 

Formação e Aperfeiçoamento da CELESC (CEFA), estabeleceu que o produto final a ser elaborado por 

esta comissão seriam diretrizes para uso da área em questão.  Diante disso, tomou-se como base a 

divisão de áreas elaborada pela comissão de espaço físico do Centro de Ciências Agrárias (CCA) e esta 

comissão sistematizou as diretrizes, que deverão servir como base para um Plano de Ocupação da área. 

6.2 ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO 

Abaixo se listam as atividades realizadas na COPLAN que não resultaram em encaminhamento à COPAE 

para elaboração de projeto. Os Estudos de Viabilidade que resultaram em projeto não foram listados por 

serem considerados como uma etapa preliminar da lista disposta no item 6.3. 

6.2.1 Atividades 2012 

 ARA | Proposta de Locação do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 CBS | Parecer Técnico do Estudo Preliminar do Centro de Diagnóstico 

 CBS | Estudo de Infraestrutura Viária e de Energia para acesso à Fazenda Agropecuária 

 TRI | Plano de Desocupação e Demolição do CFM e CCB para Acesso Sul do Bloco EFI. 

 Cadastramento e monitoramento das faturas de água e energia elétrica. 

 Alterações de contratos de demanda junto à CELESC. 

 TRI | Construção de SIG preliminar (Google Earth) para a rede elétrica de média tensão e sistema 

de água. 

 TRI | Leitura periódica dos hidrômetros para análise de parâmetros de consumo. 

6.2.2 Atividades 2013 

 CBS | Plano de Ocupação do Campus UFSC Curitibanos – Estudo Preliminar 

 CBS | Estudo Preliminar para Moradia Estudantil 

 CBS | Estudo Preliminar para Restaurante Universitário 

 CBS | Estudo Preliminar para Biblioteca Universitária 

 TRI | Proposta de implantação do novo estacionamento do CCB – Setor 01 

 TRI | Estudo de acesso à obra do INE / CTC. 
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 TRI | Parecer Técnico de fechamento do CED 

 TRI | Instalação de identificação para subestações e transformadores na Cidade Universitária. 

 TRI | Parecer sobre unidade consumidora irregular enviado à Procuradoria. 

 Cadastramento e monitoramento das faturas de água e energia elétrica. 

 Alterações de contratos de demanda junto à CELESC. 

 Atualização, expansão e remodelamento dos diagramas unifilares de média tensão. 

6.2.3 Atividades 2014 

 Mapa das faturas 2013 de energia elétrica de todos os campi e unidades da UFSC. 

 BLU | Relatório de Análise de Terrenos para Implantação do Campus 

 BLU | Programa de Necessidades Preliminar para Implantação do Campus 

 CBS | Contratação do Levantamento Planialtimétricos dos Terrenos da UFSC em Curitibanos 

 TRI | Relatório Técnico de Avaliação da Duplicação da Av. Dep. Antônio Edu Vieira 

 TRI | Criação do Mapa-base de Ocupação, Gabaritos e Infraestrutura do campus 

 TRI | Estudo de Viabilidade para a Central de Resíduos Sólidos do HU 

 TRI | Estudo de Viabilidade para a Lavanderia do HU 

 TRI | Estudo de Viabilidade para Quadra Coberta de Tênis do CDS 

 TRI | Plano de Requalificação Viária do acesso ao Colégio de Aplicação 

 TRI | Proposta de Método para o Plano Diretor da UFSC em Florianópolis 

 TRI | Restabelecimento da telemetria de energia elétrica junto à Cidade Universitária. 

 Cadastramento e monitoramento das faturas de água e energia elétrica. 

 Alterações de contratos de demanda junto à CELESC. 

6.2.4 Atividades 2015 

 Mapa das faturas 2014 de energia elétrica de todos os campi e unidades da UFSC. 

 ARA | Estudo de Viabilidade para Implantação da Casa Bioclimática 

 ARA | Estudo de Viabilidade para Implantação do Curso de Medicina 

 BLU | Relatório de Análise de Terreno para Implantação do Campus | Colégio Santo Antônio 

 CBS | Contratação do Projeto do Poço Tubular Artesiano da Fazenda Agropecuária 

 CBS | Projeto de Esgotamento Sanitário do Campus Sede de Curitibanos 

 JOI | Diagnóstico de Pré-Ocupação do Campus Joinville 

 JOI | Reavaliação do Plano de Ocupação para verificar necessidade de alteração 

 JOI | Estudos de ligação de infraestrutura às concessionárias locais. 

 TRI | Relatório Técnico de Avaliação da Duplicação da Av. Dep. Antônio Edu Vieira 

 TRI | Projeto de Esgotamento Sanitário do Setor 01 e ligação à rede da CASAN 
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 TRI | Plano de Contingência Elétrica da Unidade Consumidora Cidade Universitária 

 TRI | Estudo de Viabilidade para a Lanchonete do HU 

 Cadastramento e monitoramento das faturas de água e energia elétrica. 

 Alterações de contratos de demanda junto à CELESC. 

 Cidade das Abelhas | Diretrizes de Ocupação (atividade de comissão). 

6.2.5 Atividades 2016 

 Mapa das faturas 2015 de energia elétrica de todos os campi e unidades da UFSC. 

 ARA | Estudo de Viabilidade para Implantação do Curso de Medicina em Araranguá. 

 CBS | Outorga de Uso do Poço Artesiano do Campus Sede 

 TRI | Relatório do consumo de energia elétrica no horário de verão da UFSC  

 TRI | Plano de Contingência Elétrica da Unidade Consumidora Cidade Universitária (abril/2016) 

 JVL | Estimativa de Custos de Implantação 

 JVL | Avaliação para retomada das Obras da Pista de Testes 
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6.3 ATIVIDADES DE PROJETO 

6.3.1 Atividades 2012 

Sendo o primeiro ano da gestão, os processos de rastreamento das atividades era inicial, isto significa dizer que atividades como pareceres técnicos, 

assessoramento a obras e outros também foram realizados mas não foram rastreados. 

Destaca-se que em 2012 foram 3 meses de greve nacional dos servidores técnico-administrativos. 

No ano de 2012 foram concluídos 15 (quinze) projetos dos quais 10 trataram de novas obras e 5 de reformas.  

CAMPUS CENTRO EDIFICAÇÃO TIPO PROJETO MODO EXECUÇÃO – OBRA 

Trindade 

CCE 
Salas de Aula/Lab Ensino Nova Edificação CONC005/UFSC/2012 
Bloco A – LabLínguas Reforma – Piso  - 

CDS Rampa Nova construção  
CFH Blocos E, F e E Anexo Nova Edificação CONC007/UFSC/2012 
CFM Administrativo + Elevador Bloco29 Nova Edificação CONC008/UFSC/2012 

CSE 
Cobertura Vagas acessibilidade Nova construção  - 
Container Bar – Urbanização Nova construção DMPI/PU 

PROGRAD CFM – Bloco I – Acesso Norte – Urbanização Nova construção TO012/UFSC/2012 

PROPESQ 

CCB – Biotério Nova Construção - Infra Elétrica, 
acessos e drenagem 

TP004/UFSC/2012 e TP009/UFSC/2012 

CCB – Sistema Integrado de Biotecnologia e 
Biociências - SIBIOTEC (Etapas I e II) 

Nova Edificação Etapa I – CONC006/UFSC/2012 

Centro de Biologia Molecular Estrutural -
 CEBIME 

Reforma – Adequação conclusão 
obra 

TP013/UFSC/2012 

PRAE Antigo Restaurante Universitário – RU 
Reforma - Laboratórios do 
Departamento de Bioquímica CARTACONV003/UFSC/2012 

REITORIA 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão 
Universitária – FAPEU Reforma – AUDIN  - 

DCEven – Centro de Cultura e Eventos Especificações Técnicas – reforço 
guarda corpo 

- 

Sul da Ilha  CCA Centro de Manejo de Gado de Corte Nova edificação TP011/UFSC/2012 



 
PÁGINA 53 DE 83                                                                                                                              RELATÓRIO DE GESTAO DPAE 2012 - 2015   

6.3.2 Atividades 2013 

Já contando com um melhor rastreamento de todas as atividades do Departamento foi possível neste ano rastrear e acompanhar, além de projetos 

desenvolvidos, a elaboração de pareceres técnicos aos diversos setores solicitantes. 

No ano de 2013 foram concluídos 33 (trinta e três) projetos dos quais 12 (doze) trataram de novas obras e 21 (vinte e um) de reformas.  

CAMPUS CENTRO EDIFICAÇÃO TIPO PROJETO SPA ASSOCIADO MODO EXECUÇÃO - 
OBRA 

Trindade 

CCB 

Blocos E, F e G Nova Edificação - CC006/UFSC/2013 
Subestação Nova Edificação - CC006/UFSC/2013 
Morfologia Reforma - abrigo exaustores PROC23080.067324/2013-11  - 
Bloco D - 
Farmacologia Reforma - climatização 

SOL003371/2013 
SOL042847/2013  - 

MIP Reforma - abrigo geradores MEM10/DIR/CCB/2012 - 

CCE 

Jornalismo Reforma - cobertura/piso PROC23080.037718/2013-37 RDC009/UFSC/2013 

Reforma Etapa I  Bloco 
A 

Reforma - acessibilidade/ prevenção contra 
incêndio 

SOL000082/2012 
SOL006951/2013 
PROC23080.060056/2013-07 

RDC003/UFSC/2014 

CCS 

Odontologia Reforma - Centro de Esterilização PROC23080.034879/2013-79 RDC003/UFSC/2013 

Reitoria II 

Reforma - Clínicas Fonoaudiologia (2°pavimento 
e Loja 2) 

- - 

Especificações Técnicas - Mobiliário 
Fonoaudiologia 

SOL021892/2013  
SOL038373/2013 

- 

CDS 
Administrativo Nova Edificação - Finalização PROC23080.035930/2013-60 RDC004/UFSC/2013 
Pista Atletismo Nova Construção PROC23080.060398/2013-19 RDC016/UFSC/2013 

CED 
Bloco B Reforma - DMPI/PU 

Biblioteca Setorial Reforma - prevenção contra incêndio SOL 007117/2012 
PROC23080.041409/2013-61 

RDC011/UFSC/2013 

CFH Estacionamento Reforma - Especificações pintura/acesso -  - 

CTC 

DAS - Lab Inovação Reforma - rampa acesso  SOL 009025/2013 DMPI/PU 
ECV - Bloco B/ Bloco 
Ligação 

Reforma/Nova edificação - Ampliação   - 

ECV - Lab Solos e Lab  Reforma - ampliação estocagem SOL 014162/2013 RDC008/UFSC/2013 
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Pavimentação 

PRAE 

Novo Restaurante 
Universitário - RU 

Reforma - adequação climatização SOL035700/2013 
PROC23080.008853/2014-56 

 - 

Antigo Restaurante 
Universitário - RU 

Reforma - Ocupação temporária - espaço 
Saramago 

- DMPI/PU 

Moradia Estudantil Reforma - Abastecimento água PROC23080.043628/2013-85 RDC012/UFSC/2013 

PROGRAD  Reitoria II 

Reforma - Proposta de Layout DAE (Loja 1) - DMPI/PU 
Reforma - Proposta de Layout DAE (Loja 2) - - 
Reforma - Proposta de Layout DAE (1° 
pavimento) - DMPI/PU 

Especificações Técnicas - Mobiliário DAE PROC 23080.063403/2013-45 - 

PROAD Reitoria II 

Reforma - Proposta de Layout sala licitações CPL 
(Loja 2) 

SOL053846/2013 DMPI/PU 

Reforma Proposta de Layout DCL (Loja 1) - - 
Reforma Proposta de Layout DCL (5° pvt) SOL039157/2013 DMPI/PU 
Reforma Proposta de Layout DCL (6° pvt) - DMPI/PU 
Reforma Proposta de Layout DPC (8° pvt) - DMPI/PU 

PROPLAN  Reitoria II 

Reforma Proposta de Layout DFO (3° pvt) - - 
Reforma Proposta de Layout DPAE (4° pvt) - - 
Reforma Proposta de Layout DPAE (3° pvt) - - 
Reforma Proposta  Layout COPLAN (5°pvt) - - 
Reforma Proposta de Layout DCF (Loja 2 ) - DMPI/PU 
Reforma - Proposta de Layout DCF (Loja 4 ) - - 
Reforma - Proposta de Layout DCF (6° pvt) - DMPI/PU 
Reforma - Proposta de Layout DCF (7° pvt) - - 
Reforma - Proposta de Layout DGO (7° pvt) - DMPI/PU 
Reforma - Proposta de Layout DPGI (7° pvt) - DMPI/PU 

PROPESQ 

CCB - Biotério Adequação Projeto - Rampa PROC 23080.038731/2013-11 TP004/UFSC/2012 

CCE - Tecmídia Nova Edificação 
SOL062087/2012 
PROC23080.012907/2013-05 
PROC23080.028972/2014-25 

RDC006/UFSC/2014 

REITORIA 

DCEven - Centro de 
Cultura e Eventos 

Especificações Técnicas - corrimão escada 
principal 

- DMPI/PU 

Reitoria II 
Reforma Proposta de Layout SINTER (1° pvt) - DMPI/PU 
Reforma Proposta de Layout Proc. (5° pvt) - DMPI/PU 
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Reforma Proposta de Layout PROEX (3° pvt) - DMPI/PU 
Reforma Proposta de Layout PROEX (5° pvt) - - 
Reforma Proposta Layout PROPLAN (7° pvt) - DMPI/PU 
Reforma Proposta Layout PROAD (8° pvt) - DMPI/PU 

Sul da Ilha 
 CCA 

Bezerreiro Nova edificação PROC23080.063914/2013-67 RDC018/UFSC/2013 
Galpão Fito Nova edificação PROC23080.065657/2013-06 RDC020/UFSC/2013 
Centro de Ordenha Nova edificação  - 
Manejo de Água Nova construção PROC23080.032301/2013-88 RDC002/UFSC/2013 
Infra Elétrica Nova construção PROC23080.039735/2013-17 RDC010/UFSC/2013 

Lagoa do 
Peri 

LabNutri Nova construção - Base Chiller SOL050178/2013 - 

Curitibanos  CBS 
Galpão de Apoio à 
Produção Vegetal 

Nova Edificação PROC23080.029126/2013-41 RDC001/UFSC/2013 

CBS01 Reforma  DMPI/PU 

 Pareceres Técnicos 

CAMPUS CENTRO EDIFICAÇÃO TIPO PROJETO SPA ASSOCIADO 

Trindade 

AGECOM TV UFSC Avaliação Acústica - Espumas SOL 005597/2013 
GR Estação das Bicicletas Avaliação Técnica sobre Projeto do GIPEDU de 2011 PROC23080.047075/2011-78 
EPS  - Adequação tubulações SOL059249/2012 
DCEven Centro de Cultura e Eventos Avaliação Técnica - Viabilidade pantográficas CORR  5/DCEVEN/SECULT/2013 
INE Sala Cofre Esclarecimentos de Projeto SOL 050188/2012 
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6.3.3 Atividades 2014 

Além do acompanhamento das atividades de elaboração de projetos e pareceres técnicos, em 2014 inicia-se o processo de rastreamento e 

acompanhamento das atividades da equipe DPAE voltadas ao assessoramento às Obras. As interações com o setor de obras, dada sua recorrência, 

foram explanadas de forma sintética no item 3.4 do presente documento. 

Em 2014  a greve dos servidores técnico administrativos foi extensa e impactou significativamente as atividades visto que foram 6 meses de paralisação 

(3 meses greve nacional + 3 meses greve interna). 

No ano de 2014 foram concluídos 21 (vinte e um) projetos dos quais 06 (seis) trataram de novas obras e 15 (quinze) de reformas.  

CAMPUS CENTRO EDIFICAÇÃO TIPO DE PROJETO SPA ASSOCIADO MODO EXECUÇÃO OBRA 

Trindade 

CCS 

CCS04 - ODT - CME 
REFORMA - Alteração em fá de vigilância e 
demanda de mais pavimentos 

MEM36/ODT/CCS/2013 
TP  005/UFSC/2013 
RDC009/UFSC/2014 

CCS02 - FONO REFORMA - Coordenação e Sala Profs. 
MEM163/CCGFON/2013 
MEM147/CCGFON/2013 
MEM13/SEXP/CCGFON/2013 

? 

BLOCO I - ENFERMAGEM PROPOSTA DE LAYOUT - CEPETEC SOL 048989/2014 DMPI 

CTC 

EQA NOVA EDIFICAÇÃO - Ampliação PROC23080.005774/2014-93 RDC001/UFSC/2014 
EMC - LVA / LABMAQUINAS REFORMA - Ampliação Elétrica - - 

ECV - AMPLIAÇÃO 
REFORMA/AMPLIAÇÃO - Ampliação de 
número de pvtos e construção de bloco de 
ligação 

- RDC 008/UFSC/2014 

EEL 
NOVA OBRA - Substituição Estrutura 
Reservatório SOL054110/2013 ? 

LEPTEN/LABTUCAL REFORMA - Ampliação Infra Elétrica - - 

CSE BAR - CONTAINER NOVA EDIFICAÇÃO - Container e implantação 
SOL048169/2013 
PROC23080.036245/2014-31 

CSE? 

CFH 
BLOCOS E, F, E ANEXO REVISÃO PROJETO - Alteração CBMSC - - 

BLOCO F REVISÃO PROJETO - Adequação layout em 
função espectrômetro/difratometro 

- - 

CFM CFM19 REFORMA - Implantação de exaustão no SOL024522/2012   
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almoxarifado 

CED NDI 

REFORMA - Adequação Elétrica para 
instalação de climatização 

SOL012182/2013 DMPI 

REFORMA - Adequação elétrica para 
instalação de forno 

SOL009431/2014 DMPI 

GR 
REITORIA II 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Móveis SOL058998/2013 ? 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Escaninho DAE SOL059016/2013 ? 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Reforço Dry 
Wall 

SOL055418/2013 ? 

PROPOSTA DE LAYOUT - DPAE - 7° PVTO - ? 
REFORMA - LOJAS - EXAUSTÃO - - 

ELEVADORES PANORAMICOS NOVA EDIFICAÇÃO - (CCS03, CSE02) 
SOL047480/2012 
PROC23080.057155/2013-01 PROC23080.19123/2015 

Itacorubi CCA BQA - LABCAI - CONTAINERS 
NOVA EDIFICAÇÃO - Infraestrutura provisória 
para implantação de containers - DMPI 

Curitibanos CBS 

CEDUP REFORMA - Exaustão Laboratórios - - 

TODOS SERVIÇO DE ENGENHARIA - Levantamento 
Topográfico 

- - 

CBS02 
NOVA EDIFICAÇÃO - Salas de Aula e 
Laboratórios 

PROC23080.037076/2013-76 
RDC006/2013 
23080.051631/2014-53 

RDC010/2014 

Blumenau BLU BLU01 PROPOSTA DE LAYOUT - Térreo e SS   DMPI 

 Pareceres Técnicos 

CAMPUS CENTRO EDIFICAÇÃO TIPO/DESCRIÇÃO SOLICITAÇÃO SPA ASSOCIADO 

Trindade 

CCB HERBARIO Verificação possibilidade de colocação de arquivo deslizante, fissuras no 
local. 

SOL009869/2014 
SOL013807/2014  

CED Bloco B Minuta de termo para contratação de serviços de manutenção e 
avaliação técnica para equipamentos de climatização 

PROC23080.003657/2014-95 

CDS Piscina Olímpica Avaliação de manutenção/troca trocadores de calor SOL13971/2014 
CCB Bloco D Avaliação intervenções 2ºpvto - farmacologia SOL059037/2013 
HU Queimados Avaliação compatibilização PCI 2010 e obra executada - 
CTC LEPTEN Nova Edificação -assessoramento - relação FAPEU PROC23080.062136/2012-16 
PRAE MOR Análise - Laudo SOL 022210/2013 
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6.3.4 Atividades 2015 

Novamente impactadas por um período de aproximadamente 5 (cinco) meses de greve em 2015  a seguir apresentam-se as atividades concluídas no 

período.  

No ano de 2015 foram concluídos 16 (dezesseis) projetos dos quais 04 (quatro) trataram de novas obras, 12 (doze) de reformas e os demais foram 

revisões projetuais. Cabe destacar que num ano de recessão econômica enfrentado pelo país, principalmente com cortes orçamentários no setor da 

educação, algumas das atividades de projeto não evoluíram até a fase de projeto executivo visto que foram elaboradas para angariação de recursos. 

CAMPUS CENTRO EDIFICAÇÃO TIPO DE PROJETO SPA ASSOCIADO MODO EXECUÇÃO OBRA 

SEDE 

CDS 
Ginásio Alto 
Rendimento Caderno de Solicitação - Nova Edificação PROC23080.032935/2013-31   

CED NDI05 - MOD III REFORMA - Adequação Palco  -   

CCB Blocos A-D Reforma - Adequação rede GLP 

MEM 1/CCB/2011 
MEM97/DIR/CCB/2012 
MEM 13/PROPLAN/UFSC/2013 
SOL057182/2014 
PROC23080.064345/2014-58 
SD023378/2015 
SOL012436/2014  

DMPI 

CCE Adm/Salas de Aula 
Revisão de Projeto - Relocação Infra Elétrica e Infra Hidro para 
Locação do LIBRAS 

SOL052932/2014  DFO - Aditivo CCE 

CCS 
Farmácia Escola NOVA OBRA - EP - Ampliação 

PROC23080.075939/2013-11 
SOL006172/2014 

  

CCD04 - ODT 
Reforma/Ampliação - EP - Estudo Preliminar para angariação 
de recursos 

MEM 4/ODT/CCS/2013  
PROC23080.047240/2014-34 

  

CTC 
CTC05 - EEL - INEP REFORMA - Adequação Layout Interno INEP PROC23080.034572/2014-59   

ECV - Ampliação 
Revisão de Projeto - Revisão para obtenção de etiqueta A Procel 
Edifica - parceria LABEEE -   

HU QUEIMADOS 
REVISAO DE PROJETO - Revisão projetos em função da 
vigilância sanitária PROPLAN/MEMC09/2014/PROPLAN   

PROAD PU - NUMA REFORMA - Reforma ELE - alteração iluminação SOL066343/2014    
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EMPENHO201409570 

CTC08 - SETIC REFORMA - Adequação Acessibilidade BWCs 

SOL053536/2011 
PROC23080.040316/2012-39  
SOL42393/2012 
PROC23080.000518/2016-71  

PREGÃO 

PROPESQ BIC12 REFORMA - Infra-água vindo do SIBIOTEC     
PRAE RU II REFORMA - Exaustão Panelões - DMPI 

INFRA 
ESTACIONAMENTOS REFORMA - Adequação áreas BU e CFH - acessibilidade SOL44506/2015 DMPI  
REDE INTERNA 
ESGOTO 

NOVA OBRA/ REVISAO PROJETO - Projeto Rede Esgoto - área 
CCB/CTC: elevatória + revisão do CCB 

MEMO DFO 013/2014/RJ   

RESS CCA 
INFRA-ÁGUA NOVA OBRA - Sistema de abastecimento do Campus     

GALPÃO FITO 
REVISÃO DE PROJETO - Revisão de Projeto por solicitação do 
centro (zenitais, bancadas, etc.,) 

SOL021802/2015   

ITAC CCA USINA ALIMENTOS REVISÃO PROJETO - Sistema tratamento esgoto     
AGRO CBS POÇO NOVA OBRA - Sistema de abastecimento do Campus PROC069290/2014-72   

 Pareceres Técnicos 

CAMPUS CENTRO EDIFICAÇÃO TIPO/DESCRIÇÃO SOLICITAÇÃO SPA ASSOCIADO 

Barra do Sul/Yakult CCA Infra Elétrica Reforma/Troca de infra existente - Dimensionamento SOL054707/2014 

SEDE 

SETOR 01 PU11/DAG03 Parecer sobre afastamentos de segurança das áreas de deposito - 
PROGRAD BU Parecer sobre películas/temperatura e pássaros   

PRAE 
RU II Parecer Técnico - Medições Tem/umidade - 2013 a 2015 

MEMC66/SEST/DSST/2013 
MEMC09/DSST/DAS/SEGESP/2015 
SOL018600/2014 

MOR05 Posicionamento sobre hidrantes de recalque - vazamento SOL077381/2013 
PROPESQ BIC12 Compatibilizar Gerador comprado pelo Biotério com instalações existentes - 

CCB 
Blocos A-D/Modulados Viabilidade de instalação aquário e maquinas de gelo SOL032226/2015 
MORFOLOGIA Viabilidade de Implantação de talhas - 

CCE Bloco A Parecer Técnico - Troca de porta de madeira por porta de vidro sala CCE122 SOL018270/2015 
CDS Piscina Parecer - Viabilidade instalação trocadores de calor - 

CTC 
CTC07 - EPS Parecer Técnico - PCI - fechamento escada SOL052294/2014 
CTC38 ENS/ CTC31 INE Viabilidade conexão entre blocos SOL028700/2015  

CED 
Colégio de Aplicação - Bloco A Viabilidade de criação de nova abertura para área terceirizados SOL007555/2015 
Colégio de Aplicação - BLOCO Parecer Técnico - colocação ganchos para sustentação crianças com - 
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C(CED01) E D(CED04)  deficiência 
Reservatório - Bloco B Avaliação Reservatório com problemas de infiltração SOL074976/2014 

 

6.3.5 Atividades 2016 

No ano de 2016, até o mês de abril, foram concluídos 03 (03) projetos de reformas e os demais foram revisões projetuais. Além disso, foram produzidos 07 

Pareceres Técnicos. 

CAMPUS CENTRO EDIFICAÇÃO TIPO DE PROJETO SPA ASSOCIADO MODO EXECUÇÃO OBRA 

SEDE 

PRAE RU13_REF Especificação Técnica - telas paa evitar entrada de pássaros SOL052397/2015 - 

PROAD BIC13 Nova Obra - cercamento/ acesso SS/ Abrigo resíduos/ 
Bancada 

- DMPI 

ESTACION
AMENTOS 

CSE/DESEG Reforma/ Ampliações - novas vagasa e acessibilidade SOL049422/2015 DMPI 

CBS - 
SEDE 

CBS CBS02 Revisão de Projeto - alteração entrada energia em função de 
nova subestação 

- RDC 010/UFSC/2014 

 Pareceres Técnicos 

CAMPUS CENTRO EDIFICAÇÃO DESCRIÇÃO SPA ASSOCIADO N° PARECER 

SEDE 

GR REI02 Análise viabilidade retirada muro garagem SOL003433/2016 005/2016/DIP/COPAE/DPAE 
PROPESQ MUT02 - CEBIME Exaustão Equiopamentos Solventes SOL005497/2015 - 
PROGRAD MUT03 - EFI Avaliação de acesso restrito à cobertura devido a vandalismo SOL067779/2015 004/2016/DIP/COPAE/DPAE 

CCE 
SALAS DE AULA E 
LABS 

Aquisição Arquivos deslizantes - Lab Figurinos SOL013674/2016 002/2016/DIP/COPAE/DPAE 

CCS CCS04 ODT Aquisição Termodesinfectoras - CME PROC23080.004389/2016-91 001/2016/DIP/COPAE/DPAE 
CTC EQA Análise Técnica Rampa acesso SOL017814/2016 007/2016/DIP/COPAE/DPAE 

JVL CEM PISTA TESTES Retomada Obras Implantação Pista SOL012498/2016 006/2016/DIP/COPAE/DPAE 
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7. AÇÕES DE CONTINUIDADE PROPOSTAS 

Além das propostas de melhorias pontuais sobre ações já implantadas, mas que devem ser aprimoradas, 

neste capítulo citamos novas ações necessárias conforme contextualização explicitada no presente 

documento. 

7.1 ORGANIZACIONAL 

7.1.1 Integração dos setores técnicos 

Diagnóstico: Falta de clareza das atribuições de cada Departamento; Conflitos internos por falhas de 

comunicação ou falta de processos formalizados; Ausência de planejamento conjunto para o espaço 

físico. 

Ações Propostas: Criação de Secretaria única, vinculada diretamente à Reitoria, sob a qual estariam os 

órgãos técnicos vinculados à Gestão do Espaço Físico da UFSC; Definição clara das Atribuições de cada 

Departamento; Mapeamento dos Fluxos de Processos Interdepartamentais; 

Benefícios: Planejamento Tático/Operacional: Definição do modo com que se alcançarão os objetivos 

gerais definindo resultados esperados, estabelecendo prazos, definindo recursos necessários; 

Controle/Gestão Integrada de todo ciclo de vida das edificações - planejamento, projeto, obra, 

manutenção, reformas. 

Barreiras identificadas: Falta de consenso sobre o tema; Falta de pessoal em alguns setores; 

Necessidade de redistribuições de FG/CD, etc. 

7.1.2 Criação de comissão de ações construtivas 

Diagnóstico: Algumas iniciativas de organização interna do Departamento acabam não tendo 

continuidade por falta de disponibilidade dos técnicos para materialização das ideias. 

Ações Propostas: Institucionalização de uma comissão interna permanente, com carga-horária de 20 

horas mensais estabelecida em portaria e com a atribuição de realizar o diagnóstico, elaboração e revisão 

da documentação e ações de apoio às atividades do DPAE: 

 Fluxos (Projetos, Aprovações, etc.); 

 Documentos (Caderno de Solicitações, Estudos Preliminares, Memoriais, Relatórios, etc.); 

 Mídias (Site, Facebook, Campanhas, etc.); 

 Institucionais (Atribuições, Organograma, etc.); 
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 Instruções Normativas (Recebimento de projetos externos, etc.); 

 Apoio ao Arquivo (Digital e Físico); 

 Capacitações e uso de softwares (AutoCAD, Revit, etc.); 

 Cálculo de CUB-UFSC; 

Benefícios: O produto gerado por esta comissão objetiva melhorar o desempenho da equipe do DPAE, 

aumentando a produtividade e padronizando procedimentos internos. 

Barreiras identificadas:  Falta de priorização da atividade. 

7.1.3 Integração de escritorios técnicos das IFES 

Diagnóstico: Os problemas enfrentados pelos setores técnicos da UFSC são os mesmos enfrentados por 

todas as Universidades Federais do Brasil. Assim, a criação de um fórum para troca de experiências e 

definição de estratégias conjuntas contribuiria com a eficácia e qualidade dos trabalhos realizados por 

estes setores.  

Ações Propostas: Promoção de encontro de escritórios técnicos das IFES e estabelecimento de um 

fórum permanente de discussões. 

Benefícios: Reunir informação sobre cenário nacional dos problemas gerenciais/ operacionais/ etc. 

dentro da implantação de obras e serviços de arquitetura e engenharia nas IFES. 

Barreiras identificadas: Apoio institucional e disponibilidade de equipe para organização. 

7.2 GESTÃO DE PROJETOS 

7.2.1 Definição de volume de produção e data limite para solicitação de projetos 

Diagnóstico: Há mudanças contínuas de prioridade e/ou paralisação de atividades em função da entrada 

de novas demandas o que resulta em maiores prazos para elaboração de projetos quando da retomada 

de trabalhos paralisados. Dessa forma, não é possível um monitoramento confiável da capacidade de 

produção do departamento que somado a entrada contínua de demandas faz com que a lista de 

atividades apenas cresça. 

Ações Propostas: Implantar data limite de solicitações de projeto para início de atendimento no mesmo 

ano. Com o intuito de definir a capacidade de produção do Departamento instituir um sistema de 

apontamento de horas por projeto e definir um número máximo de projetos que podem ser atendidos 

pelo Departamento anualmente. Institucionalizar número de projetos anuais no macroplanejamento da 

Instituição. 
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Benefícios: Redução de retrabalho; valorização dos profissionais; fluidez no processo de conclusão das 

demandas. 

Barreiras identificadas: Necessidade de mudança de cultura organizacional (dizer não as novas 

demandas) e possível resistência dos servidores quanto ao apontamento de horas por projeto.  

7.2.2 Viabilização de contratação de serviços recorrentes  

Diagnóstico: Os serviços de levantamentos topográficos, sondagens, consultorias e laudos são 

frequentemente necessários e a dispensa de licitação de forma recorrente é proibida. 

Ações Propostas: Criar atas de serviço com disponibilidade do serviço. Consultar outras IFES para 

realização de compras compartilhadas. 

Benefícios: Legalidade de contratação. Fácil acesso ao serviço. 

Barreiras identificadas: A demanda por projetos é maior que a capacidade de produção da equipe não 

havendo assim disponibilidade de pessoal para instrução dos processos visto que estas não são 

atividades priorizadas.  

7.2.3 Viabilização de contratação de pequenas obras 

Diagnóstico: Com o atendimento das exigências do TCU para licitação de pequenas obras  os custos de 

administração chegam a 50% do valor total o que onera consideravelmente a execução destas de forma 

isolada. Em principio foram utilizadas na execução destas os serviços das atas de registro de preço para 

manutenção, processo que foi descontinuado. Os serviços disponíveis não conseguem vencer demandas 

e a utilização deste recurso para reformas impede que a manutenção mantenha-se em dia. Assim é 

necessária a junção de pequenas demandas em num único processo licitatório de obra o que atrasa a 

execução de algumas obras para os quais os projetos já estão finalizados. 

Ações Propostas: Execução desses serviços de forma mais econômica, através de uma Ata de Registro 

Preços específica para serviços de reforma. 

Benefícios: Viabilidade de implantação de pequenas intervenções de forma célere. 

Barreiras identificadas: Resistência dos setores de fiscalização de obras em gerenciar a ARP. 
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7.3 DEMANDAS INTERNAS 

7.3.1 Implantação da proposta para plano diretor UFSC 

Diagnóstico: Ausência de diretrizes e padrões institucionais que norteiem a ocupação do espaço físico 

nos Campi da UFSC tornando a ocupação racional, coletiva e humana. 

Ações Propostas: Implantação da Proposta DPAE de Elaboração de Plano Diretor (ANEXO III) por 

membros UFSC: Definir função social do espaço físico UFSC e sua relação com a cidade; Estabelecer 

diretrizes de ordenação do espaço urbano consolidado; Alçar objetivos para nortear a expansão da UFSC, 

seu campus sede e unidades; 

Benefícios: Inibição de comportamentos feudais; Melhor aproveitamento de espaços com maior 

utilização de espaços multicentro; Respaldo nas tomadas de decisão sobre o tema. 

Barreiras identificadas: Necessidade de Incentivo à Participação - professores e servidores; Tempo de 

elaboração. 

7.3.2 Codificação do espaço físico 

Diagnóstico: Ausência de diretrizes e padrões institucionais para sistematizar a informação das 

edificações. Existe uma codificação feita pela antiga equipe da DGI, mas esta se baseia no uso das 

edificações, o que pode dificultar sua atualização com a mudança da ocupação (ex: DAE sendo ocupado 

pela DESEG). É sabido ainda que SETIC, PROGRAD e outros Centros possuem codificações próprrias para 

seus sistemas. 

Ações Propostas: Elaboração de uma proposta de codificação do espaço físico, desde a setorização à 

nomenclatura dos ambientes, passando pela ordenação das edificações, estacionamentos, e até o 

patrimônio da UFSC.  

Benefícios: Organização sistematizada das informações tanto para as ações institucionais unificadas, 

como para facilitar a legibilidade pela comunidade universitária. 

Barreiras identificadas: Falta de integração dos setores que utilizam de codificações para criação de 

padrão. Falta de priorização da atividade ou profissionais disponíveis para atuar neste plano.  

7.3.3 Padronizações 

Diagnóstico: Falta de padronização de materiais e sistemas dificulta serviços de manutenção e torna 

orçamentos (novas composições necessárias) mais demorados. 
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Ações Propostas: Criação de uma comissão envolvendo o DPAE, DFO e DMPI para definir diretrizes de 

padronização de materiais e sistemas. 

Benefícios: Maior agilidade na especificação dos projetos e facilidade de execução e manutenção das 

obras. 

Barreiras identificadas: Falta de priorização da atividade. 

7.3.4 Manual da edificação  

Diagnóstico: A partir do contato com os administradores de edifícios, constatou-se a dificuldade na 

definição de fluxos de manutenção corretivas para as edificações e da definição de rotinas de 

manutenção preventiva. 

Ações Propostas: Criação de manual de informar aos administradores da edificação características 

técnicas da edificação como construída. Descrever procedimentos recomendáveis e obrigatórios para a 

conservação, uso e manutenção da edificação, bem como para a operação dos equipamentos. Informar e 

orientar os administradores das edificações, em linguagem adequada e de forma didática, com relação 

às suas obrigações no tocante à realização de atividades de manutenção e conservação, e de condições 

de utilização da edificação; Recomendar ações para prevenir a ocorrência de falhas ou acidentes 

decorrentes de uso inadequado; Recomendar ações para contribuir para que a edificação atinja a vida 

útil de projeto. Indicar como solicitar serviços de manutenção corretiva. 

Benefícios: Maior facilidade na definição de ações de manutenção tanto para os administradores de 

edifícios, quanto para o Departamento de Manutenção Predial e de infraestrura – DMPI.  Material 

também seria base para definição de um plano de manutenção preventiva. 

Barreiras identificadas: Falta de priorização da atividade 

 

 

 

 

 

 



 

GESTAO 2012 - 2015 

ATIVOS 

ANTONIO CEZAR BORNIA (2014 - 2016) 

PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO 

PORTARIA Nº 353/2014/GR  

ANNA CECÍLIA AMARAL PETRASSI (2015 - 2016) 

PRÓ-REITORA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO  

PORTARIA Nº 176/2015/GR  

ELIAS SEBASTIÃO DE ANDRADE  

DIRETOR DO DPAE  

PORTARIA Nº 940/2012/GR  

ROBERTA DE ANDREIS PIRES (2015-2016)  

CHEFE DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO (DAA)  

PORTARIA Nº 725/2015/GR  

CAMILA POETA MANGRICH (2014 - 2016)  

COORDENADORA DE PLANEJAMENTO (COPLAN)  

PORTARIA Nº 952/2014/GR  

LEILA DA SILVA CARDOZO  

COORDENADORA DE PROJETOS (COPAE)  

PORTARIA Nº 1359/2012/GR  

CAROLINA CANELLA PEÑA  

CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS (DIP)  

PORTARIA Nº 1360/2012/GR  

FREDERICO AMORIM DACOREGIO (2015 - 2016) 

CHEFE DA ASSESSORIA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS (AOO)  

PORTARIA Nº 74/2015/GR  

JULIANA DE ALANO SCHEFFER (2015 - 2016) 

CHEFE DA DIVISÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (DEE) 

PORTARIA Nº 1818/2015/GR  

 

 

 

 

INATIVOS 

BEATRIZ AUGUSTO DE PAIVA (2012 - 2013) 

PRÓ-REITORA DE PLANEJAMENTO  

PORTARIA Nº 683/2012/GR  

IZABELA RAQUEL (2012 - 2015) 

PRÓ-REITORA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO  

PORTARIA Nº 670/2012/GR  

DHIANCARLOS PICININ (2012- 2015) 

CHEFE DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO (DAA)  

PORTARIA Nº 1498/2012/GR  

SANDRO RAFFES DA SILVA (2012 -2014) 

CHEFE DA ASSISTÊNCIA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS  

PORTARIA Nº 1499/2012/GR  

MARIA DAS GRAÇAS V. AMARAL (2012 - 2013) 

COORDENADORA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS (COPLAN) 

PORTARIA Nº 1477/2012/GR  

IRVANDO LUIZ SPERANZINI  

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO DE OBRAS (COPLAN) 
(2013) 

PORTARIA Nº 362/2013/GR  

CHEFE DA DIVISÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (DEE) 
(2014 - 2015) 

PORTARIA Nº 1865/2014/GR  

RICARDO CESAR DOS PASSOS (2012 - 2015) 

CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO (DGI) 

PORTARIA Nº 1365/2012/GR  

 

 

 

 

 

 

 



 

EQUIPE DPAE 

ATIVOS 

ANA MARIA SOSTER BORTOLOTO  

ARQUITETA E URBANISTA – COPAE/DIP 

CAMILA POETA MANGRICH  

ARQUITETA E URBANISTA – COPAE/DIP 

CAROLINA CANNELLA PEÑA  

ENGENHEIRA CIVIL – COPAE/DIP 

CRISTIANO CAVALHEIRO LUTZ  

ARQUIVISTA - DAA 

DHIANCARLOS PICININ  

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - DAA 

EDUARDO LUZ  

AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO - DAA 

ELIAS SEBASTIÃO DE ANDRADE  

ENGENHEIRO ELETRICISTA – DIREÇÃO 

EVANDRO MACHADO FERNANDES  

ARQUITETO E URBANISTA – COPAE/DIP 

FABÍOLA BRISTOT SERPA  

ARQUITETA E URBANISTA – COPLAN 

FABRÍCIA DE OLIVEIRA GRANDO  

ARQUITETA E URBANISTA – COPAE/DIP 

FELIPE GARCEZ MORIGI  

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA – COPLAN/DEE 

FREDERICO AMORIM DACOREGIO  

ENGENHEIRO CIVIL – COPAE/AOO 

GISELI ZUCHETTO KNAK  

ARQUITETA E URBANISTA – COPAE/DIP 

GUILHERME FRANCISCO ZUCATELLI  

ENGENHEIRO CIVIL - COPLAN 

GUILHERME RIBEIRO DE TOLEDO BARROS  

ENGENHEIRO ELETRICISTA – COPAE/DIP 

HIURY SANTOS  

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA – COPAE/AOO 

IGOR TADEU LOMBARDI DE ALMEIDA  

ARQUITETO E URBANISTA – COPAE/DIP 

ISABELA MARIA MARTINS  

ENGENHEIRA CIVIL – COPAE/AOO 

JULIANA DE ALANO SCHEFFER  

TÉCNICA EM ELETROTÉCNICA – COPLAN/DEE 

LEILA DA SILVA CARDOZO  

ARQUITETA E URBANISTA – COPAE 

LUIZ ANTÔNIO ZENNI  

ARQUITET0 E URBANISTA – COPLAN 

MARIANA SOARES  

ARQUITETA E URBANISTA – COPLAN 

MOISÉS JOÃO LOPES  

ENGENHEIRO CIVIL – COPAE/DIP 

PATRICIA ALESSANDRA DEL CORSO BROGGIO  

ENGENHEIRA ELETRICISTA – COPAE/DIP 

PATRÍCIA ORSI  

ENGENHEIRA SANITARISTA E AMBIENTAL – COPLAN 

PETER KLITZKE GIESBRECHT  

ENGENHEIRO MECÂNICO – COPAE/DIP 

RICARDO SONNTAG 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES – COPAE/AOO 

ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA  

DESENHISTA PROJETISTA – COPAE/DIP 

ROBERTA DE ANDREIS PIRES  

ADMINISTRADORA - DAA 

ROGÉRIO DOMINGOS NUNES  

SERVENTE DE OBRAS - DAA 

ROMÃO SEBASTIÃO LEANDRO DA SILVA  

DESENHISTA PROJETISTA - COPLAN 

ROSANA DEBIASI  

ARQUITETA E URBANISTA – COPAE/DIP 

SABRINA KALISE HEINEN  

ENGENHEIRA CIVIL – COPAE/DIP 

VANESSA MENDES ARGENTA  

ARQUITETA E URBANISTA – COPAE/DIP 



 

WILLIAM SCHAUFFERT  

ENGENHEIRO ELETRICISTA – COPAE/DIP 

INATIVOS 

ANGELICA BERNDT LOPES  

DESENHISTA PROJETISTA 

RAZÃO SAÍDA: REMOÇÃO - CRFP 

AMANDA MACIEL 

ADMINISTRADORA 

RAZÃO SAÍDA: EXONERAÇÃO 

CARLOS VIEIRA 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

RAZÃO SAÍDA: APOSENTADORIA 

ELLEN DE ANDRADE THOMAZO 

ARQUITETA E URBANISTA  

RAZÃO SAÍDA: REDISTRIBUIÇÃO - IFC 

ELVIANE LUANA WILKE 

ENGENHEIRA CIVIL  

RAZÃO SAÍDA: EXONERAÇÃO 

FERNANDO CHEREM FONSECA 

ENGENHEIRO CIVIL  

RAZÃO SAÍDA: REMOÇÃO - DFO 

ISMAEL PAULO DOS SANTOS 

ENGENHEIRO CIVIL  

RAZÃO SAÍDA: REMOÇÃO - CRFP 

JANAINA CANOVA 

ENGENHEIRA CIVIL  

RAZÃO SAÍDA: REMOÇÃO - CRFP 

JANILDA TEREZINHA NICOLODI PEREIRA 

DESENHISTA PROJETISTA 

RAZÃO SAÍDA: REMOÇÃO - CRFP 

JULIANE TAMARA RUSSI  

ARQUITETA E URBANISTA  

RAZÃO SAÍDA: EXONERAÇÃO 

 

LUCIANO CEZÁRIO DE LUCIA 

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA  

RAZÃO SAÍDA: LICENÇA DESDE 10/2012 

MARGOTT FILISBINO 

ENGENHEIRA CIVIL  

RAZÃO SAÍDA: EXONERAÇÃO 

MARIA DAS GRAÇAS VELHO DO AMARAL  

ARQUITETA E URBANISTA  

RAZÃO SAÍDA: REMOÇÃO - CRFP 

MARIA DOLORES RIPOLL TAVARES LEITE  

ENGENHEIRA CIVIL  

RAZÃO SAÍDA: APOSENTADORIA 

MOISES ELLER 

DESENHISTA PROJETISTA 

RAZÃO SAÍDA: APOSENTADORIA 

RAFAEL SOMARIVA  

ENGENHEIRO ELETRICISTA  

RAZÃO SAÍDA: EXONERAÇÃO 

RICARDO CESAR DOS PASSOS 

DESENHISTA PROJETISTA 

RAZÃO SAÍDA: REMOÇÃO – CRFP 

ROBERTO TONERA 

ARQUITETO E URBANISTA  

RAZÃO SAÍDA: REMOÇÃO – SECULT 

ROSELI TEREZINHA KUHNEN 

DESENHISTA PROJETISTA 

RAZÃO SAÍDA: APOSENTADORIA 

SANDRO RAFFES 

DESENHISTA PROJETISTA  

RAZÃO SAÍDA: REMOÇÃO – CRFP 
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COMUNICADO INTERNO 

 

HOMENAGEM APOSENTADORIA UFSC  

Gostaríamos de dedicar este comunicado ao nosso colega Irvando Luiz Speranzini que 
no mês de setembro de 2015 entra para o rol dos servidores aposentados e inicia uma 
nova etapa de sua vida. O Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia - DPAE 
sente orgulho de homenagear quem caminha conosco no desenvolvimento de uma 
Universidade mais justa e coletiva. 

Conheça mais sobre a trajetória de Irvando: 

 

Irvando Luiz Speranzini é natural de Nova Trento/SC. Graduado e Pós-Graduado (Mestrado) em Engenharia 
Elétrica pela UFSC, Irvando desempenhou papéis importantes na Instituição. Trabalhou no Laboratório de 
Instrumentação Eletrônica - LINSE, foi Pró-Reitor Adjunto na Pró-Reitoria de Administração - PROAD e 
participou de grupos como a Comissão do Plano de Logísticas Sustentáveis e a Comissão de Segurança. Desde 
sua entrada no DPAE, ocupando o cargo de Engenheiro Eletricista, Irvando trabalhou na Coordenadoria de 
Planejamento de Recursos e Ocupação Física - CPROF, na Coordenadoria de Planejamento - COPLAN e sua 
última vinculação foi junto à Divisão de Eficiência Energética - DEE trabalhando com gestão dos contratos de 
energia e água. Além disso, esteve a postos, sempre que requisitado, para 'apagar os incêndios' da Instituição. 
Agradecemos por sua dedicação e pelos resultados alcançados ao longo destes anos. 

Irvando veja os depoimentos que alguns colegas de trabalho compartilharam sobre você: 

"No passado distante, Irvando trabalhava nos laboratórios de eletrônica do Departamento de Engenharia Elétrica da UFSC e era conhecido 
como 'Italiano'. Nessa época, enquanto estudante cheguei a encontrá-lo nos corredores do curso, mas não tivemos contato. Em 2011, 
retornou à UFSC após um período de licença em que comandou uma fábrica de placas de circuito impresso em Nova Trento, sua cidade 
natal. Nessa fase interagimos, pois eu trabalhava em uma empresa cliente. Acredito que nesse retorno seu primeiro desafio foi deixar a 
área de eletrônica para se dedicar ao sistema de potência da UFSC, trocando os mili Volts pelos kilo Volts. Muitos outros aparecerem, por 
exemplo, assumir a Pró-Reitoria Adjunta de Administração. Retornando ao DPAE, trabalhou em muitas frentes e se tornou referência para 
muitos no que se refere à resolução de problemas de manutenção ou instalações. Disponível e disposto a resolver problemas e repassar o 
que sabe, não se permite ficar na zona de conforto, comprometido com as questões da UFSC, sempre procurou resolvê-las dentro de seu 
alcance. Desejo muita saúde e sucesso em sua nova fase: in bocca al lupo, mio caro!"                                                          Elias Sebastião Andrade 

"O Irvando é um chefe muito bom e como pessoa melhor ainda. Ele sempre está a disposição para ajudar alguém e comigo não foi 
diferente. O Irvando me ensinou muitas coisas sobre o trabalho e sempre elevava minha autoestima. Só tenho que agradecer ao Irvando e 
que ele continue sendo uma pessoa muito boa (sugiro que pense um pouquinho mais em si, hehe) e que, agora, descanse e aproveite bem 
essa nova fase da vida. "                                                                                                                                                                                   Felipe Garcia Morigi 

"Obrigado pelos valiosos ensinamentos, sempre em busca de um bem maior para a UFSC, e pelo generoso acolhimento na minha chegada. 
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APLICAÇÃO DA GESTÃO VISUAL COMO FERRAMENTA DE AUXÍLIO PARA 

O GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 

EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA 

 

 

 

Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo otimizar o processo de planejamento e gerenciamento 

de múltiplos projetos em um departamento de arquitetura e engenharia de uma universidade 

pública brasileira. Além disso, busca contribuir para a base de conhecimento teórica da área 

de gestão de projetos através da apresentação da metodologia desenvolvida e aplicada. Tal 

metodologia é composta por cinco etapas, sendo elas a definição de estado atual, definição 

das famílis de produtos, mapeamento dos processos, aplicação da gestão visual e a criação de 

rotinas de planejamento e controle dos projetos. A implantação das medidas descritas neste 

artigo permitiu ao departamento obter maior flexibilidade e integração entre os cronogramas 

de seus projetos, e consequentemente aumentar a eficiência e eficácia do planejamento de 

seus projetos e dos recursos disponíveis. 

 

Palavras-chave: Gestão visual; Gerenciamento de projetos; Rotinas de controle; Setor 

público; Múltiplos projetos. 

 

 

Abstract 

 

The objective of this paper is to optimize the multiple projects planning and management 

process of an architecture and engineering department of a Brazilian public university. It also 

seeks to contribute to the theoretical knowledge base of project management area by 

presenting the methodology developed and applied in this work. This methodology consists of 

five steps, which are: the definition of current status, defining product’s families, process 

mapping, application of visual management and the creation routines of project planning and 

control. The implementation of the measures described in this article allowed the department 

to improve it flexibility and integration between the schedules of their projects. Consequently, 

it increased the efficiency and effectiveness of their projects, and the use of their available 

resources. 

 

Keywords: Visual management; Project management; Control routines; Public sector; 

Multiples projects. 
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1 Introdução 

 

As organizações, públicas ou privadas, têm enfrentado desafios frequentes. O aumento 

da concorrência proporcionou ao consumidor a possibilidade de ser mais exigente com a 

qualidade do seu serviço. Em se tratando do setor público, o mesmo passa atualmente a 

competir igualmente com o setor privado. Na medida em que a liberdade de iniciativa é 

preceito constitucional para qualquer ramo de atividade, pode-se trabalhar com a hipótese de 

uma situação-objetivo em que a opção pelos serviços públicos se daria exclusivamente pela 

qualidade dos serviços oferecidos, obrigando-o à competição com o setor privado (GALLO, 

2009). 

A busca por serviços de qualidade exige uma gestão de projetos eficaz e, 

historicamente, a gestão de projetos não fez parte das boas práticas de gestão mundiais. Por 

cerca de trinta e cinco anos, a gestão de projetos foi considerada um processo inovador, mas 

estava muito longe de ser vista como essencial para a sobrevivência da empresa. Vista como 

uma ameaça, as organizações preferiam seguir teorias que pregavam a delegação de 

autoridades, trabalho em equipe e confiança (KERZNER, 2007).  

Assim como não fez parte da rotina de gestão mundial, o mesmo ocorreu no Brasil. 

Em se tratando de Estado, principalmente. Segundo Bravo, Pereira e Menezes (2007), o 

Estado é ineficaz. No entanto, com o crescimento da exigência do cidadão por melhores 

serviços, aliado à preocupação dos órgãos públicos em atender o cidadão de forma mais 

eficiente, o cenário tem sofrido algumas mudanças. 

Gallo (2009), afirma que modificações importantes nos valores e padrões de ação tem 

surgido no âmbito público e privado. Como exemplo dado pelo autor, estão as modificações 

no regime de acumulação. Com o surgimento do Lean Management, passa a ser valorizado, 

por exemplo, o aumento da produtividade. 

Do ponto de vista da melhoria da gestão pública, a mentalidade lean propõe desenhar as 

operações na perspectiva de gerar valor para o cliente, identificar as atividades que geram e as 

que não geram valor, procurando assim eliminar estas e otimizar as outras 

(http://www.epocanegocios.globo.com, recuperado em 26, ago, 2014). 

Inserido no contexto de maior preocupação com as melhorias no serviço e atendimento 

ao cidadão, o Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia - DPAE, da 

Universidade Federal de Santa Catarina, buscou melhorias na forma de gestão de projetos. O 

órgão é responsável, entre outros pontos, por gerenciar a elaboração dos projetos de 

arquitetura e engenharia da Universidade. 

Devido a dificuldades no acompanhamento das atividades dos projetos, bem como da 

eficiência dos funcionários neles envolvidos, o órgão sofre constantes atrasos nas entregas de 

projetos e reclamações frequentes dos clientes. Entende-se por cliente, nesse caso, os alunos, 

professores, ou qualquer solicitante de intervenção a ser projetada. 

Buscando um aumento na eficiência do desenvolvimento dos projetos, melhorias no 

modo de gestão de projetos foram realizadas. Para isso, utilizou-se de ferramentas como o 

BPMN, a gestão à vista e rotinas de controle e planejamento. 

 

2 Referencial Teórico 

 

2.1 Gestão no Setor Público 

 

O setor público é composto por organizações, que empregam milhares de pessoas, e 

possuem como clientes todos os cidadãos, e que buscam atender às suas necessidades de 

educação, saúde, transporte, habitação, dentre outros (Turati & Musetti, 2006). 
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Historicamente, a gestão no setor público não foi bem vista pelos cidadãos. Segundo 

Farah (1995), ocorreu uma polarização Estado-mercado, em que, em contraposição ao 

mercado, tido como eficiente, ágil e capaz de oferecer produtos e serviços de qualidade, o 

Estado era visto como ineficiente, ineficaz e provedor de serviços de baixa qualidade. 

As críticas quanto à qualidade dos serviços faziam parte da realidade da gestão pública 

mundial. Mesmo nos países centrais, em que foram quantitativamente expressivos os 

resultados da ação estatal na área social, tendo havido redução do desemprego, da falta de 

moradias, do analfabetismo e da pobreza e universalização da cobertura previdenciária e de 

saúde, havia críticas com relação à qualidade dos serviços prestados pelo Estado e a sua 

adequação à população (FARAH, 1995). 

Devido às diversas críticas da população, bem como às crises sofridas pelo Estado, 

ações foram tomadas buscando a melhoria dos serviços prestados. O Estado implantou 

medidas estratégicas para reduzir o custo e tornar mais eficiente a administração dos imensos 

serviços que cabiam ao Estado (PEREIRA, 1998). 

Dentro de alguns anos, o cenário se alterou completamente. A qualidade, que antes era 

o ponto crítico da gestão pública, passou a ser prioridade. Segundo Maduro (2008), uma vez 

que o setor público passou a ter um maior enfoque na gestão da qualidade, um grande número 

de modelos de qualidade tornou-se disponível neste setor, muitos deles originários da 

indústria. No entanto, é impossível adaptar esses modelos de negócios para as organizações 

governamentais sem ajustes, em função das características e necessidades específicas das 

organizações públicas (MADURO, 2012). 

Apesar de precisarem de adaptações, as filosofias que são aplicadas às fábricas, 

quando bem entendidas e adaptadas, podem trazer grandes resultados também a organizações 

públicas. Segundo afirmado por Bennett (http://planet-lean.com/, recuperado em 13, maio, 

2014), a aplicação de filosofias de gestão em Melbourne, na Austrália, enfrentou caminhos 

difíceis, porém, prosperou: 

Como muitas vezes acontece nas organizações nos sectores relativamente 

novos à metodologia, a cidade de Melbourne era cética em relação a 

aplicação do método de gestão para o governo local. Nos primeiros anos, a 

frase "Não vai dar certo na minha área - nós somos diferentes" era 

frequentemente ouvida. No entanto, a implementação do método prosperou 

e agora todos os trinta departamentos do governam aplicam a gestão, 

tornando o processo mais rápido, barato e simples para os clientes, 

funcionários, organização e a comunidade (Bennett, 2014).  

Como muitas vezes acontece nas organizações nos sectores relativamente novos à 

metodologia, a cidade de Melbourne era cética em relação a aplicação do método de gestão 

para o governo local. Nos primeiros anos, a frase "Não vai dar certo na minha área - nós 

somos diferentes" era frequentemente ouvida. No entanto, a implementação do método 

prosperou e agora todos os trinta departamentos do governam aplicam a gestão, tornando o 

processo mais rápido, barato e simples para os clientes, funcionários, organização e a 

comunidade. 

A tendência é que, com a crescente demanda do público por mais qualidade e 

eficiência nos serviços, a busca por melhorias nos setores públicos aumente. A fim de prestar 

melhores serviços com menores custos, os setores administrativos vêm buscando soluções 

para eliminar os desperdícios e melhorar o uso de seus recursos (Lima, Bisio & Alves, 2009). 

 

2.2 Gestão Visual 

 

http://planet-lean.com/
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Pode-se definir gestão visual como a colocação à vista de todas as ferramentas, peças, 

atividades e indicadores de performance do sistema de produção, de modo que a situação do 

processo possa ser entendida num piscar de olhos por todos os envolvidos (Marchwinski, 

Shook & Schroeder, 2008). Segundo Neese & Kong (2007), as instruções visuais oferecem a 

simplicidade de que os empregados necessitam para realizar o trabalho, instruindo quando 

necessário e principalmente na dúvida de como proceder à tarefa. 

Além das vantagens relacionadas à simplicidade de entendimento das tarefas, também 

aparece como um benefício à melhora na comunicação entre a equipe ou, até mesmo, dos 

líderes para os funcionários.  

Greif (1991), coloca que a gestão visual é uma forma de comunicação, estando 

próxima de quem necessita da informação, de maneira precisa e acessível a todos, facilitando 

o dia-a-dia, promovendo a eficiência e tornando o local de trabalho um ambiente familiar. A 

comunicação visual promove, em um ambiente de produção, a rápida comunicação dos 

eventos que estão ocorrendo (MARTINS, 2006). 

Também entra como característica da gestão visual a possibilidade da comunicação 

universal, onde até mesmo pessoas externas ao processo podem compreender as informações. 

Em uma situação ideal, mesmo um visitante que não conhece nada da organização, deveria 

conseguir visualizar e entender o que está acontecendo em qualquer componente ou etapa do 

processo (SANTOS, 1999). 

Os ganhos alcançados com a gestão visual são facilmente perceptíveis, o que leva diversas 

organizações a aplicarem a ferramenta. No entanto, não é raro encontrar organizações que 

excedem a quantidade de informações que precisam estar visíveis. Para Rosa 

(http://www.portaleducacao.com.br/, recuperado em 29, ago, 2012), muita gente ainda 

confunde Gestão Visual com Poluição Visual, que são os excessos de informações históricas 

como cartazes, anúncios e propagandas expostos em ambientes como um papel de parede. 

Na era das tecnologias avançadas, onde homens são substituídos por máquinas, a 

gestão visual ainda pode ser uma vantagem. Ferro (http://www.epocanegocios.globo.com, 

recuperado em 26, ago, 2014), exemplifica o caso de uma empresa que, por meio da gestão à 

vista, simplificou seu complexo e sofisticado sistema de controle de projetos, que ficava 

escondido nos computadores dos colaboradores, tornando-o, assim, fácil de ser mostrado. Os 

principais objetivos de cada etapa dos projetos passaram a ser mostrados, os atrasos, 

destacados, assim como a área que os provocaria. Os resultados, segundo o autor, foram a 

diminuição nos atrasos das atividades e a resolução rápida de problemas, quando eles 

ocorriam. 

A explicação pela qual a gestão visual torna a comunicação mais simples e eficaz é 

clara: o ser humano tem maior capacidade de captar informações através do sentido visual. A 

ênfase humana com respeito aos sentidos, usualmente, é de 70% pela visão, 20% pela 

audição, 5% pelo olfato, 4% pelo tato e 1% pelo paladar (HEILIG, 1992). 

 

2.3 Gestão de Projetos 

 

A definição de projeto segundo PMBoK (2008) é um esforço temporário empreendido 

para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Trata-se de uma atividade com início e 

fim definidos e de caráter único, estando presente, portanto, em todos os níveis 

organizacionais e em diversos tipos de organizações. Entretanto o grau de problemas 

enfrentados e de projetos que chegam ao fracasso são elevados, o que pode por vezes ser 

justificado por falhas existentes ao longo do gerenciamento dos mesmos. O bom 

gerenciamento de projetos visa integrar todos os stakeholders e atividades envolvidas para sua 

concretização e, a fim de obter-se sucesso, o projeto deve prover de um planejamento bem 
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estruturado assim como requer uma estrutura de interação entre as partes e de gerenciamento 

etapas e recursos. 

Uma vez que os projetos possuem por característica a exclusividade, como citado 

anteriormente, o gerenciamento desses pode se tornar mais complexo e diferir bastante em 

relação ao gerenciamento de processos e atividades repetitivas. O gerenciamento de projetos 

então só será efetivamente realizado uma vez que houver a execução e integração de 

processos de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento 

(SILVA, 2014) 

A iniciação consiste na percepção e compreensão do problema que gera a necessidade 

de elaboração do projeto. O planejamento é essencial e deve ser cautelosamente estudado a 

fim de possibilitar um melhor desenvolvimento do projeto como um todo. Moraes (2012), cita 

que ao contrário do que se imagina, o planejamento é a etapa que contém um maior número 

de atividades e reque maior tempo e dedicação, pois isto acarretará numa melhor 

compreensão dos riscos e exigirá menor tempo para solução de problemas que surjam ao 

longo do projeto. A relevância desta etapa encontra-se no fato de a mesma estar diretamente 

associada à compreensão do escopo do projeto, a qual possibilita a definição coerente de 

atividades a serem executadas, sequencias a serem seguidas e prazos necessários para seus 

cumprimentos. É no planejamento também que se torna possível a elaboração de um 

cronograma e da estipulação de quantidades e tipos de recursos necessários para viabilizar o 

atingimento das metas do projeto, além do balanceamento de pessoas e definição de 

responsáveis por etapas e/ou atividades. 

A execução do projeto visa a concretização de ações planejadas em ações realizadas e, 

afim de assegurar um melhor cumprimento do cronograma e planejamentos estabelecidos 

deve-se constantemente monitorar e controlar as atividades, seja em relação a prazo, metas ou 

atividades e mudanças realizadas. A integração entre stakeholders e entre atividades também 

se mostra de suma importância para que a gestão do projeto se torne mais clara e eficaz, visto 

que as mudanças ou resultados de uma ação previamente planejada podem interferir 

diretamente em ações posteriores. Segundo Oliveira (2003), a integração tem papel de 

transformar diferentes partes de um projeto em um grupo único que evolui na direção de um 

objetivo em comum. 

Aliado ao gerenciamento de projetos, busca-se cada vez mais fazer uso da gestão 

visual como alicerce para a obtenção de sucesso nos mesmos. 

 

 

3 Metodologia 

 

Sendo este um trabalho de base empírica, com objetivo técnico de analisar e 

solucionar um problema, e objetivo científico de contribuir para a base de conhecimento 

teórica da área de gestão de projetos, caracterizado por possuir envolvimento dos seus 

membros pesquisadores de maneira cooperativa, classifica-se o mesmo como uma pesquisa-

ação (Lezana & Cauchik, 2015).  

A metodologia aplicada a este trabalho visa a resolução de problemas relacionados ao 

planejamento e a gestão de projetos de arquitetura e engenharia em um departamento de 

projetos de uma universidade pública. Esta metodologia é composta por cinco etapas, as quais 

são ilustradas na Figura 1.  
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Figura 1. Metodologia de trabalho 
Fonte: Autores 

 

 Na primeira etapa realiza-se o levantamento do Estado Atual, onde inicialmente os 

pesquisadores e gestores da entidade cliente reúnem-se a fim de que seja compreendido o 

cenário em que o cliente se encontra, bem como suas características e capacidade de trabalho, 

nível de serviço, objetivos, metas e oportunidades de melhoria previamente identificadas. 

Estes mesmos gestores envolvidos nesta etapa, em conjunto com os pesquisadores, compõem 

a equipe de melhoria, responsável por repensar os processos atuais e atuar como agentes de 

mudança dentro da entidade. Finalmente, após o entendimento do problema por parte dos 

pesquisadores, elabora-se uma proposta de trabalho, a qual deve ser alinhada e validada com 

toda a equipe de melhoria. 

 A segunda etapa compreende a definição das famílias para os produtos e serviços 

oferecidos pela entidade cliente. São levantados os processos pelos quais cada produto passa 

até que esteja acabado, de modo que os produtos com processos similares sejam agrupados, 

formando uma família de produtos. Posteriormente à definição das famílias de produtos, a 

equipe de melhoria deve identificar a relevância e o percentual de demanda de cada família, 

com o objetivo de selecionar aquela a ser trabalhada, considerando-se o maior potencial de 

ganhos para a organização. 

 Após a definição da família de produtos a ser trabalhada, inicia-se a terceira etapa, na 

qual executa-se o mapeamento dos processos, com objetivo de facilitar a compreensão dos 

processos e seus fluxos de trabalho por meio da ilustração de um mapa contendo a relação 

entre as atividades, pessoas, informações e materiais envolvidos (Biazzo, 2000 como citado 

em Correia, 2002). Utiliza-se como ferramenta de mapeamento neste estudo a linguagem 

Business Process Model & Notation (BPMN), modelagem de processos padronizada e 

utilizada na metodologia Business Process Management (BPM), a qual visa o gerenciamento 

de todos os processos que agregam valor para uma organização e seus clientes (Dumas & 

Mendling, 2012). 

 Na quarta etapa aplica-se os conceitos de gestão visual como ferramenta de auxílio ao 

gerenciamento de projetos, a fim de solucionar problemas levantados no estado atual. 

Segundo Liker (2005), o controle visual (i) demonstra desvios em relação aos padrões; (ii) 

evidencia o status dos produtos em processo; e (iii) auxília os funcionários a realizarem suas 

atividades. 

Na quinta etapa desenvolve-se rotinas padronizadas de planejamento e controle dos 

projetos, as quais estabelecem todos os insumos necessários para a realização de um novo 

planejamento de projeto e / ou controle dos projetos em andamento. O objetivo desta etapa é 

proporcionar maior eficiência e eficácia no planejamento e controle dos projetos, e 
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consequentemente, aprimorar o alinhamento entre os funcionários, reduzir retrabalhos e 

outros desperdícios. 

 

 

4 Desenvolvimento 

4.1 Definição do Estado Atual 

 

A equipe de melhoria do projeto, a qual foi composta pelos membros pesquisadores 

deste trabalho, chefias, coordenadorias e diretoria do departamento em estudo, realizou três 

reuniões para alinhamento da situação atual do departamento e validação de um plano de 

ação.  

Na atual conjuntura em que o departamento atua foi constatado que os projetos, quase 

que em sua totalidade, são entregues aos seus solicitantes (clientes) fora dos prazos 

inicialmente estipulados, sendo que em alguns casos os prazos sequer são estipulados junto ao 

solicitante. A Tabela 1 demonstra os principais fatores levantados como possíveis causas 

desse efeito: 

 

 
Tabela 1. Fatores de influência sobre o não cumprimento de prazos 
Fonte: Autores 

 

Tendo-se estes pontos levantados, foi validado pela equipe de melhoria que o enfoque 

do trabalho deveria estar sobre um modo de gerenciamento integrado e visual de todos os 

projetos em execução no departamento. Deste modo, facilitaria-se a comunicação com a 

administração central da universidade e com os solicitantes de projeto, por permitir um 

melhor entendimento dos cronogramas dos projetos e os impactos negativos gerados por 

interrupções e mudanças repentinas de prioridades. Além disso, tanto a alta gerência quanto 

os funcionários, teriam os planejamentos centralizados, permitindo um melhor alinhamento. 
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4.2 Definição de Família de Produtos 

 

Devido às singularidades de cada reforma ou obra na construção civil, e ao grande 

número de especialidades que compõem cada uma, notou-se que para a definição de famílias 

de projetos seria necessário uma visão não no nível micro, onde cada especialidade abrangida 

pelo projeto é tratada (por exemplo: hidráulica, elétrica, etc.), mas sim no nível macro, onde 

os projetos pudessem ser analisados de acordo com o fluxo de trabalho.  

Logo, os projetos foram agrupados de acordo com os processos, e suas respectivas 

sequências e frequências de ocorrência. Definiu-se então três famílias de produtos, sendo elas: 

(i) Novas Obras, referente a qualquer nova construção da universidade; (ii) Grandes 

Reformas, grandes intervenções que devido a amplitude segue um fluxo muito similar a 

Novas obras; (iii) Pequenas Reformas, pequenas intervenções que teriam diferentes fluxos e 

necessidade de acordo com a especialidade. 

Após a definição das famílias de produtos, o próximo passo foi a escolha da família a 

ser trabalhada. Para isso, realizou-se um estudo da demanda no período de um ano, e a 

participação de cada família. A Figura 2, ilustra o percentual abrangido por cada família. 

 
Figura 2. Gráfico de Pizza para a participação de cada família sobre a demanda 
Fonte: Autores 

 

Como as famílias “Novas Obras” (48%) e “Grandes Reformas” (16%), apresentavam 

os mesmos processos críticos, fluxos semelhantes e menor variabilidade de processo que a 

família “Pequenas Reformas”, optou-se por selecioná-las para o trabalho inicial. Juntas 

representavam 64% da demanda por projetos. 

 

4.3 Mapeamento do estado atual (BPMN) 

 

Dois fatores particulares dificultam o mapeamento de processos na área de projetos de 

engenharia e arquitetura. O primeiro é a intangibilidade dos produtos, até o momento em que 

o projeto final é impresso. O segundo é a longa duração que cada processo pode levar, a qual 

frequentemente chega a semanas. Estes dois fatores atrelados tornam a observação in loco 

inviável perante a duração do trabalho de estudo. 

Logo, para realizar o mapeamento foi dedicado um período de quatro semanas, onde 

foram realizados diversos encontros com membros da equipe de melhoria e com os 

responsáveis por cada processo, a fim de obter o total entendimento do fluxo das atividades, 

pontos de decisões, agentes, e diferentes caminhos que o projeto pode seguir desde o 

momento em que a solicitação de projeto chegou ao departamento, até a sua entrega final. 
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O mapeamento apontou um total de 48 atividades e 13 agentes participantes. Destes 6 

agentes pertencem ao departamento, sendo responsáveis por 28 atividades. Completam o 

mapeamento 7 agentes externos (clientes, administração central, órgãos reguladores, etc.), 

responsáveis por 20 das 48 atividades, fator que evidencia que o departamento e seu 

planejamento está bastante sujeito à variabilidade externa.  

A Figura 3 ilustra uma fotografia do mapeamento em seu formato físico montado em 

uma sala de reuniões dentro do departamento, a fim de possibilitar a visualização de todo o 

fluxo de trabalho por todos os envolvidos. 

 

 
Figura 3. Mapeamento dos processos para projetos de Novas Obras e Grandes Reformas 
Fonte: Autores 

 

4.4 Aplicação da Gestão Visual 

 

Para a aplicação da gestão visual como ferramenta de auxílio para o gerenciamento de 

projetos de arquitetura e engenharia, inicialmente estudou-se o mapeamento dos processos, 

anteriormente realizado, a fim de obter total compreensão sobre as atividades e suas 

variabilidades. Principalmente em relação aos seus tempos de execução, quantidade de 

pessoas envolvidas e a ocorrência ou não de cada uma delas em decorrência das 

características do projeto a ser realizado. Os principais objetivos dos pesquisadores nesta 

etapa foram: 

1- Aprimorar o planejamento de novos projetos através da Integração e centralização 

dos planejamentos de cada projeto em um único local. Com planejamentos 

isolados, ou seja, ao não considerar os demais projetos em andamento, acabava-se 

por gerar desbalanceamento das atividades dos funcionários e consequentes filas, 

atrasos e retrabalhos. 

2- Melhorar o acompanhamento do andamento dos projetos, uma vez que todos os 

projetos e seus respectivos processos estão bem definidos e sinalizados; 

3- Tornar o planejamento dos projetos de fácil compreensão para a gerência, 

projetistas e mesmo agentes externos como clientes e administração central, 

facilitando o alinhamento entre todas as partes envolvidas. 

4- Permitir a medição da produtividade dos funcionários; 

 

Sendo assim, foram desenvolvidos dois quadros para gerenciamento de projetos. Um 

dedicado à macro gestão dos projetos, possibilitando amplo acompanhamento de todos os 

projetos e suas atividades. O outro, desenvolvido para possibilitar o acompanhamento dos 
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processos críticos  no curto prazo. O quadro dedicado à macro gestão dos projetos é 

representado pela Figura 4. 

 

 
Figura 4. Quadro Macro Gestão de Projetos 
Fonte: Autores 

 

 O quadro funciona da seguinte maneira, a coluna “Etapas” representa os processos 

necessários para a execução dos projetos, sendo que alguns destes representam o agrupamento 

de atividades mapeadas anteriormente. As colunas de “Jan” até “Dez” representam os meses 

do ano, e os números “1” e “2” abaixo de cada mês representam as quinzenas. A coluna 

“Pessoas aptas” indica quem são os funcionários aptos a executarem cada uma das etapas da 

linha correspondente. Os quadrados coloridos representam papéis adesivos colados e cada cor 

corresponde a um projeto específico. As letras indicam quem é a pessoa responsável pela 

execução da respectiva atividade. Por exemplo: O quadrado verde na primeira coluna de 

“Fev” e na linha “revisão do caderno”, indica que o funcionário chamado “A”, deve executar 

a etapa “revisão do caderno”, referente ao projeto de cor verde na legenda, na primeira 

quinzena de fevereiro. Enquanto o quadrado azul, na segunda coluna de “Dez”, representa que 

o funcionário “U” será o responsável pela etapa “reunião final”, a ser realizada na segunda 

quinzena de dezembro, referente ao projeto de legenda azul. A linha vermelha representa o 

tempo presente, de modo que as atividades à esquerda da linha estão “atrasadas” e aquelas à 

direita estão “programadas”. Este um cordão colorido que se move sobre o quadro. 

 As quatro linhas em cor de fundo mais escuro da coluna “Etapas” representam os 

processos críticos. Estes, fornecem e recebem informações do quadro de gestão dos processos 

críticos. Esquematizado na Figura 5. 
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Figura 5. Quadro Gestão dos  Processos Críticos 
Fonte: Autores 

 

O quadro de gestão dos processos está organizado da seguinte maneira. As 

especialidades são indicadas na linha “Áreas”, onde cada uma possui sub-colunas, 

preenchidas com o nome dos respectivos especialistas. A linha “Banco de Ações” é destinada 

para alocar todos as atividades a serem realizadas, porém que ainda não foram iniciadas. A 

linha “Execução”, deve alocar as atividades iniciadas porém ainda inacabadas. E a linha 

“Final.” Armazena as atividades finalizadas por cada especialista em suas respectiva coluna.   

O papel adesivo a ser utilizado no quadro de gestão dos processos deve conter em seu topo, a 

sigla da etapa a qual corresponde, na região central, a frente do processo, e em sua base o 

prazo representado em quinzenas, conforme representa a Figura 6. Aqueles que estiverem 

com os prazos totalmente preenchidos e não alocados na zona de finalizados significarão 

atividades atrasadas e serão destacados com um adesivo de “bola vermelha” para cada 

quinzena em atraso. 

 

 
Figura 6. Quadro Gestão dos  Processos Críticos 
Fonte: Autores 

 

4.5 Rotinas de Planejamento e Controle dos Projetos 

 

Para atingir os objetivos do trabalho com o uso da gestão visual, é imprescindível a 

existência de uma rotina padronizada, responsáveis designados, e todos os envolvidos no 

processo treinados. Para tal, foram desenvolvidas rotinas para os dois principais momentos da 

gestão de projetos no departamento, a rotina para o planejamento de um novo projeto, e a 

rotina para o controle e gerenciamento dos projetos em andamento. 

Na rotina de planejamento de novos projetos, definiu-se que era obrigatória a presença 

de algumas pessoas chaves, a fim de se evitar possíveis erros e retrabalhos futuros devido a 

falhas de planejamento, essas pessoas seriam um membro da diretoria, três chefias do 

departamento e um membro da área administrativa. A frequência de ocorrência dessa reunião 

seria previamente ao início de todo novo grande projeto. Buscando uma reunião enxuta e 
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objetiva, definiu-se também a sequência dos tópicos a serem abordados, bem como a duração 

esperada de cada um, conforme ilustra a Tabela 2. 

 

 
Tabela 2. Tópicos para Reunião de Planejamento de Projeto 
Fonte: Autores 

 

 Em relação à rotina para o controle e gerenciamento dos projetos em andamento, foi 

definido pela equipe de melhoria que os participantes necessários das reuniões seriam as três 

chefias do departamento e um membro da área administrativa, sendo que esta reunião teria 

frequência quinzenal. Previamente à execução da mesma, algumas atividades deveriam ser 

realizadas pelo membro da administração (responsável pela manutenção dos quadros): (i) 

Atualizar o quadro de gerenciamento de projetos críticos com o  preenchimento dos prazos da 

quinzena passada; (ii) Identificar e anotar na ata de reunião as atividades com prazos 

vencidos; (iii) Identificar e convidar os responsáveis pelas atividades em atraso, a participar 

da reunião a fim de alinhar a situação e solucionar possíveis entraves em conjunto. 

 Esta reunião também teve seus tópicos estruturados, conforme a Tabela 3. 

 

 
Tabela 3. Tópicos para Reunião de Controle de Projetos 
Fonte: Autores 

 

 

5 Resultados Esperados 

 

Com a implementação das medidas citadas neste trabalho buscou-se combater as 

seguintes causas de atrasos dos projetos, já apresentadas no item 4.1: (i) Baixa disponibilidade 

de mão de obra técnica especializada, de modo que a gestão visual possibilita a otimização da 

alocação das tarefas e da utilização da mão de obra disponível; (ii) Marcos de início e fim das 

etapas de projeto mal definidos, através da padronização das atividades que compõem cada 

etapa especificadas no quadro de gestão; (iii) Planilhas de acompanhamento recém 

implantadas, as quais não permitiam a integração entre os diversos planejamentos e 
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cronogramas em andamento, através dos quadros de gestão o gerenciamento torna-se 

centralizado e integrado; (iv) Retrabalho nos processos, com o sequenciamento correto das 

etapas no quadro permite-se a redução de processos retrabalhados devido à processamentos 

com falta de pré-requisitos; (v) Falta de padronização na nomenclatura dos projetos, a partir 

da gestão centralizada os projetos seguem a mesma nomenclatura em todos os processos e 

etapas; (vi) Inexistência de medição da produtividade da equipe de projetistas, a partir da 

rotina de controle dos projetos torna-se fácil a medição de atividades realizadas por 

funcionário; (vii) Funcionários com acúmulo de atribuições e desbalanceamento de tarefas 

para os engenheiros, através da visualização da carga de trabalho quinzenal na referida coluna 

do quadro de gestão, possibilita-se a fácil visualização da carga de trabalho alocada para cada 

funcionário;  (viii) Imprevisibilidade de tarefas pelos engenheiros, o planejamento das 

atividades no quadro de gestão fica claro e visível para todos os envolvidos no processo. 

Outros fatores listados como causas para os atrasos nas execuções de projetos como a 

falta de critérios para priorização de projetos e sua constante alteração, processos licitatórios 

com prazos incompatíveis com os processos do departamento e as alterações de projetos por 

parte dos solicitantes após o início da execução dos mesmos, não foram abrangidos pelo 

trabalho aqui apresentado. Logo, mesmo com as melhorias proporcionadas, futuros trabalhos 

englobando não apenas o departamento de projetos, como também a administração central da 

universidade são necessários para propiciar a resolução das demais causas listadas no Estado 

Atual da entidade, e consequentemente, elevar os níveis de serviço do departamento.  

 

 

6 Conclusões 

 

Este artigo evidencia dois fatores principais. Primeiro, os benefícios proporcionados 

pela utilização da gestão visual na gestão de projetos. A integração de múltiplos 

planejamentos e a fácil identificação do andamento de cada projeto, em um mesmo local, 

proporciona maior satisfação e compreensão por todos aqueles relacionados com o produto. 

Sejam eles, os membros da administração central que repassam e demandam projetos ao 

departamento; a gerência do departamento, responsável por administrar diversos projetos; os 

engenheiros e demais funcionários do departamento, que executam os projetos; ou até mesmo 

os clientes solicitantes, que podem entender melhor a complexidade e os prazos demandados 

para a elaboração de um projeto. De modo geral, essas mudanças proporcionaram ao 

departamento uma melhor utilização de seus recursos, e maior eficiência e eficácia em suas 

atividades. 

O segundo fator principal deste artigo, trata da necessidade de uma gestão da mudança 

adequada para a implementação de uma diferente forma de gestão, principalmente por estar 

inserido no setor público. Segundo Barros (2015) o setor tradicionalmente é engessado, sendo 

que muitas vezes os interesses políticos podem atrapalhar os serviços e funcionários com mais 

tempo de casa podem ser mais resistentes a mudanças. Tais dificuldades e paradigmas foram 

confrontados pela equipe de pesquisa ao longo da realização deste trabalho. Mesmo com o 

envolvimento e alinhamento de pessoas-chave da entidade nas atividades, constantemente 

deparou-se com falta de pontualidade para reuniões e entregas, longos períodos para obtenção 

de informações, ausência de indicadores, e mesmo com paralisações parciais no cronograma 

devido a greves na Universidade.  

 Segundo Pereira (2011), o setor público brasileiro tem grandes dificuldades para fazer 

suas ações tornarem-se realmente efetivas, devido principalmente a lentidão e inflexibilidade 

características. Além disso, o setor apresenta características específicas em suas relações 
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organizacionais e gerenciamento de rotinas, de modo que mais estudos para obter-se uma 

melhor compreensão das barreiras e políticas envolvidas no setor são necessários. 
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Apresentação 

O Departamento de Projetos e Arquitetura e Engenharia - DPAE trabalha com duas linhas de 

ação sobre o espaço físico da Instituição: planejando (através da Coordenadoria de Planejamento 

- COPLAN) e projetando (através da Coordenadoria de Projetos de Arquitetura e Engenharia - 

COPAE) o espaço físico de todos os Campi da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.  

Ao iniciar um novo projeto de uma edificação na UFSC a primeira fase do processo trata de 

proceder com a viabilidade técnica para sua implantação. Esta viabilidade envolve análise sobre 

infraestrutura disponível, requisitos ambientais a serem seguidos e diretrizes sobre o espaço físico 

(fluxos, acessos, uso e ocupação, etc.) que limitam variáveis construtivas visando um adequado e 

harmônico ordenamento dos Campi da UFSC. 

Logo em seguida iniciam-se os estudos preliminares da edificação, estes deverão seguir as 

diretrizes indicadas pelo estudo de viabilidade construtiva. Com este estudo, recomenda-se seguir 

as especificações e sistemas condizentes com o plano de manutenção da UFSC, o orçamento 

previsto, as normativas e legislação vigentes de sustentabilidade, segurança e acessibilidade e 

ainda com as boas práticas da Arquitetura e Engenharia. 

A atual falta dessas diretrizes e padrões institucionais fez com que a equipe técnica do DPAE 

criasse, em 2014, um grupo de trabalho para iniciar uma nova proposta de estrutura de Plano 

Diretor e uma sugestão de método para implantação deste inicialmente nas áreas da UFSC 

situadas no município de Florianópolis. 

Esta ação iria ao encontro dos anseios da Administração em relação a um planejamento mais 

eficiente do espaço físico, por meio da completa reformulação do Plano Diretor da UFSC, sendo 

sua tentativa mais recente a criação do Comitê de Uso Racional de Recursos (CURR), em 2009. 

Assim, este documento apresenta o resultado dos debates internos da equipe técnica do DPAE 

e intenciona assessorar tecnicamente a Administração Central no planejamento, elaboração  e 

implantação de um novo Plano Diretor da UFSC em Florianópolis, aproximando sua relação com o 

município e sua comunidade.  
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1. CONCEITUAÇÃO

O Plano Diretor é um instrumento básico da política territorial que vai dizer como será o 

desenvolvimento do município, ou em nosso caso campus universitário, garantindo um 

crescimento de forma mais ordenada que proteja o meio ambiente e esteja de acordo com os 

direitos urbanos fundamentais.  

“Seria um plano que, a partir de um DIAGNÓSTICO CIENTÍFICO DA REALIDADE 

física, social, econômica, política e administrativa da cidade, do município e de sua 

região, apresentaria um conjunto de PROPOSTAS PARA O FUTURO 

desenvolvimento socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo 

urbano, das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais da estrutura 

urbana, para a cidade e para o município, propostas estas definidas para curto, 

médio e longo prazos, e aprovadas por lei municipal.”  (VILLAÇA, 1999, p. 238) 

Na esfera federal, o Estatuto da Cidade (Lei nº10.257/2001) delega ao Plano Diretor a função 

de definir as condições a que a propriedade urbana deve conformar-se, para que cumpra sua 

função social. 

Em maio de 2014, foi aprovada a Política Nacional de Participação Social – PNPS (Decreto nº 

8.243/2014), que traz definições importantes na construção do processo participativo. Para os fins 

deste Decreto, considera-se: 

 Sociedade civil: o cidadão, os coletivos, os movimentos sociais institucionalizados 

ou não institucionalizados, suas redes e suas organizações. 

 Conselho de políticas públicas: instância colegiada temática permanente, instituída 

por ato normativo, de diálogo entre a sociedade civil e o governo para promover a 

participação no processo decisório e na gestão de políticas públicas; 

 Comissão de políticas públicas: instância colegiada temática, instituída por ato 

normativo, criada para o diálogo entre a sociedade civil e o governo em torno de 
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objetivo específico, com prazo de funcionamento vinculado ao cumprimento de 

suas finalidades; 

 Conferência nacional: instância periódica de debate, de formulação e de avaliação 

sobre temas específicos e de interesse público, com a participação de 

representantes do governo e da sociedade civil, podendo contemplar etapas 

estaduais, distrital, municipais ou regionais, para propor diretrizes e ações acerca 

do tema tratado; 

 Ouvidoria pública federal: instância de controle e participação social responsável 

pelo tratamento das reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios 

relativos às políticas e aos serviços públicos, prestados sob qualquer forma ou 

regime, com vistas ao aprimoramento da gestão pública. 

 Mesa de diálogo: mecanismo de debate e de negociação com a participação dos 

setores da sociedade civil e do governo diretamente envolvidos no intuito de 

prevenir, mediar e solucionar conflitos sociais; 

 Fórum interconselhos: mecanismo para o diálogo entre representantes dos 

conselhos e comissões de políticas públicas, no intuito de acompanhar as políticas 

públicas e os programas governamentais, formulando recomendações para 

aprimorar sua intersetorialidade e transversalidade; 

 Audiência pública: mecanismo participativo de caráter presencial, consultivo, aberto 

a qualquer interessado, com a possibilidade de manifestação oral dos participantes, 

cujo objetivo é subsidiar decisões governamentais; 

 Consulta pública: mecanismo participativo, a se realizar em prazo definido, de 

caráter consultivo, aberto a qualquer interessado, que visa a receber contribuições 

por escrito da sociedade civil sobre determinado assunto, na forma definida no seu 

ato de convocação; 
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 Ambiente virtual de participação social: mecanismo de interação social que utiliza 

tecnologias de informação e de comunicação, em especial a internet, para 

promover o diálogo entre administração pública federal e sociedade civil. 

A obrigatoriedade da construção da metodologia participativa no setor público está explicitada 

no artigo 5º do PNPS, conforme segue: 

“Os órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta deverão, 

respeitadas as especificidades de cada caso, considerar as instâncias e os 

mecanismos de participação social, previstos neste Decreto, para a formulação, a 

execução, o monitoramento e a avaliação de seus programas e políticas públicas.” 

Em Florianópolis, o Plano Diretor municipal (LC nº 482/2014) classifica as áreas da UFSC em 

ACI – Área Comunitária Institucional, transferindo à instituição a responsabilidade sobre o 

desenvolvimento ordenado do seu espaço físico. 

A aplicação destas exigências legais a um campus universitário implica em algumas 

especificidades não abordadas pela legislação das diferentes esferas, uma vez que as 

intervenções tem restrições diferenciadas em relação ao município, sua comunidade e sua função 

social. Desta forma , entende-se que o Plano Diretor da UFSC deverá abordar itens balizados nos 

seguintes pilares: 

 Definir função social do espaço físico UFSC e sua relação com a cidade;  

 Estabelecer diretrizes de ordenação do espaço urbano consolidado; 

 Alçar objetivos para nortear a expansão da UFSC, seu campus sede e unidades; 

 Apresentar instrumentos para atingir os objetivos; 

 Expor estratégias de implantação e monitoramento do Plano Diretor. 

A proposta de ser um processo participativo tem como objetivo principal garantir tomadas de 

decisões que beneficiem toda a comunidade, através de um processo democrático. Ouvir o que o 

usuário tem a dizer sobre a situação atual do campus e o que ele almeja  para o futuro e 
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transformá-lo numa ferramenta fundamental para a criação de um plano harmonizado entre os 

desejos da população em geral e o meio ambiente no qual ele se insere, este é o verdadeiro 

sentido de torná-lo participativo. 

 

Figura 1 – Esferas legais de planejamento. 
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2. PROPOSTA DE ESTRUTURA

Utilizando como referenciais os planos diretores de Instituições Federais de Ensino Superior 

no Brasil como UFF, UFRJ, UFMG, UFV, UFVJM, e considerando igualmente os estudos 

previamente elaborados para a UFSC, estruturou-se uma proposta de temas que nortearão o 

planejamento da UFSC em Florianópolis na reformulação de seu Plano Diretor. 

A partir destas referências, o Plano Diretor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

apresentou a estrutura mais próxima a realidade atual da UFSC, abordando temas como a 

preocupação da inserção da instituição dentro do contexto municipal, suas interações e ainda o 

caráter participativo do método utilizado. 

Num contexto mais técnico, na Universidade Federal de Viçosa (UFV), a organização do Plano 

Diretor foi balizado na sua estrutura institucional de forma que a própria elaboração do material 

facilitasse e objetivasse sua implantação e seu monitoramento. 

Assim, a estrutura proposta para o Plano Diretor da UFSC, que será detalhada a seguir, deseja 

dar respostas a algumas inquietações da comunidade quanto a função social da Cidade 

Universitária, sendo possível compreender as interrelações e esclarecer as contribuições 

passíveis de serem alcançadas a partir da materialização eficaz do processo de planejamento. 

O resgate do conceito de Cidade Universitária, como sendo uma expressão que designa campi 

universitários que se caracterizam por serem grandes complexos arquitetônicos e 

também urbanísticos, traz o conceito real da UFSC como cidade dentro de uma cidade. 

2.1. INTRODUÇÃO 

 No capítulo introdutório do Plano Diretor será apresentada a exposição da política de 

ordenação e expansão do espaço físico. É neste capítulo que será relatado o método a ser 

utilizado para a construção do Plano Diretor descrevendo cada etapa do processo (participativo, 

consultivo, levantamento, etc) e o detalhamento dos recursos necessários (Organograma). 
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Os objetivos da implantação do Plano Diretor na Cidade Universitária e o prazo de vigência do 

Plano Diretor Participativo da UFSC (10 anos: 2016 – 2026) também serão abordados neste 

capítulo. 

2.2. APRESENTAÇÃO DA UFSC 

A contextualização da UFSC trará informações sobre sua inserção no município e sobre sua 

estrutura físico-institucional a partir de avaliações históricas, atuais e de ideais futuros. 

2.2.1. HISTÓRICO – ESPAÇO FÍSICO 

 A história da UFSC e como se desenvolveram suas unidades em Florianópolis. 

o Mapa de localização. 

 Área de abrangência do Plano Diretor: campus sedes e demais unidades em 

Florianópolis. 

o Mapa de Florianópolis pontuando as unidades da UFSC. 

 Histórico do Planejamento físico da UFSC utilizando os Planos Diretores anteriores. 

o Mosaico dos planos anteriores. 

 O REUNI e processo de interiorização dos campi da UFSC. 

o Mapa com os campi por mesorregião.  

2.2.2. ESTRUTURA INSTITUCIONAL (ATUAL) 

 Estrutura organizacional (campi/unidades/centros/corpo social, etc); 

 Missão, valores e visão; 

 Plano de Desenvolvimento Institucional; 

 Planejamento estratégico. 
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2.2.3. PROJEÇÃO UFSC 10 ANOS 

 Evolução do corpo social (discente, servidor); 

o Gráfico da evolução 

 Recursos e programas do governo que existem ou a serem implantados (REUNI, 

PAC, CTINFRA, etc). 

2.2.4. A UFSC E A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS 

 A relação atual da UFSC com a cidade – Plano Diretor Municipal, Investimentos 

com impacto na UFSC (transporte público, sistema viário). 

o Mapa de zoneamento dos bairros no entorno dos territórios da UFSC em 

Florianópolis. 

2.2.5. DIAGNÓSTICO GERAL/ SITUAÇÃO ATUAL DA UFSC  

Nesta parte do documento deverá ser exposta uma breve apresentação do diagnóstico, com 

fotos e demais dados relevantes, apontando a uma visão macro da situação atual da UFSC em 

Florianópolis. No capítulo seguinte, os levantamentos feitos serão apresentados sempre que se 

fizer necessário para contextualizar com a proposta feita para determinado tema. 

2.3. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA 

O tema central do documento, a ser tratado neste capítulo, trará ao Plano Diretor as diretrizes e 

critérios a serem seguidos. A organização dos temas abordados foi sugerida a partir das principais 

necessidades de planejamento da UFSC, estruturadas em políticas de desenvolvimento do seu 

espaço físico. Concluindo o capítulo serão expostas as ferramentas que permitirão a implantação 

e gestão do Plano Diretor. 
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2.3.1. PRINCÍPIOS/DIRETRIZES GERAIS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 

 Diretrizes e Estrutura do que será apresentado no Plano de Desenvolvimento da 

Cidade Universitária; 

 Definição da função social do espaço físico da UFSC 

o Ensino, Pesquisa, Extensão 

Buscando uma melhor forma de apresentar e facilitar a compreensão das propostas desse 

Plano Diretor, propõem-se que em cada tema, listado a seguir, sejam expostos junto ao seu 

diagnóstico, o prognóstico, a proposta e os elementos gráficos necessários, incluindo propostas 

pontuais que possam surgir durante o processo. Em cada tema foram ressaltados os pontos com 

maior relevância para serem abordados no Plano Diretor. 

2.3.2. RELAÇÃO DO CAMPUS COM A CIDADE  

 Espaços de lazer: 

o Concha acústica; 

o Centro desportivo. 

 Serviços urbanos:  

o Hospital Universitário; 

o Farmácia- escola. 

 Espaços comerciais: 

o Feirinha da UFSC; 

o Instituições bancárias; 

o Livrarias e papelarias; 

o Serviços alimentícios; 

o Serviço automotivo. 

 Espaço de conhecimentos e artes: 

o Eventos; 
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o Acervos (museu, galeria, bibliotecas); 

o Definição de áreas de patrimônio histórico; 

o Equipamentos culturais da UFSC e do entorno (teatro, cinema, etc). 

2.3.3. A UFSC E OS ESPAÇOS DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 CT-INFRA/Espaços multicentro; 

 Definição das áreas experimentais/unidades (Itacorubi, Cidade das Abelhas, Lagoa 

do Peri, Fazenda da Resacada, Sul da Ilha, Barra da Lagoa, Sapiens Parque, 

imóveis do centro de Florianópolis, Aterro da Baia Sul, Fortalezas, etc.). 

2.3.4. CIDADE UNIVERSITÁRIA E MEIO AMBIENTE  

 Mananciais; 

 Áreas de preservação; 

 Sustentabilidade; 

 Áreas verdes urbanizadas/Paisagismo;  

2.3.5. UFSC, MOBILIDADE E CIRCULAÇÃO  

 Fluxos e Acessos: 

o Acessos e fluxos de todos os modais (veículos de emergência, veículos 

particulares, transporte público, ciclistas, pedestres, etc.).  

o Propostas de intervenção (ex: requalificação das rótulas, redefinição do uso da 

rua Delfino Conti, etc.). 

 Acessibilidade; 

 Hierarquia de caminhos; 

 Estacionamentos; 
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 Comunicação Visual; 

 Iluminação; 

 Infraestrutura de apoio: 

o Bicicletários e vestiários;  

o Estacionamentos; 

o Paradas de ônibus. 

2.3.6. POLÍTICA DE PERMANÊNCIA  

 Moradia universitária: 

o Exclusivo a alunos? Atenderá a Servidores? 

o Quartos individuais? Duplos? Triplos? 

o O que deve oferecer (Programa de Necessidades)? 

 Restaurante universitário: 

o Restaurante central ou setorial? 

o Cozinhas industriais próprias ou refeitórios terceirizados? 

2.3.7. POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA  

 Cercamento da UFSC – total, parcial, aberto; 

 Monitoramento; 

 Policiamento; 

 Iluminação;  

 Hierarquia de caminhos; 

2.3.8. POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA GERAL  

 Água; 
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 Coleta de Resíduos; 

 Redes de Energia; 

 Transmissão de Dados; 

 Pluvial; 

2.3.9. POLÍTICA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 Setorização (zoneamento - ordenação do espaço);  

 Parâmetros urbanísticos: 

o taxa de ocupação; 

o taxa de permeabilidade do solo e índice de área verde; 

o afastamentos; 

o gabarito e altura máxima. 

 Parâmetros construtivos:  

o Ampliações e a densidade urbana; 

o Bíbliotecas setoriais ou central; 

o Política de uso dos espaços: salas de professores e salas de aula. 

2.3.10. ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO 

 Projeções da UFSC (expansões e obras previstas) ao longo dos 10 anos de vigor 

do Plano Diretor, produzindo mapas por períodos de 5 anos: 

o A UFSC em obras –situação atual e as obras em andamento (em 2016). 

o A UFSC em 2021. 

o A UFSC em 2026. 

o Planos Setoriais. 
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2.3.11. SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 

Tendo como base o Plano de Desenvolvimento Físico e Ambiental do Campus UFV – Viçosa, 

este capítulo propõe a estruturação de um sistema de controle , planejamento e gestão do espaço 

do campus, visando garantir o melhor desempenho, articulação e equilíbrio às ações relacionadas 

a expansão físico-territorial do campus. No sistema de controle e gestão do Plano Diretor da 

UFSC deverá ser apresentado: 

 Grupo gestor permanente e suas atribuições;  

 Modo de trabalho durante a vigência do PD; 

 Discussão das possibilidades de atualização do PD dentro do prazo de vigência 

(novos recursos, novas demandas, etc.). 

2.4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Para finalizar, serãos dispostas as ações de continuidade, a lista de anexos contidos no 

documento e a data de entrada em vigor do Plano Diretor da UFSC em Florianópolis. 
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3. PROPOSTA DE MÉTODO 

O método proposto para a elaboração do Plano Diretor apresenta-se dividido em seis macro 

etapas: Preparação, Leitura Técnica e Comunitária I (Diagnóstico), Leitura Técnica e Comunitária 

II (Proposta Preliminar), Encerramento da Participação, Proposta Final e Publicação. Ilustradas na 

Figura 2, estão destacadas em amarelo as etapas em que ocorre participação popular e dentro de 

cada etapa é possível visualizar o prazo proposto de desenvolvimento da mesma, estimando-se 

24 meses para elaboração do Plano Diretor da UFSC.  

 

Figura 2 - Etapas do método proposto para elaboração do Plano Diretor da UFSC. 

 Sugere-se que o Conselho Universitário (CUn) avalie o processo de elaboração do Plano 

Diretor em três momentos distintos. Primeiramente, o CUn deve aprovar o cronograma de 

atividades e o sistema de controle e gestão do processo (comitês), bem como definir se será 

desenvolvido internamente ou por contratação. Depois, após a proposta preliminar ser 

apresentada em audiência pública e, finalmente, analisar e aprovar o Plano em sua forma final. 

Este marco inicial de validação objetiva alinhar a proposta do DPAE aos interesses institucionais 

da UFSC durante todas as etapas do processo descritas a seguir.  
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3.1. PREPARAÇÃO 

Durante a preparação será definido o organograma e suas instâncias necessárias para a 

elaboração do plano e a execução das atividades envolvidas para este fim, determinando a 

composição do conselho, comissão, equipes de trabalho e seus respectivos membros. É também 

na Prepação que serão realizadas reuniões preparatórias para o lançamento do processo de 

Plano Diretor Participativo da UFSC.  

A seguir estão listados algumas atividades a serem realizadas durante a preparação: 

 Homologar ou alterar o organograma proposto (recursos e relações) e as 

atribuições de todas as instâncias nele contidas;  

 Nomear os representantes escolhidos por método a ser definido; 

 Definir meios de comunicação para divulgação do processo e a participação 

popular, a serem posteriormente executados pela equipe de integração; 

 Formular uma base de dados a partir da análise e sintetização da legislação 

pertinente e em vigência e a disponibilização da base cartográfica de toda a 

estrutura fundiária da UFSC em Florianópolis;  

 Nivelar e padronizar todas as atividades do processo, e preparar os membros 

envolvidos de todas as instancias para integração e otimização das etapas 

 Desenvolver o cronograma e os planos de trabalhos de todas as instâncias, 

definindo o método a ser utilizado nas etapas de participação popular; 

 Dar ampla divulgação da agenda de eventos à comunidade interessada. 

3.2.  LEITURA TÉCNICA E COMUNITÁRIA I  

Na etapa da Leitura Técnica e Comunitária I deve ser realizado o levantamento de campo, com 

objetivo de conhecer bem a realidade do local e possibilitar a elaboração de um diagóstico 

preliminar destacando os problemas e potencialidades encontrados. O diagnóstico preliminar será 

apresentado e discutido com a comunidade em dois mecanismos de participação: ambiente virtual 
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e em audiência pública, identificando e incorporando as preocupações da comunidade nos temas 

que devem ser abordados no plano. A partir do levantamento de campo e da participação popular, 

de fundamental importância nesse processo, será possível elaborar um diagnóstico final.  

Na Figura 3 é possível observar todo o processo que compõe a Leitura Técnica e Comunitária 

I, da Preparação ao Diagnóstico Final e em seguida uma descrição prévia de cada atividade. Para 

compatibilização e fechamento do diagnóstico serão realizadas reuniões e seminários internos 

com as equipes de trabalho. 

 

Figura 3 - Metódo proposto para Leitura Técnica e Comunitária I 

3.2.1. LANÇAMENTO 

O evento de lançamento será um evento único com objetivo de divulgar à sociedade civil 

interessada o início do processo de elaboração do Plano Diretor da UFSC, apresentando a 

Proposta de Método e a composição das instâncias envolvidas e suas atribuições especificas. 

Neste momento será exposto ainda o cronograma contendo a agenda de eventos elaborada na 

etapa de preparação. 
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3.2.2. LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Após o lançamento, será dado início às atividades de levantamento de campo pelas Equipes 

de Trabalho, período que consiste na realização de pesquisas, questionários, estudos diretamente 

nos locais onde a UFSC atua e em seu entorno, através de abordagem ao público, levantamento 

fotográfico ou apenas observação sob o princípio da percepção (método empírico). 

3.2.3. AMBIENTE VIRTUAL 

Com o intuito de ampliar a acessibilidade da participação social, o Plano Diretor será 

acompanhado, desde o lançamento até a apresentação da proposta preliminar, pelo mecanismo 

de ambiente virtual que poderá ser composto tanto por um website contendo questionários 

temáticos que subsidiarão os diagnósticos, como por redes sociais que auxiliarão na publicidade e 

divulgação do processo.   

3.2.4. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

Os dados coletados durante o levantamento de campo e as informações inseridas no ambiente 

virtual, serão compilados num diagnóstico preliminar e sintetizados em apresentações temáticas a 

serem em seguida levadas à público. 

3.2.5. AUDIÊNCIA PÚBLICA I 

Abertas a qualquer interessado, as primeiras audiências do processo (Audiências Públicas I) 

serão separadas por temas e tem o objetivo de chamar a sociedade à fala, para relatar suas 

problemáticas em relação ao espaço da UFSC. Este evento subsidiará o Diagnóstico Preliminar 

apresentado no início e trará informações necessárias à sua finalização. 

3.2.6. DIAGNÓSTICO FINAL 

Realizados os levantamentos e exposta a visão da comunidade acerca da situação atual da 

UFSC, é iniciado pelas equipes de trabalho a materialização do diagnóstico geral e final que 
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servirá de base para a definição de princípios e diretrizes e a inicialização da discussão das 

estratégias para o Plano Diretor.  

3.3. LEITURA TÉCNICA E COMUNITÁRIA II  

Na Leitura Técnica e Comunitária II serão postos em discussão os princípios e diretrizes 

elencados no diagnóstico, norteando as propostas abordadas no Plano Diretor.  

Com a elucidação das estratégias será possível que as Equipes de Trabalho produzam as 

propostas preliminares do plano e que a Comissão Executiva compatibilize-as numa proposta 

única. Todo o método proposto para Leitura Técnica e Comunitária II está ilustrado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Metódo proposto para Leitura Técnica e Comunitária II 
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3.3.1. AMBIENTE VIRTUAL 

No mesmo molde apresentado na Leitura Técnica e Comunitária I, o ambiente virtual continua 

com o objetivo de ampliar a participação da comunidade, agora não mais para ouvir sobre o 

presente da UFSC, mas para convidá-los a dar soluções e sugestões ao futuro da instituição.  

3.3.2. CONSULTA PÚBLICA 

Concomitante ao ambiente virtual e com o mesmo objetivo, será disponibilizado na agenda de 

eventos um período de consulta pública que, como definido pelo Decreto nº 8.243/2014, é “um 

mecanismo participativo, a se realizar em prazo definido, de caráter consultivo, aberto a qualquer 

interessado, que visa a receber contribuições por escrito da sociedade civil sobre determinado 

assunto”. Em algum pontos definidos da UFSC, desde o hall da reitoria aos espaços das unidades 

experimentais, serão disponibilizados materiais de coleta de sugestões da comunidade para a 

formulação da proposta preliminar. 

3.3.3. PROPOSTA PRELIMINAR  

Encerrada a leitura da UFSC de hoje (Leitura Técnica e Comunitária I) e a consulta de 

sugestões para o amanhã (Leitura Técnica e Comunitária II), as Equipes de Trabalho se reúnem 

em torno de cada tema delimitado para traduzir graficamente a voz e os anseios da comunidade. 

O material produzido em cada tema deverá estar alinhado em uma proposta única preliminar 

compilada pela Comissão Executiva para ser externalizada de forma concisa e íntegra, com as 

soluções técnicas contempladas, os traçados gerais e possíveis propostas de intervenção adotas. 

3.4. ENCERRAMENTO DA PARTICIPAÇÃO 

A proposta elaborada deverá vir a público como encerramento da participação popular, onde a 

comunidade poderá questionar itens abordados nas leituras técnicas e comunitárias e que não 

estiveram contemplados ou tiveram interpretação equivocada, como um compromisso de resposta 

às propostas recebidas. Para este fim, serão disponibilizados o ambiente virtual e audiências 
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públicas. Na Figura 5 é possível verificar o método utilizado nas etapas de encerramento e 

finalização. 

 

Figura 5 - Metódo proposto para Execução 

3.4.1. AMBIENTE VIRTUAL (FECHAMENTO) 

Os usuários cadastrados no ambiente virtual, terão sua última chance de participação no 

processo de construção do Plano Diretor. Estará disponível no website do plano a proposta 

preliminar e um canal de diálogo onde a comunidade poderá questionar, criticar ou dar sugestões 

finais que não alterem a essência da proposta. Após o período previamente delimitado, o canal 

será encerrado à participação, sendo mantido apenas para divulgação e acompanhamento da 

finalização do plano. 
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3.4.1. AUDIÊNCIA PÚBLICA II 

Após o fechamento do ambiente virtual e como extensão dos seus objetivos, serãos abertas as 

audiências finais para apresentação da proposta preliminar pela Comissão Executiva e a 

participação oral dos interessados, fazendo seus últimos questionamentos antes da finalização da 

proposta. A Comissão Executiva estará disponível para justificar qualquer decisão tomada, 

sempre embasada nos dois momentos prévios de leitura técnica e comunitária. 

3.4.2. PRÉ-APROVAÇÃO 

A fim de evitar incoerências com os interesses institucionais, após a aprovação popular, a 

proposta preliminar deverá receber uma pré-aprovação do Conselho Universitário (CUn) e enfim 

ser executado tecnicamente. 

3.5. PROPOSTA FINAL 

A última fase de elaboração será a execução em si da proposta do Plano Diretor, após a 

aprovação da proposta preliminar pela sociedade civil e a administração (CUn). Identificados os 

pontos que deverão ser revistos e aperfeiçoados a proposta entra na fase de detalhamento, 

compatibilização e diagramação da proposta final. É nesta fase que decisões pontuais tomadas 

deverão receber um tratamento mais próximo de ser viabilizado em projeto, como, por exemplo, a 

requalificação das rótulas, o traçado do cercamento e a localização precisa dos acessos. 

3.6. PUBLICAÇÃO 

O Plano Diretor da UFSC após finalizado deverá ser apresentado ao Conselho Universitário - 

CUn para homologação final que resultará em emissão de resolução do conselho e sua posterior 

entrada em vigor. É fundamental a publicação, impressão e divulgação do conteúdo do plano para 

conhecimento de toda a população, de modo a capacitá-los para participar do processo de 

implantação. Deverão ser previstas instâncias para implementar, rever e monitorar a aplicação 

dos instrumentos urbanísticos do Plano, conforme item 2.3.11 da Proposta de Estrutura.  
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No monitoramento, assim como na implantação, a participação popular também é de grande 

relevância, tanto nas revisões que possam vir a aparecer, quanto no controle social. Na Figura 6 

está exposto o processo a ser seguido na etapa da Aprovação ao Monitoramento. 

 

 

Figura 6 - Metódo proposto para Aprovação e Publicação 
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4. PROPOSTAS DE MODO DE EXECUÇÃO 

Durantes as pesquisas sobre Planos Diretores de universidades do país visualizaram-se dois 

tipos de experiências para o processo de construção dos mesmos, uma contando com recursos 

das próprias instituições e outro com a contratação de empresas especializadas para a 

materialização destes processos. Abaixo são listados critérios que podem permitir uma decisão 

administrativa na escolha de como proceder com a elaboração do Plano Diretor da UFSC. 

4.1.  PROCESSO INTERNO 

Nesta proposta, o Plano Diretor seria desenvolvido dentro da universidade, destacando-se 

os seguintes aspectos: 

 Elaboração do processo contando com a participação da própria comunidade 

universitária; 

 Melhor controle do processo pela facilidade de acesso às informações produzidas; 

 Aplicação na prática da expertise da UFSC, com a colaboração da equipe de 

professores, técnicos administrativos, alunos e pesquisadores que atuam na 

instituição. 

Para incentivar o envolvimento destes colaboradores, poderiam ser atribuídas horas de 

dedicação às atividades através de emissão de portaria ou outras formas de incentivo a serem 

estudadas pela Administração Central. 

4.2. PROCESSO EXTERNO (CONTRATAÇÃO) 

Na contratação, o Plano Diretor seria desenvolvido por uma empresa a fim de: 

 Garantir a imparcialidade no processo; 

 Garantir o prazo de execução definido em contrato; 
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 Possibilitar uma equipe de técnicos com dedicação exclusiva na agilidade da 

elaboração do plano, visto ao reduzido quadro de técnicos da UFSC disponível para 

assumir o processo. 

Para contratação deste serviço, recomenda-se que seja utilizada a modalidade de licitação 

técnica e preço, garantindo a contratação de uma empresa com experiência no tema. 
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5. ORGANOGRAMA 

5.1. PROCESSO INTERNO 

No organograma da figura 7 foram definidas a composição e a atribuição de cada grupo interno 

envolvido no processo de elaboração do Plano Diretor, conforme figura 7. 

 

Figura 7 – Organograma proposto para processo interno. 
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5.1.1. CONSELHO GESTOR 

Instância colegiada permanente de caráter consultivo e deliberativo, instituída por portaria e 

composta por representantes e suplentes eleitos ou indicados internamente pelos seus grupos. 

COMPOSIÇÃO 

 Administração Central da UFSC 

o Reitor(a) como Presidente do Conselho Gestor; 

o Pró-Reitor de Planejamento e Orçamento (PROPLAN); 

o Pró-Reitor de Administração (PROAD);  

 Representantes técnicos  

o Presidente e secretário da Comissão Executiva; 

o 01 representante da Coordenadoria de Gestão Ambiental (PROPLAN);                                  

o 01 representante do Depart. de Projetos de Arquitetura e Engenharia (DPAE);  

o 01 representante Departamento de Fiscalização de Obras (DFO);  

 Comunidade interna  

o 11 representantes: 01 de cada Centro de Ensino;  

o 01 representante servidor docente;                                                  

o 01 representante servidor técnico-administrativo;  

o 01 representante discente;  

 Comunidade externa  

o 01 representante da Prefeitura de Florianópolis; 

o 01 representante do Conselho da Cidade;                         

o 01 representante do IAB-SC; 

o 01 representante da OAB-SC. 
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ATRIBUIÇÕES 

 Acompanhar, avaliar  e homologar as distintas fases de elaboração do plano diretor;  

 Emitir orientações e recomendações sobre a elaboração do plano diretor;  

 Garantir a participação social  ampliando e aperfeiçoando os mecanismos dentro do 

processo de elaboração do plano diretor. 

5.1.2. COMISSÃO EXECUTIVA 

Instância colegiada com prazo determinado instituído por Portaria a ser extinta após a 

publicação final do Plano Diretor.  

COMPOSIÇÃO 

Será composta pela representação de todas as equipes de trabalhos instituídas, sendo 

recomendado que: 

 Tenha a representação de um docente e um técnico de cada equipe de trabalho; 

 Haja a presença ao menos de um profissional da área de planejamento urbano; 

 Sejam eleitos entre seus membros um presidente e um secretário para representar 

a Comissão Executiva no Conselho Gestor; 

Estão previstos oito equipes de trabalho, com dois representantes cada, além do presidente e 

do secretário, totalizando 18 membros na comissão executiva. 

 01 Presidente; 

 01 Secretário executivo; 

 02 representantes da Equipe de Trabalho “Relação da UFSC com a Cidade”; 

 02 representantes da Equipe de Trabalho “A UFSC e o Meio Ambiente”; 

 02 representantes da Equipe de Trabalho “Os espaços de Produção Científica”; 

 02 representantes da Equipe de Trabalho “UFSC, Mobilidade e Circulação”; 
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 02 representantes da Equipe de Trabalho “Política de Permanência”; 

 02 representantes da Equipe de Trabalho “Política de Segurança Pública”; 

 02 representantes da Equipe de Trabalho “Política de Infraestrutura Geral”; 

 02 representantes da Equipe de Trabalho “Política de Uso e Ocupação do solo”. 

ATRIBUIÇÃO 

Sistematizar as leituras técnicas e comunitárias e coordenar as equipes de trabalho na 

elaboração da proposta, compatibilizando os produtos por elas geradas e conduzindo o processo 

de construção do plano diretor de forma integrada. 

5.1.3. EQUIPE DE INTEGRAÇÃO 

A equipe de integração será composta por técnicos nomeados pelos seus setores e terá 

vigência durante toda a elaboração e implantação do plano diretor. 

COMPOSIÇÃO MÍNIMA 

 Coordenação 

o 01 coordenador;                        

o 01 secretário executivo; 

 Gestão da Informação (SETIC) 

o 01 programador;                          

o 01 desenvolvedor; 

o 01 bibliotecário ou arquivista; 

 Comunicação (AGECOM) 

o 01 designer gráfico; 

o 01 web designer; 

o 01 jornalista/relator; 
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 Produção gráfica 

o 01 designer gráfico; 

o 01 arquiteto;                                

o 01 desenhista. 

ATRIBUIÇÕES 

 Elaborar e organizar base de dados que servirá de apoio à equipe técnica; 

 Auxiliar a Comissão Executiva na compatibilização das informações produzidas em 

cada equipe de trabalho a fim de padronizar produtos gerados e sistemáticas de 

levantamento; 

 Promover a publicidade das etapas do processo e do material elaborado; 

 Sintetizar as informações coletadas no eventos públicos; 

 Elaborar ferramentas de participação. 

5.1.4. EQUIPES DE TRABALHO 

A composição mínima de cada equipe de trabalho será por membros nomeados pela 

Administração Central, após um período delimitado para manifestação de interesse ou indicação. 

Cada equipe de trabalho deverá contar com a participação de ao menos um profissional da área 

de planejamento urbano. 

COMPOSIÇÃO MÍNIMA 

 01 coordenador; 

 02 docentes; 

 03 técnicos; 

 03 alunos. 
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ATRIBUIÇÕES 

 Execução da leitura técnica, do levantamento e coleta de dados para a elaboração 

do diagnóstico de cada tema a ser enviado para Comissão Executiva para ser 

compatibilizado em um documento único;  

 Apresentação da leitura técnica e discussão de estratégias temáticas lançadas na 

proposta preliminar; 

 Execução da proposta do Plano Diretor, igualmente a ser enviado a Comissão 

Executiva para finalização em um documento único. 

5.2. PROCESSO EXTERNO (CONTRATAÇÃO) 

Na figura 8, o organograma do processo externo está composto por três grandes instâncias – 

Conselho Gestor, Comissão Fiscalizadora e Empresa Contratada. 

 

Figura 8 – Organograma proposto para processo exteno (Contratação). 

5.2.1. CONSELHO GESTOR 

Instância colegiada permanente de caráter consultivo e deliberativo, instituída por Portaria. Sua 

composição e atribuições deverá ser a mesma recomendada para o processo de execução interna 

(item 5.1.1). 
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5.2.2. COMISSÃO FISCALIZADORA 

Instância colegiada com nomeação e prazo definido e instituído em portaria, a ser extinta após 

a publicação final do Plano Diretor, devendo estar regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. Sua composição e 

atribuições detalhadas serão expostas em Termo de Referência a ser elaborado para contratação 

do objeto, tendo como atribuição geral fiscalizar, acompanhar e monitorar a elaboração do 

processo de construção do Plano Diretor pela empresa contratada.  

5.2.3. CONTRATADA 

Sua composição e atribuições serão definidas em Termo de Referência a ser elaborado para  

regir a contratação do objeto, dentro dos preconizado na Lei nº 8.666/1993. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para viabilizar a implantação desta proposta fazem-se necessários levantamentos de 

informações fidedignas e adequadas aos propósitos finais. Para a etapa de preparação e início 

das atividades de leituras técnicas são necessárias as seguintes informações:  

 Regularização Fundiária: Levantamento oficial das áreas pertencentes à UFSC em 

Florianópolis e elaboração da representação gráfica deste limites; 

 Levantamento planialtimétrico de todas áreas. 

Diante desta proposta o grupo de trabalho do DPAE acredita que poderá trazer a UFSC  

espaços qualificados para toda a comunidade envolvida, concebidos como frutos de um processo 

de criação e desenvolvimento de soluções de planejamento exequíveis a curto e longo prazo. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

Este documento, parte constituinte do Edital de Licitação, apresenta requisitos para a CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA destinados à elaboração, desenvolvimento e 

detalhamento de PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO E PROJETOS EXECUTIVOS 

COMPLEMENTARES PARA OBRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA NO CAMPUS 

BARRA DA LAGOA: INSTITUTO DO MAR E BIODIVERSIDADE - IMB com área estimada em 1.513,28m², 

localizado no Beco dos Coroas no bairro Barra da Lagoa na cidade de Florianópolis, estado de Santa 

Catarina, a ser construído em duas etapas sendo a primeira etapa referente a Laboratórios e 

infraestruturas necessárias para seu funcionamento, incluindo garagem aberta para barcos e na segunda 

etapa áreas administrativas, salas de professores e outras salas técnicas.  

São constituintes deste documento: 

• Apêndice A – Programa de Necessidades 

• Apêndice B - Anteprojeto Arquitetônico 

• Apêndice C – Diretrizes de Projeto 

• Apêndice D - Orçamento Estimativo dos Serviços 

• Apêndice E – Cronograma Físico-Financeiro 

As informações apresentadas a seguir têm como objetivo fornecer instruções para a elaboração dos 

projetos para a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, devendo os mesmos atender ao que 

especificam estas instruções. 
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1. DEFINIÇÕES DOS TERMOS 

Ao longo das instruções apresentadas neste documento os termos destacados terão as seguintes 

definições: 

1.1. ACEITE DEFINITIVO: Termo escrito a ser assinado pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE, e 

elaborado pela FISCALIZAÇÃO, declarando que os serviços foram executados conforme objeto e 

termos da contratação contendo aprovação dos projetos nos órgãos competentes, conclusão do 

orçamento e revisão dos projetos conforme necessidades geradas pelos serviços anteriores. 

1.2. ACEITE PROVISÓRIO: Termo escrito a ser assinado pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE, e 

elaborado pela FISCALIZAÇÃO, declarando que os serviços foram executados até a etapa dos 

projetos executivos e que atenderam ao disposto nos memorandos e nos termos de contratação. 

1.3. ANTEPROJETO: Etapa de Projeto destinada à concepção e representação das informações técnicas 

preliminares da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, necessários ao inter-

relacionamento das diversas especialidades envolvidas. É composta pelo conjunto de documentos 

técnicos (desenhos e textos) que possibilitam a caracterização da obra ou serviço planejado e que 

representam a opção aprovada pela CONTRATANTE acrescido, quando couber, dos dados 

necessários à sua aprovação pelas autoridades competentes (municipais, estaduais e federais). 

1.4. CADERNO DE DETALHES: Documento que apresenta, por especialidade (quando houver), 

detalhamentos e padrões construtivos utilizados pela UFSC. 

1.5. CONTRATADA: Empresa vencedora da licitação, contratada para a execução dos serviços. 

1.6. CONTRATANTE: Órgão signatário do instrumento contratual, neste caso, a Universidade Federal de 

Santa Catarina - UFSC; 

1.7. COORDENADOR DE PROJETO: Profissional integrante da equipe técnica da CONTRATADA que será 

responável pela gestão do processo de elaboração dos projetos. 

1.8. DIRETRIZES DE PROJETO: Documento justificativo descrevendo as especificidades da edificação e 

contendo as diretrizes que balizaram a elaboração do Anteprojeto Arquitetônico apresentado pela 

CONTRATANTE e as quais também devem ser referência na elaboração dos projetos em cada uma 

das especialidades envolvidas. 

1.9. FISCALIZAÇÃO: Comissão formada por quadro de pessoal permanente da UFSC, constituído de 

profissionais do Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia - DPAE, designados via 

portaria e responsáveis pela fiscalização dos serviços e que representa a CONTRATANTE nas 

tratativas durante os serviços. 
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1.10. PROGRAMA DE NECESSIDADES: Documento contendo as necessidades do usuário final sobre a 

edificação e que deverá ser norteador para as propostas projetuais. 

1.11. PROJETO EXECUTIVO: Etapa de Projeto destinada à concepção e à representação final das 

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

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

obra correspondentes incluindo o conjunto de desenhos, memoriais descritivos e de especificações, 

memoriais de cálculo, especificações técnicas, orçamento, cronograma e demais elementos técnicos 

necessários. O Projeto Executivo completo será constituído por todos os projetos específicos 

devidamente compatibilizados entre si e aprovados pela CONTRATANTE acrescido, quando couber, 

dos dados necessários à sua aprovação pelas autoridades competentes (municipais, estaduais e 

federais). 
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2. OBJETO 

2.1. O objeto deste contrato trata dos seguintes serviços técnicos de engenharia e arquitetura para obra 

da Universidade Federal de Santa Catarina no campus Barra da Lagoa referente ao Instituto do Mar e 

Biodiversidade - IMB: 

2.1.1 Sondagens 

2.1.2 Projeto Executivo Arquitetônico; 

2.1.3 Projeto Executivo Estrutural – Fundações, contenções e supraestrutura; 

2.1.4 Projeto Executivo de Instalações Elétricas; 

2.1.5 Projeto Executivo Sistema Proteção Contra Descargas Atmosféricas; 

2.1.6 Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado; 

2.1.7 Projeto Executivo de Instalações de Segurança Patrimonial 

2.1.8 Projeto Executivo Hidrossanitário; 

2.1.9 Projeto Executivo de Rede Interna de Coleta de Esgoto; 

2.1.10 Projeto Executivo de Prevenção Contra Incêndio; 

2.1.11 Projeto Executivo de Climatização; 

2.1.12 Projeto Executivo de Gases Especiais 

2.1.13 Projeto de Canteiro e Instalações Provisórias 

2.1.14 Orçamento Detalhado 

2.1.15 Manual de Uso, Operação e Manutenção da Edificação. 

2.2. O projeto engloba um conjunto composto pela edificação principal com área de 1.485,20m², uma 

garagem para embarcação de pequeno porte (máximo 25 pés) com área de 28,08m² além dos 

acessos para pedestre e de carga e estacionamentos conforme consta no Anteprojeto de 

Arquitetura. 

2.3. É de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração dos projetos para a adequada implantação da 

edificação no local, onde deverão ser previstas as conexões aos sistemas de fornecimento de energia 

elétrica, água, esgoto, telefone e comunicação de dados, além das conexões ao sistema viário 

existente de acordo com diretrizes de infraestrutura apresentadas no presente documento. 

2.4. Os serviços compreendem também a elaboração (criação e impressão) de toda e qualquer 

documentação necessária para aprovação dos projetos junto aos órgãos públicos competentes, 
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conforme cronograma de elaboração dos serviços: Fundação do Meio Ambiente - FATMA, Prefeitura 

Municipal de Florianópolis - PMF, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – 

CBMSC e Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC. Os trâmites burocráticos destas 

aprovações serão feitos pela CONTRATANTE. Todos os ônus advindos da elaboração e envio deste 

material ficará a cargo da CONTRATADA à exceção das taxas de aprovação. 

2.5. A edificação do Instituto do Mar e Biodiversidade - IMB abrigará laboratórios multiuso para pesquisas 

de impactos no ambiente oceanográfico com estudos de monitoramento de longa duração e 

acompanhamento de medidas mitigatórias propostas. Além disso, contará com setores 

administrativos, salas de professores e salas técnicas de apoio. 

2.6. A edificação será locada no Beco dos Coroas no bairro Barra da Lagoa na cidade de Florianópolis, 

estado de Santa Catarina conforme ilustra Figura 1 e conforme apresenta Anteprojeto Arquitetônico 

em apêndice a esta documentação. 

 

Figura 1 - Localização IMB 

2.7. As necessidades da edificação implicam em alguns sistemas específicos como câmara frigorífica, 

controle de umidade e temperatura em ambientes para experimentos, sistema de abastecimento de 

água salgada, sistemas de exaustão e sistema de cabeamento estruturado para utilização de clusters. 

Todas as necessidades específicas da edificação, detalhadas por ambientes, são apresentadas no 

PROGRAMA DE NECESSIDADES, no ANTEPROJETO DE ARQUITETURA e no documento de 

DIRETRIZES DE PROJETOS, apêndices deste documento, os quais deverão ser, juntamente às 

diretrizes estabelecidas neste documento, a base de informações para definições de projetos. 
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2.8. O projeto desta edificação deverá prever a execução da obra em duas etapas e todos os projetos 

deverão garantir a funcionalidade da edificação na primeira etapa da obra e as necessidades de 

expansão de infraestrutura para a segunda etapa. Todos os ambientes e áreas técnicas previstos na 

primeira etapa deverão possuir toda infraestrutura necessária para seu funcionamento executada 

nessa mesma etapa, ficando a primeira etapa independente da execução da segunda.  

2.9. A proposta de divisão em etapas é apresentada no ANTEPROJETO DE ARQUITETURA, entretanto 

este poderá ser alterado a fim de atender às normativas e legislações vigentes, bem como a 

disponibilidade de recursos para execução da primeira etapa da obra que será informada pela 

CONTRATANTE. Tais alterações deverão ser analisadas e aceitas pela CONTRATANTE. 

 

Figura 2- Etapas de Obra - IMB 

2.10. Diretrizes sobre instalações estão dispostas no documento de DIRETRIZES DE PROJETO da 

Edificação e no PROGRAMA DE NECESSIDADES. 
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3. INSTRUÇÕES GERAIS 

3.1. Para orientação das propostas as empresas participantes receberão, pelo Departamento de Projetos 

de Arquitetura e Engenharia – DPAE, o seguinte rol de documentos:  

3.1.1. Apêndice A – Programa de Necessidades 

3.1.2. Apêndice B - Anteprojeto Arquitetônico 

3.1.3. Apêndice C – Diretrizes de Projeto 

3.1.4. Apêndice D - Orçamento Estimativo dos Serviços 

3.1.5. Apêndice E – Cronograma Físico-Financeiro 

3.2. A CONTRATADA fica incumbida de executar conferências in loco e/ou estudos que se fizerem 

necessários para definições de projeto e para o adequado desenvolvimento do trabalho. 

3.3. Os documentos existentes nas dependências da CONTRATANTE, referentes à área de intervenção 

serão colocados à disposição da CONTRATADA, caso necessário. 

3.4. A CONTRATADA deverá produzir todos os elementos técnicos para Processo de Licitação da 

Execução da Obra: projetos, memoriais descritivos e de especificações, memoriais de cálculo, 

especificações, Orçamento e Anotações de Resposnabilidade Técnica - ART´s/ Registros de 

Responsabilidade Técnica - RRT´s.  

3.5. Todos os projetos devem ser apresentados de forma clara e legível e deverão obedecer 

rigorosamente às prescrições e exigências indicadas neste documento, bem como às legislações 

federal, estadual e municipal, os regulamentos técnicos oficiais, as normas ABNT aplicáveis, as 

normas internas da UFSC a as boas práticas da Engenharia e Arquitetura. 

3.6. Em todos os projetos deverão ser obedecidos critérios de eficiência energética, racionalidade do uso 

de recursos e sustentabilidade, seja no que diz respeito às edificações, seja no que se refere aos 

materiais e equipamentos, visando a economia da manutenção e operacionalização da edificação, a 

redução do consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologia e materiais que 

reduzam o impacto ambiental – conforme diretrizes da IN01/2010/SLTI/MPOG. 

3.7. Nos projetos da edificação deverão ser considerados, em especial, os regulamentos estabelecidos 

pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO que dizem respeito à 

Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C) e 

à avaliação dos mesmos (RAC-C), com vistas à obtenção de certificação ENCE Geral de Projeto classe 

"A" atendendo assim ao disposto na IN02/2014/SLTI/MPOG.  
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3.8. Sem perda das especificidades de cada projeto, além de atender aos itens 3.6 e 3.7, os materiais a 

serem previstos para as edificações deverão atender a requisitos de durabilidade, segurança, 

conforto acústico e facilidade de manutenção e também deverá ser priorizados o uso de materiais 

locais, de modo a evitar transporte em grandes distâncias. 

3.9. Deverá ser avaliada toda e qualquer susceptibilidade da área de intervenção referente aos 

fenômenos do meio físico (erosão, escorregamento, colapso, recalque, etc.) e, caso diagnosticado 

este tipo de ocorrência, a CONTRATADA deverá demonstrar como este evento foi considerado no 

projeto, e qual a solução adotada para garantir que não haverá prejuízo nas edificações do entorno, 

se for o caso. 

3.10. Além dos itens acima os projetos devem atender na integra as instruções expressas no MEMORIAL 

DESCRITIVO DE ARQUITETURA e no documento de DIRETRIZES DE PROJETO. 
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4. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. O prazo de entrega dos projetos não deverá ser maior que 210 (duzentos e dez dias) a contar da data 

da ordem de serviço. 

4.2. Faz parte deste documento o Cronograma Físico-Financeiro de desenvolvimento dos serviços 

(Apêndice E), o qual discrimina o prazo de execução e entrega de cada uma das etapas de 

desenvolvimento do projeto e o percentual do valor do contrato destinada a cada etapa. 

4.3. Será efetuado o pagamento apenas de etapas concluídas, sendo essas: Sondagens, Anteprojetos, 

Projetos Executivos e Projetos Aprovados. 

4.4. Uma etapa será considerada concluída quando forem recebidos e aceitos pela CONTRATADA todos 

os materiais referentes a todas as especialidades envolvidas nos projetos, ou seja, não será recebida 

nenhuma versão de projeto executivo sem o anterior aceite de todos os anteprojetos devidamente 

compatibilizados. 

4.5. A CONTRATADA deverá analisar o cronograma Físico-Financeiro apresentado pela UFSC e, caso a 

empresa tenha interesse em apresentar nova proposta, a mesma deverá ser encaminhada à 

CONTRATANTE, para aprovação, até a data de contrato. Não serão aceitas alterações nas etapas de 

execução do serviço, nos percentuais de pagamento de cada etapa, nem nos prazos de análise da 

CONTRATANTE. Somente serão aceitas alterações nos prazos de execução das etapas desde que 

estas não ultrapassem o prazo máximo previamente estabelecido.  

4.6. O descumprimento do prazo de execução e/ou do prazo de entrega de cada uma das etapas de 

desenvolvimento do projeto e/ou atraso injustificado estará sujeito às sanções previstas no contrato. 
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5. SISTEMÁTICA DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS 

5.1. Principais Envolvidos  

5.1.1. Para o acompanhamento de todos os projetos a serem realizados a UFSC designará, do seu 

quadro de pessoal permanente, uma comissão para fiscalizar o Contrato – FISCALIZAÇÃO. 

5.1.2. O COORDENADOR DE PROJETOS, profissional integrante da equipe técnica da CONTRATADA 

será responável pela gestão do processo de elaboração dos projetos. 

5.1.3. A CONTRATADA deverá realizar a coordenação do conjunto dos projetos de modo a promover 

ou facilitar as consultas e informações entre as diversas áreas técnicas, bem como solucionar 

as interferências entre os elementos dos diversos sistemas da edificação. 

5.1.4. A compatibilização do Projeto de Arquitetura com os projetos complementares ficará a cargo 

do COORDENADOR DE PROJETOS, que deverá observar a interferência entre elementos dos 

diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso para inspeção e manutenção das 

instalações de um modo geral. Todos os detalhes de um projeto que possam interferir em 

outro da mesma obra, deverão ser elaborados em conjunto, de forma a estarem 

perfeitamente harmonizados entre si. 

5.1.5. É dever da CONTRATADA prestar todas as informações que forem solicitadas pela 

FISCALIZAÇÃO, bem como promover os ajustes e adequações que venham a ser solicitados. 

5.1.6. A CONTRATANTE poderá solicitar formalmente à CONTRATADA a substituição de qualquer 

membro de sua equipe técnica, inclusive da COORDENAÇÃO DE PROJETOS, assim como o 

reforço da sua equipe técnica a qualquer momento, caso julgar necessário. O atendimento à 

solicitação terá um prazo máximo de sete (07) dias úteis, contado a partir da solicitação formal 

e não resultará em ônus a CONTRATADA. 

5.2. Reuniões 

5.2.1. Reunião de Iniciação  

5.2.1.1. Após a assinatura de contrato será convocada pela CONTRATANTE uma Reunião de 

Iniciação (kick-off) do projeto a fim de apresentar e esclarecer detalhadamente à 

CONTRATADA itens como: 

• Sistemática de elaboração dos serviços; 

• Definição de fluxos de comunicação; 

• Definição de padronização de documentos a serem usados durante o projeto;  
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• Apresentação geral do projeto: Objetivo, justificativa e propósito; 

• Apresentação dos envolvidos no projeto (FISCALIZAÇÃO, COORDENADOR DE 

PROJETO, projetistas, analistas e usuários) e respectivas responsabilidades; 

•  Apresentação de cronograma, orçamento e data das entregas previstas. 

5.2.1.2. A reunião de iniciação será realizada no Departamento de Projetos de Arquitetura e 

Engenharia - DPAE e contará com participação obrigatoriamente, pela parte da 

CONTRATADA, do COORDENADOR DE PROJETOS e pela parte da CONTRATANTE de 

Direção do DPAE (ou representante) e da FISCALIZAÇÃO. Outros participantes poderão 

ser convocados pela CONTRATANTE e a CONTRATADA deverá assegurar sua 

participação. 

5.2.2. Reunião de Integração  

5.2.2.1. Após a etapa de Levantamento de Dados (LD) e antes do início da próxima etapa de 

projeto haverá necessariamente uma Reunião de Integração que objetiva o 

esclarecimentos de dúvidas relativas à elaboração dos projetos e definição conjunta dos 

caminhos a serem seguidos nas próximas etapas. Esta reunião será realizada no DPAE e 

deverão estar presentes obrigatoriamente, 

• Pela parte da CONTRATADA: o COORDENADOR DE PROJETOS e os projetistas 

responsáveis por todas as especialidades envolvidas no projeto e; 

• Pela parte da CONTRATANTE: a FISCALIZAÇÃO. 

5.2.2.2. Outros participantes poderão ser convocados pela CONTRATANTE e a CONTRATADA 

deverá assegurar sua participação. 

5.2.3. Reunião de Acompanhamento 

5.2.3.1. Além das reuniões de iniciação e integração, serão realizadas, em periodicidade a ser 

definida pela CONTRATANTE, outras reuniões entre equipe técnica da CONTRATANTE e 

equipe técnica da CONTRATADA quando for necessário e/ou requisitado pela 

CONTRATANTE, sem que isto acarrete nenhum ônus à UFSC. Estas reuniões serão 

realizadas no DPAE e contarão com a participação obrigatória: 

• Pela parte da CONTRATADA: do COORDENADOR DE PROJETOS e; 

• Pela parte da CONTRATANTE: da FISCALIZAÇÃO. 

5.2.3.2. Outros participantes poderão ser convocados pela CONTRATANTE e a CONTRATADA 

deverá assegurar sua participação. 
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5.2.4. A Síntese das tratativas, decisões técnicas homologadas e ações de continuidade definidas em 

todas as reuniões serão registradas na própria reunião em documento com modelo a ser 

fornecido pela CONTRATANTE o qual será devidamente assinado por todos os participantes. 

5.2.5. Todos os custos referentes à participação nas reuniões de profissionais da CONTRATADA são 

de resposbilidade da CONTRATADA. 

5.3. Etapas de Projeto 

5.3.1. Para início dos Projetos deverá ser elaborado, pela CONTRATADA, o Levantamento de Dados 

(LD) da área de intervenção o qual consistirá no levantamento de um conjunto de 

informações ambientais, técnicas, jurídicas, legais, dados analíticos e gráficos, objetivando 

determinar as restrições e possibilidades que regem e limitam o projeto, as quais são 

necessárias à compreensão da configuração da edificação. Nesta etapa do projeto deverá ser 

providenciado: 

5.3.1.1. Revisão da documentação fornecida pela CONTRATANTE referentes as necessidades da 

edificação (Programa de Necessidades, Anteprojeto Arquitetônico e documento de 

Diretrizes de Projeto) e à infraestrutura disponível; 

5.3.1.2. Levantamento das características físicas do terreno onde será implantada a obra 

(topografia, tipo de solo, nível de lençol freático - realização de sondagens); 

5.3.1.3. Conferência de edificações próximas; 

5.3.1.4. Mapeamento de árvores e corpos d'água existentes na área de intervenção; 

5.3.1.5. Conferências de nível da infraestrutura existente, caso necessário; 

5.3.1.6. Levantamento de condições climáticas; 

5.3.1.7. Levantamento das condicionantes legais; 

5.3.1.8. Outros levantamentos que se fizerem necessários para conhecimento da área de 

intervenção e para viabilização dos projetos da edificação. 

5.3.2. As etapas posteriores dividir-se-ão nas seguintes, para cada especialidade, conforme descrito 

nos itens posteriores do presente documento e conforme exposto no cronograma de entrega 

das etapas de projeto: 

5.3.2.1. Anteprojeto (AP): Etapa destinada à concepção e representação das informações 

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

necessários ao inter-relacionamento das diversas especialidades envolvidas. É 

composta pelo conjunto de documentos técnicos (desenhos e textos) que possibilitam a 
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caracterização da obra ou serviço planejad e que representam a opção aprovada pela 

CONTRATANTE acrescido, quando couber, dos dados necessários à sua aprovação pelas 

autoridades competentes (municipais, estaduais e federais). 

5.3.2.2. Projeto Executivo (PE): Etapa destinada à concepção e à representação final das 

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

completas, definitivas, necessárias e suficientes à licitação (contratação) e à execução 

completa dos serviços de obra correspondentes incluindo o conjunto de desenhos, 

memoriais descritivos e de especificações, memoriais de cálculo, especificações 

técnicas, orçamento, cronograma e demais elementos técnicos necessários. O Projeto 

Executivo completo será constituído por todos os projetos específicos devidamente 

compatibilizados entre si e aprovados pela CONTRATANTE acrescido, quando couber, 

dos dados necessários à sua aprovação pelas autoridades competentes (municipais, 

estaduais e federais). 

5.4.  Todos os projetos devem ser elaborados de forma integrada, assegurando o princípio da 

interdisciplinaridade, por meio da interlocução entre as equipes responsáveis por cada um dos 

projetos.  

5.5. É obrigação da CONTRATADA, atraves do COORDENADOR DE PROJETOS, garantir a coordenação dos 

projetos em todas as suas fases e sua perfeita compatibilização entre as diversas especialidades.  

5.6. Ao iniciar os dimensionamentos e propostas de soluções para os projetos, sempre que houver 

necessidade de escolha entre alternativas de projeto, técnica ou materiais, deverá ser apresentado à 

equipe técnica do DPAE/UFSC relatório que contemple descrição do objeto, benefícios, implicações 

técnicas e custo estimado a fim de subsidiar a decisão. 

5.7. Conforme cronograma, as etapas do projeto em desenvolvimento deverão ser apresentadas ao 

DPAE/UFSC, para análise pelo corpo técnico, caso o material entregue não atenda as exigencias 

deste documento e seus respectivos anexos este será recusado e através de memorando a 

FISCALIZAÇÃO elencará as adequações ou complementações necessárias. 

5.8. Não será recebido para análise material incompleto. O material é caracterizado pelo conjunto 

completo de pranchas, numeradas em sequencia, memorial descritivo e de cálculo e quantitativos, 

quando forem componentes da etapa.  O material deve ser entregue em meio gráfico e digital 

contendo a mesma versão da documentação. 

5.9. Após a análise dos projetos pelo DPAE e da emissão do memorando com instruções para adequação, 

a CONTRATADA deverá ajustar os projetos e entregar nova versão para nova análise. 
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5.10. No caso de entregas de novas versões de projetos, além do número de entregas previstas no 

cronograma de entregas, os dias de análise e os respectivos dias de revisão de projeto, necessários 

para adequação não serão, em hipótese alguma, justificativa de aditivos de prazo contratual. 

5.11. O DPAE, quantas vezes forem necessárias, poderá solicitar complementos ao projeto sem quaisquer 

ônus à CONTRATANTE. A CONTRATADA não poderá justificar tais alterações como motivo de atraso 

para o cronograma de entrega do objeto de contrato.  

5.12. As avaliações a serem realizadas pelo DPAE sobre os projetos em andamento terão o prazo de no 

mínimo 5 (cinco) e no máximo de 10 (dez) dias úteis, confome Cronograma, desta forma a 

CONTRATADA deverá prever este prazo de análise quando do planejamento de suas entregas 

intermediárias. 

5.13. Os serviços, em suas respectivas etapas, somente serão aceitos pelos técnicos e pagos pela 

FISCALIZAÇÃO se cumprirem com os itens constantes nas instruções dispostas no presente 

documento e nos memorandos de análise. 

5.14. A CONTRATADA ficará responsável pela ellaboração (criação e impressão) de toda e qualquer 

documentação necessária para aprovação dos projetos junto aos órgãos públicos competentes, 

conforme cronograma de elaboração dos serviços: Fundação do Meio Ambiente - FATMA, Prefeitura 

Municipal de Florianópolis - PMF, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – 

CBMSC e Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC. Os trâmites burocráticos destas 

aprovações serão feitos pela CONTRATANTE. Todos os ônus advindos da elaboração e envio deste 

material ficará a cargo da CONTRATADA à exceção das taxas de aprovação. 

5.15. Caso os orgãos de aprovação solicitem alterações dos projetos, a CONTRATANTE enviará os 

pareceres emitidos à CONTRATADA, que deverá efetuar as correções e enviar à CONTRATANTE 

projetos revisados em até 07 (sete) dias úteis. Os dias excedentes à esse período serão de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA sem quaisquer ônus à CONTRATANTE, não sendo passível de 

adição de prazo o contrato por este motivo. Todas as alterações provenientes de solicitações deverão 

imediatamente ser incorporadas ao projeto executivo sem nenhum ônus a CONTRATANTE. 

5.16. Após a finalização de todos os projetos executivos e se constatado o atendimento aos itens elencados 

nos memorandos de análise e nas instruções dispostas no presente documento, será emitido o 

ACEITE PROVISÓRIO dos projetos. Para emissão deste documento deverão ser entregues 1 (uma) 

cópia dos projetos assinados acompanhados dos memoriais descritivos e de especificações e de 

cálculos e das respectivas A.R.T./R.R.T. 

5.17. Após a emissão do termo de ACEITE PROVISÓRIO ficarão retidos 20% do valor total do contrato 

que será liberado após termo de ACEITE DEFINITIVO. 
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5.18.  O ACEITE DEFINITIVO do projeto será dado após a devida aprovação dos projetos dos órgãos 

competentes, conclusão do orçamento e revisão dos projetos conforme necessidades geradas pelos 

serviços anteriores. 

5.19. Para o ACEITE DEFINITIVO do projeto, após a emissão dos certificados de aprovação pelos órgãos 

competentes, deverão ser entregues, pela CONTRATADA, 01 (uma) cópia impressa de todos dos 

projetos assinados acompanhados dos memoriais descritivos e de cálculos e das respectivas 

A.R.T./R.R.T. e também sua versão digital (em .dwg - e respectivos .pdf - .xls e .doc). Estas cópias 

devem estar devidamente assinadas pelos seus respectivos projetistas.  

5.20. Os projetos são de total responsabilidade do projetista, mesmo após o ACEITE DEFINITIVO e 

pagamentos dos serviços por parte do DPAE. Todas as inconsistências de projeto (não atendimento 

às normativas vigentes, às necessidades das edificações e/ou aos itens descritos no presente 

documento) que possam ser constatadas quando da execução da obra deverão ser adequadas pela 

CONTRATADA sem quaisquer ônus à CONTRATANTE.  
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6. DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS 

6.1. Ao participar do certame a CONTRATADA se compromete em ceder à CONTRATANTE os direitos 

autorais e patrimoniais da solução, suas especificações técnicas, e toda documentação produzida 

para o projeto relativo ao objeto deste Edital, inclusive aqueles produzidos por terceiros 

subcontratados, para que a CONTRATANTE possa utilizá-lo a seu critério, sem ônus adicionais para a 

Administração nos termos do Art. 111 da Lei 8.666/93. 
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7. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS  

7.1. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e 

normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato. 

7.2. Na elaboração do objeto contratado deverão ser observados os documentos abaixo, assim como toda 

a legislação municipal, estadual e federal pertinente, independente de citação: 

7.2.1. Manual de Obras Públicas - Edificações: Práticas de Projeto – Secretaria de Estado da 

Administração - SEAP; 

7.2.2. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI. 

7.2.3. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CONFEA/CAU. 

7.2.4. Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município. 

7.2.5. Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, em destaque: 

• Lei nº 8.666/1993 – Lei das licitações e contratos da Administração Pública; 

• Decreto Nº 7.983 de 8 de abril de 2013 - Estabelece regras e critérios para elaboração do 

orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com 

recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências. 

• Instrução Normativa n° 01/2010 - SLTI/MPOG - Critérios de sustentabilidade ambiental na 

aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal 

direta, autárquica e fundacional; 

• Instrução Normativa n° 02/2014 - SLTI/MPOG; 

• Regulamentação para Etiquetagem Voluntária de Nível de Eficiência Energética de Edifícios 

Comerciais, de Serviços e Públicos – INMETRO/PROCEL.; 

• Normas e regulamentos dos órgãos ambientais nas esferas municipal, estadual e Federal. 

• Normas regulamentadoras do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

pertinentes ao uso do estabelecimento; 

• Normas regulamentadoras do Ministério da Saúde pertinentes ao uso do estabelecimento, 

em destaque: 

o Portaria MS nº 3.523/98; 

• Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, com destaque 

para: 
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o NR10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

o NR18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 

o NR24 - Condições Sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, 

• DEINFRA/IN 02 - Instrução Normativa para descrição de testemunho de sondagens 

rotativas e parâmetros geomecânicos; 

• DEINFRA/IN 07 - Instrução Normativa para execução de sondagem rotativa; 

• Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - CBMSC; 

7.2.6. Normas internacionais específicas consagradas, se necessário; 

7.2.7. Regulamentos e normas dos departamentos, autarquias ou companhias concessionárias de 

água e energia elétrica. 

7.2.8. Regulamentos e normas dos departamentos, autarquias ou companhias concessionárias 

responsáveis pela operação do serviço de esgotamento sanitário no local, com destaque para: 

• CASAN - Manual de Serviços de Instalação Predial de Água e Esgotos Sanitários; 

• CASAN – RPCM – Manual de Especificações Técnicas, Regulamentação de Preços e Critérios 

de Medição. 

7.2.9. Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato; 

7.2.10. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) em 

destaque: 

Conteúdo e Apresentação Gráfica 

• NBR10068 – Folha de desenho - Leiaute e dimensões – Padronização; 

• NBR10582 – Apresentação da folha para desenho técnico - Procedimento; 

• NBR13142 – Desenho técnico - Dobramento de cópia; 

• NBR13531 - Elaboração de projetos de edificações - Atividades técnicas 

Serviços Preliminares 

• NBR6484 - Solo - Sondagens de simples reconhecimentos com SPT - Método de ensaio; 

• NBR8036 – Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para 

fundações de edifícios; 
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Arquitetura: 

• NBR6492 - Representação de projetos de arquitetura; 

• NBR9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; 

Estrutural: 

• NBR6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento; 

• NBR14931 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 

• NBR6122 - Projeto e execução de fundações; 

• NBR6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

• NBR6123 – Forças devidas ao vento em edificações; 

• NBR9061 – Segurança de escavação a céu aberto – Procedimento; 

Elétrica: 

• NBR5101 - Iluminação pública — Procedimento; 

• NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão; 

• NBR5419 – Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas. 

• NBR5461 – Iluminação; 

• NBR 13570 - Instalações elétricas em locais de afluência de público; 

• NBR 13534 - Instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos específicos para instalação 

em estabelecimentos assistenciais de saúde; 

• NBR14039 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV 

• NBR14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente; 

• NBR14306 - Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de 

telecomunicações em edificações - Projeto; 

• NBR14565 - Cabeamento Estruturado para Edificações Comerciais e Data Centers; 

• NBR15751 - Sistemas de Aterramento de Subestações; 

• NBR15389 - Bateria chumbo-ácida estacionária regulada por válvula - instalação e 

montagem; 

• NBR ISO/CIE 8995-1 - Iluminação de ambientes de trabalho; 

• NBR IEC 60309-1 - Plugues, tomadas e acopladores para uso industrial; 
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• NBR IEC 60439-1 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão. Parte 1: Conjuntos 

com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente 

testados (PTTA); 

• NBR IEC 60839-1 - Sistemas de alarme ; 

• NBR IEC 60947 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão; 

• NBR IEC 60998 - Dispositivos de conexão para circuitos de baixa tensão pra uso doméstico 

e análogo; 

Hidrossanitário: 

• NBR5626 – Instalação predial de água fria; 

• NBR 12217 - Projeto de reservatório de distribuição de água para abastecimento público - 

Procedimento; 

• NBR7198 – Projeto e Execução de instalações prediais de água quente; 

• NBR15569 – Sistema de aquecimento solar de água em circuito direto - Projeto e 

instalação; 

• NBR10844 – Instalações prediais de águas pluviais; 

• NBR15527 – Água de chuva – Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins 

não potáveis – requisitos 

• NBR8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução; 

• NBR7229 – Projeto construção e operação de sistemas de tanques sépticos; 

• NBR13969 – Tanques sépticos – Unidades de tratamento completar e disposição final dos 

efluentes líquido – Projeto, construção e operação; 

• NBR12266 – Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto 

ou drenagem urbana – procedimento; 

• NBR 16085 – Poços de visita e poços de inspeção para sistemas enterrados – requisitos e 

métodos de ensaio; 

• NBR 5648 – Tubo de PVC rígido para instalações prediais de água fria.  

• NBR 5680 – Tubos de PVC rígido.  

• NBR 15097 – Aparelhos sanitários de material cerâmico.  

• NBR 8056 – Tubo coletor de fibrocimento para esgoto sanitário - Especificação.  
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• NBR 8161 – Tubos e conexões de ferro fundido para esgoto e ventilação.  

• NBR 8417 – Tubo de Polietileno para ligação predial de água.  

• NBR 9256 – Montagem de Tubos e Conexões Galvanizados para Instalações prediais de 

Água Fria.  

• NBR 8890 - Tubo de concreto, de seção circular, para águas pluviais e esgotos sanitários - 

Requisitos e métodos de ensaios. 

• NBR 9821 – Conexão de PVC rígido de junta soldável para redes de distribuição de água.  

• NBR 15704 - Registro - Requisitos e métodos de ensaio. 

• NBR 15705 - Instalações hidráulicas prediais - Registro de gaveta - Requisitos e métodos de 

ensaio. 

• NBR 11306 – Registro de PVC rígido para ramal predial.  

• NBR 11720– Conexões para unir tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar.  

• NBR 15813– Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e 

fria.  

• NBR 15884 - Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e 

fria — Policloreto de vinila clorado (CPVC).  

• NBR16291 - Chuveiros e lava-olhos de emergência - requisitos gerais. 

Rede de Coleta de Esgoto: 

• NBR9649 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário - Procedimento; 

• NBR 9814 – Execução de rede coletora de esgoto sanitário - Procedimento.  

• NBR 9648 – Estudo e Concepção de Sistemas de Esgoto Sanitário; 

• NBR 9649 –Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário; 

• NBR 12208 – Projeto de Estações Elevatórias de Esgoto Sanitário; 

• NBR 7362-1 - Sistemas enterrados para condução de esgoto. Parte 1: Requisitos para tubos 

de PVC com junta elástica; 

• NBR 7362-2  - Sistemas enterrados para condução de esgoto. Parte 2: Requisitos para 

tubos de PVC com parede maciça; 

• NBR 7362-3 - Sistemas enterrados para condução de esgoto. Parte 3: Requisitos para 

tubos de PVC com dupla parede; 
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• NBR 7367 – Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto 

sanitário – Requisitos e métodos de ensaio; 

• NBR 10569 – Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de esgoto sanitário – 

Tipos e dimensões - Padronização 

• NBR 10570 – Tubos e conexões de PVC rígido com junta elástica para coletor predial e 

sistema condominial de esgoto sanitário – Tipos e dimensões – Padronização 

• NBR 15645 – Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais 

utilizando-se tubos e aduelas de concreto; 

• NBR 15396 – Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-fabricadas – Requisitos e 

métodos de ensaio; 

• NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 

• NBR 10160 – Tampões e grelhas de ferro fundido dúctil – Requisitos e métodos de ensaio; 

• NBR 9814 – Execução de rede coletora de esgoto sanitário – Procedimento; 

• NBR 16085 - Poços de visita e poços de inspeção para sistemas enterrados — Requisitos e 

métodos de ensaio; 

• NBR 8890 – Tubos de concreto de seção circular para águas pluviais e esgoto sanitário; 

• NBR 14580 - Instalações em saneamento - Registro de gaveta PN 16 em liga de cobra - 

Requisitos e métodos de ensaio; 

• NBR 5580 – Tubos de aço-carbono para usos comuns na condução de fluidos – 

Especificações; 

• NBR 8161 – Tubos e conexões de ferro fundido para esgoto e ventilação. 

Acústica: 

• NBR12179 - (NB-101). Tratamento Acústico em Recintos Fechados – procedimento. 

• NBR10152 - (NB-95). Níveis de Ruído para Conforto Acústico – procedimento. 

• NBR10151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas Visando o Conforto da Comunidade-

Procedimentos. 

Mecânica: 

• NBR16401-1 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários. 

• NBR10080 – Instalações de Ar Condicionado para Salas de Computadores – procedimentos. 
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• NBR14518 – Sistemas de Ventilação para Cozinhas Profissionais; 

• NBR 7256 - Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) – 

Requisitos para projeto e execução das instalações 

• NBR15526 – Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações 

residenciais e comerciais - Projeto e execução; 

• NBR9077 – Saídas de Emergência em Edifícios; 

Prevenção contra Incêndio 

• NBR 12693 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio; 

•  NBR 13434 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico; 

•  NBR 15219 - Plano de emergência contra incêndio - Requisitos; 

• NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio; 

• NBR 14100 - Proteção contra incêndio - Símbolos gráficos para projeto; 

• NBR 9077 - Saídas de emergência em edifícios; 

• NBR10898 – Sistema de Iluminação de Emergência; 

• NBR17240 – Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio; 

Impermeabilização 

• NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto; 

• NBR9574 – Execução de impermeabilização; 

• NBR14037 - Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das 

edificações — Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos. 

Orçamento: 

• NBR 12721 - Avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e 

outras disposições para condomínios edifícios - Procedimento 

7.2.11. Na ausência de referencial normativo nacional poderão ser utilizadas normas internacionais 

aplicáveis ao projeto, em destaque: 

• ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers; 

• ARI – American Refrigerating Institute; 

• AMCA – Air Movement and Control Association; 
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• SMACNA – Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association; 

• ACGIH – American Conference of Industrial Hygienists; 

• ANSI – American National Standards Institute; 

• IEC - International Eletrotechincal Commission. 
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8. MEMORIAIS E MANUAIS 

8.1. A CONTRATADA deverá fornecer o Manual de Uso, Operação e Manutenção da Edificação 

contendo instruções de utilização e manutenção de todos os sistemas projetados com conteúdo 

atendendo ao disposto na NBR14037, além das recomendações constantes em normas específicas de 

cada sistema. 

8.2. O Memorial Descritivo e de Especificações fará uma exposição geral dos projetos, das partes que o 

compõem e dos princípios em que se baseou, apresentando ainda, justificativa que evidencie o 

atendimento às exigências estabelecidas pelas respectivas normas técnicas e por estas instruções;  

8.3. O memorial descritivo e de especificações deverá mostrar e justificar a solução técnica apresentada 

evidenciando a compatibilidade entre o projeto arquitetônico e os demais projetos complementares 

bem como sua exequibilidade. 

8.4. Todos os materiais e serviços deverão ser devidamente especificados, estipulando-se as condições 

mínimas aceitáveis de qualidade, indicando-se tipos, modelos (conforme determina Lei Federal n° 

8.666/93 que trata de Licitações e Contratos) e demais características técnicas, sendo escolhidos, de 

preferência, dentre os que não forem de fabricação exclusiva. No caso da especificação dos materiais, 

a descrição deve ser pormenorizada de modo que se houver necessidade de substituição durante a 

realização da construção estejam elencadas as características técnicas mínimas e destacadas aquelas 

que necessitam ser asseguradas equivalência técnica. 

8.5. As especificações técnicas deverão estebelecer as características necessárias e suficientes ao 

desempenho técnico requerido pelo projeto, bem como para a contratação dos serviços e obras. 

Havendo associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação deverá compreender 

todo o conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os elementos e o desempenho técnico 

global. 

8.6. As especificações de componentes conectados as redes públicas deverão adotar rigorosamente o 

padrão das concessionárias. Especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em 

justificativa e comprovação do desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou 

experiências bem sucedidas, a juízo da CONTRATANTE. 

8.7. As especificações deverão equilibrar economia e desempenho técnico, considerando custos de 

fornecimento e manutenção, porém, sem prejuízo da vida útil do componente da edificação. Caso 

venha a se referir a uma marca, esta deverá ser citada como referência para fins de licitação, 

devendo constar que serão aceitos materiais equivalentes ou superiores. 
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8.8. Características mínimas na especificação dos materiais: 

• Nomencaltura: nome científico; nome comercial; 

• Material básico de composição; 

• Forma, dimensões e tolerância; 

• Funcionamento: função; limites; 

• Acabamento superficial; 

• Padrão final referido a um desempenho técnico. 

8.9. Deverá constar, no memorial descritivo a obrigatoriedade da empresa a ser contratada para executar 

a obra, ao final desta, providenciar: 

• Projeto como construído (as built); 

• Laudos técnicos para vistoria de habite-se junto aos órgãos públicos competentes. 

8.10. O leiaute de apresentação do memorial deverá seguir modelo a ser fornecido pela CONTRATANTE 

devendo constar o nome completo do responsável técnico, seu número de registro no CREA ou CAU, 

data e assinatura. 

8.11. Deverão ser entregues todos os Memoriais de Cálculo e estes poderão ser anexados ao memorial 

descritivo e de espeficiações. 

8.12. Os Memoriais Descritivos e de Especificações, Memoriais de Cálculo e o Manual do Usuário 

deverão ser entregues impressos e assinados e em meio eletrônico que permita a visualização no 

programa MS-Word®. 
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9. QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS 

9.1. A responsabilidade pelos quantitativos e orçamento será do responsável técnico da CONTRATADA, 

que responderá por eventuais discrepâncias entre o orçamento final e o projeto.    

9.2. Todos os itens especificados nos Projetos Executivos deverão estar inclusos nas planilhas de 

quantitativos, orçamento e cronograma físico-financeiro de execução da obra de forma clara e 

objetiva. 

9.3. No orçamento, os materiais, serviços e insumos (equipamentos, materiais e mão de obra) deverão 

ser relacionados e agrupados de forma racional, de maneira a permitir melhor apreciação e 

facilidade na sua aquisição e controle de execução. Será disponibilizada uma planilha padrão de 

orçamentos da CONTRATANTE, contendo uma estrutura analítica já definida.  

9.4. Deverá constar no orçamento a obrigatoriedade da empresa a ser contratada para executar a obra, 

ao final da obra, providenciar: 

• Projeto como construído (as built); 

• Laudos técnicos para vistoria de habite-se junto aos órgãos públicos competentes. 

9.5. Os serviços e insumos deverão ser numerados sequencialmente, respeitando os grupos e subgrupos 

em que se encontram. 

9.6. No Orçamento os serviços e insumos serão relacionados de maneira clara e precisa com seus 

respectivos quantitativos e unidades de medida conforme o Sistema Internacional de Unidas – SI. 

Não será tolerada a utilização de unidades de medida imprecisas ou não compatíveis com o tipo de 

serviço/insumo. 

9.7. A descrição dos serviços e insumos deverá conter todos os elementos suficientes e necessários para 

sua correta identificação para aquisição como dimensões, materiais construtivos, características 

mecânicas, elétricas, grau de proteção IP, etc, sobretudo descrição dos pontos solicitados onde exista 

equivalência técnica. 

9.8. No caso de serviços que se constituam de diversos subserviços/insumos (como luminárias, quadros 

elétricos, sistemas de climatização, etc) todos os seus componentes e suas respectivas 

características deverão ser explicitados, não sendo aceitas descrições vagas, obscuras ou lacunosas. 

9.9. Para cada serviço e insumo no orçamento deverá ser apresentada também a fonte dos preços, sua 

descrição, os custos unitários de material, mão de obra e total sem BDI; preços totais de material, 

mão de obra e total sem BDI; preços totais de material, mão de obra e total com incidência do BDI; e 
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porcentagem do item em relação ao orçamento conforme modelo que será fornecido pela 

CONTRATANTE. 

9.10. Caso a fonte do preço seja composição SINAPI, deverá ser informado na “referência do item” o 

código da composição no SINAPI; caso seja composição de preços, o código desta referente à sua 

planilha auxiliar; caso seja insumo pesquisado em mercado, seu código de referência à planilha 

auxiliar; caso os preços dos serviços sejam retirados de revista especializada ou outro sistema público 

federal, a referência do item deve conter o nome da fonte, a data de sua publicação ou do preço e o 

seu código neste sistema; os que forem retirados de outras obras públicas deverão ter a identificação 

do órgão publico que efetuou a contratação, UASG - Unidade Administrativa de Serviços Gerais e 

número do processo de licitação. Em regra geral, deve ser apresentada a fonte de forma clara de 

modo a permitir a sua precisa identificação. 

9.11. Deve se ressaltar que o acima disposto aplica-se ao caso de as fontes descritas abarcarem 

completamente o serviço ou insumo respectivo. Caso trate-se o preço apenas de parte de serviço, 

seja um de seus insumos ou um serviço que o compõe, deverá ser elaborada composição de preços, 

sendo que o campo “referência” da composição deverá respeitar o disposto no item anterior a este. 

9.12. Preços e composições de preços  

9.12.1. O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e o Sistema 

de Custos Rodoviários (SICRO) deverão ser as fontes primárias para a elaboração das 

especificações dos quantitativos e dos orçamentos. Se o serviço ou insumo não for 

contemplado pelo SINAPI, a CONTRATADA deverá justificar tecnicamente a escolha de tal 

especificação diferente do SINAPI; 

9.12.2. Conforme artigo 6º do decreto 7.983/2013, não suprindo o SINAPI os preços necessários para 

determinado serviço/insumo, “[...] poderão ser utilizados dados contidos em tabela de 

referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, 

em publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em 

pesquisa de mercado”. Poderão, pois, ser utilizadas: 

9.12.2.1. Atas de Registro de Preços de pregões de obras públicas, constantes no endereço 

www.comprasgovernamentais.gov.br, desde que tenham ocorrido em prazo inferior a 

sessenta dias; 

9.12.2.2. Pesquisa publicada em mídia especializada ou de amplo domínio, como as 

publicações da editora PINI: Construção e Mercado; e Tabelas de Composição de Preços 

para Orçamentos – TCPO, com datas inferiores a sessenta dias;  
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9.12.2.3. Sítios eletrônicos especializados ou de amplo domínio, desde que seguros e 

detentores de certificados que garantam sua confiabilidade e legitimidade, além de 

registo de data e hora de acesso e pesquisa inferior a sessenta dias; 

9.12.3. Se algum item não for contemplado em nenhuma das fontes anteriormente arroladas, então 

a CONTRATADA poderá recorrer, como alternativa final, à pesquisa de preços de mercado. 

9.12.4. Para utilização de pesquisas de mercado como fonte de preços de insumos, deverão ser 

realizadas ao menos três cotações por insumo através de fornecedores prioritariamente 

locais. Estes preços serão apresentados em planilha subsidiária, que conterá, para cada 

insumo, sua descrição conforme planilha orçamentária e/ou planilha de composições, 

numeração sequencial e código (como o prefixo “M”) que o identifique como pesquisa de 

mercado e permita referenciação com as duas outras planilhas supracitadas, e, para cada 

cotação de cada um destes insumos, a data do preço, a unidade de medida do insumo 

(conforme o SI), o nome da empresa que o forneceu, seu CNPJ, seu contato e o preço 

informado. 

9.12.5. O limite máximo da coleta dos preços de mercado é de 60 dias, contados até a data de 

entrega da planilha de orçamento de referência e de suas planilhas complementares; a data 

aceitável dos preços retirados do SINAPI é aquela referente à última atualização deste 

sistema até a data de entrega da planilha do orçamento e de suas planilhas complementares. 

9.12.6. Para cada serviço que contenha preços retirados do mercado ou insumos de diferentes 

fontes deverá ser elaborada composição de preços. Cada composição de preço de serviço 

deverá apresentar de forma organizada todos os insumos que a compõem, sejam mão de 

obra, materiais e equipamentos: constará, para cada insumo, a fonte do preço (seja código de 

insumo SINAPI, de sistema da administração pública federal, sistema especializado ou código 

referencial à planilha de pesquisas de mercado), sua descrição, sua unidade de medida 

(conforme o SI), seu coeficiente e seus preços unitários e totais de material e de mão de obra 

e o preço total do insumo levando em conta sua quantidade. Cada composição apresentará 

seu preço final de material, de mão de obra e total. As composições deverão ser numeradas 

sequencialmente, utilizando também código que a identifique como uma composição (como 

o prefixo “C”) para que seja feita referenciação com a planilha orçamentária, sendo todas 

composições dispostas ordenadamente em planilha auxiliar. 

9.12.7. Os insumos de mão de obra deverão ser preferencialmente retirados das tabelas SINAPI, 

devendo ser justificado o uso de fontes que não esta. Deverá ser levada em conta a 
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desoneração de mão de obra, utilizando os valores de insumo de mão de obra das tabelas 

com desoneração do SINAPI. 

9.12.8. No caso de utilização de composição SINAPI como fonte única de preços do serviço, deverá 

também ser levado em conta o valor da mão de obra desonerada, buscando o valor nas 

tabelas com desoneração do SINAPI ou aplicando fator de desoneração calculado com base 

nas tabelas SINAPI do mês de referência utilizado. 

9.12.9. Aos insumos de mão de obra deverão estar atribuídos dos encargos sociais correspondentes. 

9.12.10. Todo equipamento ou serviço que seja subcontratado pela empresa executora ou que seja de 

mero fornecimento deve ter o BDI reduzido, conforme resoluções do TCU. 

9.12.11. Os custos de canteiro de obras, administração, segurança do trabalho, projeto como 

construído (as built) e laudos técnicos para vistoria de habite-se junto aos órgãos públicos 

competentes devem estar previstos no orçamento. 

9.12.12. O preço proposto da obra deverá incluir todos os impostos, taxas, custos extras dos projetos e 

suas cópias. 

9.13. Deverá constar, ainda, no orçamento nome completo do responsável técnico, seu registro no 

CREA/CAU, data e assinatura. 

9.14. Deverá ser apresentada A.R.T./R.R.T. do Orçamento. 

9.15. A relação de materiais, equipamentos e serviços (devidamente descritos conforme memorial 

descritivo) no Orçamento Global (totalizando o quantitativo de cada especialidade) deverá ser 

elaborada com a utilização de programa de planilha eletrônica onde o Orçamento deverá ser 

entregue em meio eletrônico que permita a visualização no programa MS-Excel® e deverá utilizar 

como base de formatação a planilha orçamentária a ser disponibilizada pela CONTRATANTE 

digitalmente após assinatura do contrato. 
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10. APRESENTAÇÃO GRÁFICA 

10.1. O projeto deverá ser desenvolvido em software tipo CAD ou similar que possibilite a observação e 

manipulação dos dados de forma compatível com outros softwares tipo CAD. 

10.2. O tamanho das folhas deve seguir as normas (NBR10068 – folhas de desenho “lay out” e dimensões / 

NBR 10582 – conteúdo da folha para desenho técnico / NBR 13142 – dobramento de cópia) e 

convenções usuais referentes às folhas para representação de desenhos técnicos. 

10.3. Quanto ao uso do software e à escala adotada: 

10.3.1. Todo desenho deve ser executado em escala real 1:1 (uma unidade de desenho igual a uma 

unidade adotada no projeto) no MODEL SPACE; 

10.3.2. Cada folha deverá ser desenhada no PAPER SPACE, com margens, selos e informações fixas. 

Nela serão criadas janelas (viewport) nas quais o desenho deve ser enquadrado e ter 

atribuída sua escala com o MODEL ativado dentro de cada janela. 

10.3.3. Com este procedimento consegue-se independência entre o MODEL SPACE e o PAPER 

SPACE possibilitando que a escala seja alterada a qualquer momento, não deixando dúvidas 

quanto à escala utilizada pelo projetista, já que no MODEL SPACE sempre teremos escala 1:1. 

10.4. A CONTRATADA deverá colocar seu logotipo com outras informações que julgar necessárias numa 

faixa de até 3cm acima do selo padrão a ser fornecido pela CONTRATANTE. 

10.5. Arquivo contendo padrões de cotas, textos, layers, folhas e selo; assim como arquivos .ctb com 

configuração das penas para impressão serão fornecidos pela CONTRATANTE. 

10.6. A numeração de pranchas deverá seguir sequência lógica utilizando números inteiros inciando-se 

em um (01) acrescido de barra e o número total de pranchas da especialidade seguindo padrão 

constante no selo a ser fornecido (Ex.: 01/59) 

10.7. A apresentação das pranchas de todas as especialidades deverá ser dada por ordem de pavimentos - 

do térreo à cobertura, conforme definido no Projeto Arquitetônico. 

10.8. Todas as versões de projetos deverão ser entregue em meio digital e cópia impressa. Todas as folhas 

de cada especialidade de projeto serão numeradas, tituladas, datadas, com identificação do autor do 

projeto e de acordo com o modelo do selo padrão a ser fornecido pela CONTRATANTE. 

10.9. Cada nova versão de projeto enviada pela CONTRATADA deverá conter nas pranchas (no quadro de 

revisões - informando a data e natureza das alterações realizadas em cada uma) e em seu nome do 

arquivo digital a versão desta revisão utilizando para isto as letras do alfabeto: Ra, Rb, Rc, etc.  
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10.10. Na versão final do projeto (projetos executivos aceitos pela CONTRATANTE e aprovados pelos órgãos 

competentes) deverão ser suprimidas as anotações das revisões realizadas durante o 

desenvolvimento destes e esta será considerada a revisão zero (R00) devendo esta informação 

constar em toda a documentação impressa, bem como na nomenclatura dos arquivos digitais.   

10.11. A entrega final de cada etapa deverá conter no mínimo 01 (uma) cópia em CD e 01 (uma) cópia 

impressa de todos os documentos gerados, devidamente assinada pelos projetistas e acompanhados 

de ART/RRT. 

10.12. Todos os documentos técnicos deverão obedecer à Codificação e a Nomenclatura de Projetos a 

seguir descrita: 

ESPECIALIDADE/SERVIÇO - CÓDIGO 

Levantamento Topográfico TOP Pavimentação PAV Segurança Patrimonial ESP 

Sondagens SON Estrutural EST Sonorização ESO 

Movimentação de Terras MTR Impermeabilização IMP Gases Especiais GAS 

Arquitetônico ARQ Elétrico ELE Hidrossanitário HID 

Paisagismo e Urbanização PAI Cabeamento Estruturado ECE Climatização CLI 

Acústica ACU 
Prevenção Contra 
Incêndio 

PCI 
Sistema de Proteção 
contra Descargas 
Atmosféricas 

SPDA 

Figura 3 - Codificação/Nomenclatura Projetos  

10.13. Para a nomenclatura dos arquivos digitais a serem entregues, os mesmos devem atender a seguinte 

padronização, separando a codificação com underline: 

NOME DESCRIÇÃO CÓD. 

Edificação Nome da Edificação e respectivo Bloco, caso exista IMB 

Fase do projeto Etapa da entrega do objeto AP ou PL ou PE 

Especialidade Codificação conforme exposto no item  10.12 ARQ 

Folha Número da prancha/número total de pranchas 01 de 02 

Revisão Versão da revisão de projeto Rc 

Exemplo IMB_AP_ARQ_01 de 02_Rc 

Figura 4 - Nomenclatura arquivos digitais  

10.14. Especificidades na apresentação gráfica de cada projeto estão descritas como subitens nos itens a 

seguir. 
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11. SONDAGENS (SON)  

11.1. As sondagens deverão ser realizadas pela CONTRATADA em locais e com níveis de precisão os quais 

se mostrem necessários para a adequada elaboração dos projetos.  

11.2. O tipo de sondagem realizada de acordo com o solo do local, deverá ser percussiva SPT, ou mista, se 

necessário, caso a camada de solo tenha espessura inferior a 2 (dois) metros ou inviabilizem a 

sondagem do tipo SPT comum. Deve também ser observado o que está disposto na norma NBR 

6484. 

11.3. Em caso de sondagem rotativa, a profundidade final do furo deverá ser maior que 6 (seis) metros 

e/ou valor que contenha amostra com no mínimo 70% de rocha íntegra (rocha sã); 

11.4. As sondagens serão realizadas pela CONTRATADA em pontos de seu interesse, e em quantidade de 

acordo com o que está especificado na NBR 8036. 

11.5. As sondagens só poderão ser executadas após a apresentação de um plano de sondagem (elaborado 

de acordo com a NBR 8036), pela CONTRATADA, e aprovação do mesmo pela CONTRATANTE. 

11.6.  Após a aprovação do Plano de Sondagem pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá encaminhar à 

CONTRATANTE cronograma para a realização dos serviços que terão, obrigatoriamente, o 

acompanhamento de um representante da UFSC. 

11.7. O Plano de Sondagem deverá conter as seguintes informações básicas: 

11.7.1 Extensão do projeto; 

11.7.2 Complexidade topográfica da área; 

11.7.3 Proposta de locação dos furos; 

11.7.4 Tipo de sondagem; 

11.7.5 Profundidade pretendida; 

11.7.6 Ensaios necessários e pertinentes. 

11.8. O posicionamento do nível d´agua deve ser medido em duas etapas. A primeira, durante a perfuração 

com trado helicoidal, na qual o operador deve estar atento a qualquer aumento aparente da umidade 

do solo, indicativo da presença próxima do nível d´água, bem como um indício mais forte, tal como o 

solo se encontrar molhado em determinado trecho inferior ao trado helicoidal, comprovando ter sido 

atravessado por água. A segunda, após o encerramento da sondagem e a retirada do tubo de 

revestimento, decorridas no mínimo 12 horas da execução do ensaio; 
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11.9. Todos os furos de sondagem devem atender aos critérios de paralização de ensaio SPT descritos na 

NBR 6484; 

11.10. Caso os critérios de paralisação tenham sido atendidos, para o amostrador padrão e para a 

perfuração com circulação de água através do trépano e se, no entanto, a profundidade do ensaio 

não tiver alcançado o mínimo desejado para atender às cargas que solicitam em projeto o solo, deve-

se prosseguir o ensaio pelo método de perfuração rotativa, que deverá atingir o mínimo de 5m de 

profundidade, de acordo com a NBR 8036; 

11.11. Apresentação Gráfica e Textual:  

A partir das informações coletadas pelas sondagens, deverão ser apresentados os seguintes produtos 

gráficos e textuais: 

11.11.1. RELATÓRIO DE SONDAGEM (SPT-T): Apresentará os resultados obtidos nas sondagens e nos 

ensaios de campo e deverá conter as seguintes informações:  

a) Nome da CONTRATANTE; 

b) Local do serviço; 

c) Data de início e término de cada sondagem; 

d) Número de sondagens; 

e) Práticas adotadas e normas seguidas; 

f) Valores do resultado de N-SPT a cada metro; 

g) Profundidade do NA (nível d´água), suas variações significativas, datas e horário das leituras 

(no mínimo 12 horas após o término da sondagem), e possível ocorrência de mais de um 

nível d´água (NA “empoleirado”); 

h) Profundidades atingidas pelos tubos de revestimento; 

i) Sistemas utilizados para o avanço da perfuração; 

j) Indicação da amostra coletada a cada metro; 

k) Legenda gráfica do tipo de solo encontrado, segundo nomenclatura da NBR 6484; 

l) Descrição das camadas do subsolo e sua caracterização genética, incluindo sua respectiva 

convenção gráfica (simbologia); 

m) Ensaio de lavagem por tempo, e impenetrabilidade de perfuração (se for o caso); Cota e 

coordenada da boca do tubo de sondagem. 
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n) Cota da boca do furo em relação a uma referência de nível (RN) fixa e bem definida. 

(georreferenciamento); 

o) Profundidade e espessura das camadas com descrição táctil e visual; 

p) Nível d´água, com leitura estabilizada ao atingir o primeiro NA, e posteriormente leituras 

diárias, sempre no início das atividades; 

q) Indicar pressão ou perda d´água quando houver; 

r) Indicar quando atingiu o impenetrável, se foi com o amostrador padrão ou se foi por 

lavagem; 

s) Anotar contaminação do subsolo quando existir; 

t) Indicar quantos centímetros desceu nos três estágios de 10’(minutos), ao ser efetuada 

lavagem por tempo; 

u) Indicar se o furo foi deslocado, e por quê; 

v) Quando a sondagem for paralisada, por algum motivo diferente do determinado, indicar a 

causa ou quem solicitou a paralisação; Indicar no laudo “Impenatrável à percussão de 

acordo com NBR 6484” ou “Impenetrável ao trépano de acordo com NBR 6484”; 

w) Definição das camadas de solo, o seu posicionamento topográfico no perfil obtido a partir 

do exame das amostras colhidas e/ou na observação da água de circulação, bem como do 

índice de resistência a penetração, adotando-se a NBR7250 e a NBR6502. 

x) Caso sejam constatadas outras situações que exijam estudos mais aprofundados, estes 

deverão ser indicados, bem como os testes e/ou ensaios necessários.  

11.11.2. RELATÓRIO DE SONDAGEM (ROTATIVA): Apresentará os resultados obtidos nas sondagens e 

nos ensaios de campo. Deverá conter informações: 

a) Nome da CONTRATANTE; 

b) Local da obra; 

c) Número da sondagem; 

d) Data de início e término da sondagem; 

e) Cota da boca do furo em relação a uma referência de nível (RN) fixa e bem definida 

(georreferenciado); 

f) Inclinação e rumo do furo; 
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g) Diâmetro da sondagem e tipo de barrilete utilizado; 

h) Características da(s) coroa(s) utilizada(s); 

i) Tabela com leituras de nível d´água com data, hora, nível d´água, profundidade do furo, 

profundidade do revestimento e observações sobre eventuais fugas d´água, artesianismo, 

instalações de obturadores, com sua cota, etc. No caso de não ter sido atingido o nível da 

água deverá constar no perfil as palavras “furo seco”. 

j) Posição final do revestimento; 

k) Resultados dos ensaios de penetração com o número de golpes e avanço em centímetros 

para cada terço de penetração do amostrador; 

l) Resultado dos ensaios de lavagem, com o intervalo ensaiado, avanço em centímetros e 

tempo de operação da peça de lavagem; 

m) Recuperação dos testemunhos em porcentagem, por manobra; 

n) Número de peças de testemunhos por metro, segundo trechos do mesmo padrão de 

faturamento (frequência de fraturas), com respectivo IQR ou RQD (Índice de Qualidade de 

Rocha), que consiste na somatória dos testemunhos de rochas iguais ou maiores que 10,0 

cm dividido pelo comprimento total do trecho, expressa em porcentagem; 

o) O número de peças e a recuperação dos testemunhos deverão constar na forma de 

gráficos com suas variações em profundidade; 

p) Classificação geológica e geotécnica dos materiais atravessados; 

q) Anotação de responsabilidade técnica do responsável pela classificação geológica e 

geotécnica; 

r) Indicações de anomalias observadas; 

s) Observações sobre o preenchimento do furo ou o motivo do seu não preenchimento; 

t) Motivo da paralização do furo. 

u) Devem acompanhar os perfis individuais: 

• Texto explicativo com critérios de descrição das amostras, bem como outras 

informações de interesse e conhecimento da CONTRATADA, com nome e assinatura do 

responsável; 

• Planta de localização das sondagens com distâncias e amarrações a pontos fixos 

conhecidos do local; 
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• Fotografias das caixas de amostras; 

• A CONTRATADA deverá enviar junto com o relatório final, cópia reprográfica dos boletins 

de campo das sondagens realizadas. 

11.11.3. PLANTA DE LOCAÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM: 

a) Deverá conter a posição e a profundidade máxima de todos os furos de sondagem.  

b) Deverá apresentar a posição de todos os furos, o tipo de sondagem, a cota de boca do furo 

e as cotas dos pontos de referência usados para o nivelamento das bocas dos furos.  

c) Deverá conter, em detalhe, planta de situação com a posição e identificação completa de 

todas as obras existentes no entorno, tais como edificações, vias, cercas, poços, comportas, 

aterros, etc., encontrados no local da obra. 

11.11.4. Em todos os produtos gráficos, gerados pelas informações das sondagens, deverão constar 

Nome da CONTRATADA ou subcontratada se for o caso; Nome da CONTRATANTE; Local da 

obra; Nome do desenhista e Nome e n° CREA do profissional responsável. 

11.11.5. Deverá ser apresentada A.R.T. do responsável técnico. 
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12. PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO (ARQ) 

12.1 O Projeto de Arquitetura constitui-se na solução do projeto, com todas as interferências dos projetos 

complementares, definidas, incorporadas e compatibilizadas, além dos detalhamentos de 

componentes/ambientes de maior complexidade, e outros que se façam necessários a fim de elucidar 

possíveis duvidas na execução da obra, compondo um material completo com todas as informações 

necessárias à perfeita execução da obra; 

12.2 O Anteprojeto Arquitetônico apresentado no APÊNDICE B deve ser complementado de forma a 

compor o material necessário para aprovação pelas autoridades competentes (municipais, estaduais e 

federais), compatibilizados com os projetos complementares e tomado como partido para elaboração 

do Projeto Executivo desta e das demais especialidades. Entretanto este poderá ser alterado a fim de 

atender às necessidades da edificação e às normativas e legislações vigentes desde que alteração seja 

analisada e aceita pela CONTRATANTE. 

12.3 No desenvolvimento do projeto arquitetônico deve-se manter os seguintes principios: 

12.3.1 Adotar soluções construtivas racionais elegendo sistemas de modulação e padronização que 

garantam maior flexibilidade na construção, de maneira a permitir fácil adaptação às mudanças 

de uso do ambiente ou do usuário, no decorrer do tempo, e evitar reformas que possam causar 

desperdício de material e grande impacto ambiental, pela produção de entulho; 

12.3.2 Atender na íntegra os princípios de desenho universal, conforme determinado no Decreto 

5296/2004 e a versão vigente da NBR9050 - Acessibilidade a edifcações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos. 

12.3.3 Prever detalhamento de sinalização das áreas pavimentadas a fim de atender a norma de 

acessibilidade (NBR 9050);  

12.3.4 Atender a todos os requisitos necessários para obtenção da ENCE Geral de Projeto classe A”  do 

Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações – PBE Edifica emitida pelo Inmetro, 

conforme consta na Instrução Normativa nº 02 de 04 de junho de 2014; 

12.3.5 Priorizar a utilização de ventilação natural e iluminação natural; 

12.3.6 Adotar soluções construtivas que garantam ao edifício um bom desempenho térmico, 

principalmente, soluções que minimizem a incidência da radiação solar nas faces de maior 

insolação; 
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12.3.7 Adotar soluções de projeto voltadas ao melhor aproveitamento dos condicionantes climáticos 

locais (radiação solar, temperatura do ar, umidade relativa e ventos), como o aproveitamento 

dos ventos predominantes no verão e a construção de barreiras para ventos de inverno; 

12.3.8 Nos projetos das coberturas e das paredes externas das edificações deverão ser adotados 

critérios para a minimização da carga térmica dos ambientes, de forma a reduzir as 

necessidades de climatização (p. ex.: cobertura com material que absorva pouco calor, pintura 

de cobertura com tinta especial e cores claras, uso de brises adequadamente posicionados); 

12.3.9 Prever soluções construtivas que garantam ao edifício um bom desempenho acústico; 

12.3.10 Apresentar solução para o acesso à cobertura e áreas técnicas do edifício para fins de 

manutenção; 

12.3.11 Adotar soluções que ofereçam facilidades de operação e manutenção dos diversos 

componentes e sistemas da edificação; 

12.3.12 Adotar, durante o desenvolvimento do projeto, soluções técnicas e de materiais que considerem 

as disponibilidades econômicas e financeiras para a implantação do empreendimento; 

12.3.13 Prever pavimentação das áreas externas referentes à acessos (passeios), estacionamentos e 

outros elementos indicados na proposta arquitetônica. As pavimentações das áreas externas 

devem favorecer a infiltração das águas da chuva no solo e devem atender os requisitos para 

acessibilidade de pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida; 

12.3.14 Quando necessária a utilização de forro, prever a utilização de placas removíveis nos locais onde 

houver redes de instalações entre a laje e o forro de modo a facilitar a manutenção dos sistemas 

instalados; 

12.4 A escolha e especificação dos componentes construtivos, instalações e mobiliário tais como 

esquadrias, revestimentos, corrimãos, luminárias, louça, metais sanitários, pavimentação, luminárias, 

bancos, lixeiras, mapas táteis, etc., deverão ser submetidos à aprovação da CONTRATANTE; 

12.5 Quando necessário, deverá ser apresentado o dimensionamento completo e verificação estrutural dos 

componentes construtivos (portas, janelas, bancadas, grades, forros, beirais, parapeitos, pisos, 

revestimentos e seus encontros, impermeabilizações e proteções); 

12.6 A CONTRATADA deverá apresentar estudos de paginação de pisos, estudos de cores e demais 

detalhamentos da edificação os quais devem ser submetidos à aprovação a equipe técnica do DPAE.  

12.7 O projeto arquitetônico deverá apresentar detalhamento de impermeabilização dos ambientes e 

elementos necessários: 
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a) Reservatórios; 

b) Contenções; 

c) Depósitos de lixo; 

d) Floreiras; 

e) Áreas frias (banheiros e boxes de chuveiro). Prever rebaixo para subida da impermeabilização nos 

rodapés (opção de utilizar tijolo maciço nas primeiras fiadas); 

f) Terraços e sacadas. Prever rebaixo para sistema de impermeabilização em toda a área, 

considerando que ao redor dos ralos o rebaixo deve ser maior; 

g) Caixilhos de esquadrias (prever pintura elastomérica para vedações entre os contramarcos e as 

soleiras das esquadrias); 

h) Juntas de movimentação de revestimentos. Especificar tratamento de juntas de movimentação de 

revestimentos de fachada e de piso. 

i) Coberturas (telhados, marquises, lajes, coberturas verdes); 

j) Outros que sejam necessários. 

12.8 Para as informações de terraplanagem a serem apresentadas no Projeto Arquitetônico deverão ser 

considerados os seguintes dados: 

12.8.1 Eventuais interações com vias de acesso e áreas pavimentadas, edificações existentes nas 

proximidades, infraestrutura existente no terreno (redes de água, rede de esgoto, rede de 

escoamento pluvial, rede de energia elétrica, rede de lógica e comunicação); 

12.8.2 Informações geotécnicas da área contendo: nível da água, características do solo da região, 

empolamento, categoria de solo, volumes e qualidade do material a ser transportado. 

12.8.3 Restrições ambientais (limites de parques, reservas, cursos d’água, patrimônio histórico, sítios 

arqueológicos, etc.). 

12.8.4 Características locais para possíveis empréstimos. 

12.9  Apresentação Gráfica e Textual:  

12.9.1 Anteprojeto (AP) Arquitetônico:  

Etapa destinada à concepção e representação das informações técnicas da edificação e de seus 
elementos, instalações e componentes, necessários ao inter-relacionamento das diversas 
especialidades envolvidas com a consolidação do partido arquitetônico, compreendendo a 
implantação da edificação ou conjunto de edificações e seu relacionamento com o local 
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escolhido, acessos, estacionamentos e outros, inclusive expansões possíveis; a explicitação do 
sistema construtivo e dos materiais empregados; forma e distribuição de todos os ambientes, 
circulações, organização volumétrica e número de pavimentos.  

Esta etapa é composta pelo conjunto de documentos técnicos (desenhos e textos) que 
possibilitam a caracterização da obra ou serviço planejado, que representam a opção aprovada 
pela Contratante acrescido dos dados necessários à sua aprovação pelas autoridades 
competentes (municipais, estaduais e federais). 

12.9.1.1 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO com indicação de todos os elementos existentes e 

projetados contendo no mínimo: 

a) Orientação geográfica e sistema de coordenadas referenciais; 

b) Representação da faixa de proteção aos cursos d'água próximos, reserva legal ou 

outras áreas de preservação. 

c) Representação de cotas gerais de implantação, afastamentos e recuos; 

d) Representação dos elementos do entorno; 

e) Referência de nível, cotas de soleiras, curvas existentes e projetadas; 

f) Representação das vias de acesso existentes e projetadas, logradouros adjacentes e 

equipamentos urbanos; 

g) Definição dos acessos de pedestres, ciclistas, veículos privados, de abastecimento e 

emergência; 

h) Representação das áreas vegetadas e pavimentadas; 

i) Representação das árvores (plantar, preservar e suprimir) com projeção da copa 

aproximada; 

j) Representação das áreas pavimentadas com a indicação das características das 

pavimentações: tipo de piso, dimensões aproximadas, declividades de rampas e 

escadas; 

k) Representação das linhas de sinalização podotátil; 

l) Representação e indicação dos serviços de terraplenagem a serem executados 

(cortes, aterros, platôs, taludes, contenções...); 

m) Representação de cercas e muros e portões; 

n) Localização e indicação das características de cancelas e guaritas; 
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o) Representação das vagas em estacionamentos, com definição da localização e 

cálculo das vagas exclusivas; 

p) Representação de escadas e rampas;  

q) Representação dos elementos de drenagem no piso; 

r) Definição das áreas ajardinadas e locação do mobiliário urbano adjacente; 

s) Localização e indicação das características de bancos, mesas, monumentos, 

brinquedos, bicicletários, lixeiras, mapas táteis, etc. 

t) Localização e indicação das características dos pergolados, coberturas, abrigos, etc. 

u) Localização  e indicação das características de equipamentos de iluminação (postes, 

luminárias, refletores e balizadores, etc.); 

12.9.1.2 PLANTAS DE TODOS OS PAVIMENTOS com indicação de todos ambientes e elementos 

existentes e projetados, das áreas e suas dimensões, contendo no mínimo: 

a) Indicação da modulação geral; 

b) Orientação geográfica e sistema de coordenadas referenciais; 

c) Identificação dos ambientes; 

d) Articulação, dimensionamento e caracterização de todos os ambientes, em todos os 

pavimentos da edificação; 

e) Representação das cotas gerais dos ambientes; 

f) Indicação da cota de nível do piso acabado de todos os ambientes; 

g) Definição dos acessos (públicos, privados, serviços e rotas acessíveis) da edificação; 

h) Definição das circulações horizontal e vertical, saídas de emergências; 

i) Representação de paredes e divisórias com indicação do tipo e espessura em planta; 

j) Indicação das características e cores de revestimento e local de aplicação; 

k) Indicação das características dos forros; 

l) Representação preliminar de todas as esquadrias com indicação do tipo e sentido de 

abertura; 

m) Representação de sacadas, guarda-corpos, marquises e brises; 
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n) Conceituação, articulação e representação dos espaços técnicos necessários às 

instalações prediais em planta. Salas técnicas e shafts; 

o) Representação, em planta, de todo mobiliário fixo (bancadas, peças e acessórios 

sanitários, bebedouros, etc.); 

p) Representação, em planta, de elementos dos sistemas prediais elétrico, 

luminotécnico, telefonia, lógica, segurança, hidrossanitário, climatização e acústica 

que possam influenciar na forma, dimensionamento e articulação dos espaços. 

q) Representação e localização dos sistemas estruturais (pré-dimensionados) em 

planta. 

12.9.1.3 PLANTAS DE LEIAUTE E PONTOS DE CONSUMO de todos os pavimentos, contendo no 

mínimo: 

a) Indicação da modulação geral; 

b) Orientação geográfica e sistema de coordenadas referenciais; 

c) Identificação dos ambientes; 

d) Articulação, dimensionamento e caracterização de todos os ambientes, em todos os 

pavimentos da edificação em planta; 

e) Representação do leiaute dos móveis e equipamentos de todos os ambientes; 

f) Representação dos pontos hidrossanitários; 

g) Representação dos pontos elétricos e lógica; 

h) Representação dos pontos de gases; 

12.9.1.4 PLANTA DE COBERTURA com indicação de todos os elementos projetados contendo 

no mínimo: 

a) Indicação modulação geral; 

b) Orientação geográfica e sistema de coordenadas referenciais; 

c) Articulação, dimensionamento e caracterização de todos os ambientes, em todos os 

pavimentos da edificação; 

d) Indicação do nível da cobertura em relação a referência adotada 

e) Definição do acesso à cobertura, ao barrilete e/ou equipamentos. 

f) Indicação das características e cores de revestimento e local de aplicação; 
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g) Representação de guarda-corpos, marquises, brises e platibandas; 

h) Representação de equipamentos instalados na cobertura; 

i) Identificação das áreas a serem impermeabilizadas; 

j) Representação e localização de cobertura vegetal, quando aplicável; 

k) Representação e indicação de telhas, calhas, rufos, etc, quando aplicável; 

l) Representação, em planta, de elementos dos sistemas prediais elétrico, 

luminotécnico, telefonia, lógica, segurança, hidrossanitário, climatização e acústica 

que possam influenciar na forma, dimensionamento e articulação dos espaços. 

12.9.1.5 CORTES de todos os pavimentos, indicando todos ambientes e elementos existentes e 

projetados, os níveis e alturas (internas e externas) em relação à referência adotada, 

contendo, no mínimo: 

a) Orientação geográfica e sistema de coordenadas referenciais; 

b) Identificação dos ambientes; 

c) Articulação, dimensionamento e caracterização de todos os ambientes, em todos os 

pavimentos da edificação em corte; 

d) Indicação da referência de nível e níveis aproximados de projeto; 

e) Indicação dos níveis e alturas (pé-direito, piso a piso, platibandas, etc.) de todos os 

ambientes. Necessidade de espaços livres entre piso, forros e lajes; 

f) Representação das cotas; 

g) Definição das circulações horizontal e vertical, saídas de emergências; 

h) Representação de paredes e divisórias com indicação do tipo e espessura em corte; 

i) Representação preliminar zonas de cortes e aterros, com indicação do nível natural 

do terreno; 

j) Representação preliminar de todas as esquadrias com indicação do tipo e sentido de 

abertura; 

k) Indicação das características e cores de revestimento e local de aplicação; 

l) Indicação das características e altura de instalação dos forros; 

m) Representação de sacadas, guarda-corpos, marquises, brises e platibandas; 
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n) Conceituação, articulação e representação preliminar dos espaços técnicos 

necessários às instalações prediais em corte. Salas técnicas e shafts; 

o) Representação e localização dos sistemas estruturais (pré-dimensionados) em corte; 

p) Representação preliminar em corte dos elementos de cobertura. 

q) O número de cortes a ser apresentado será definido pela CONTRATANTE conforme 

necessidade do projeto. 

12.9.1.6 ELEVAÇÕES de todas as fachadas da edificação com indicação de todos os elementos 

existentes e projetados que compõem a fachada contendo no mínimo: 

a) Indicação modulação geral; 

b) Representação de cotas; 

c) Indicação dos níveis dos pavimentos em relação à referência adotada. 

d) Representação preliminar de todas as esquadrias com indicação do tipo e sentido de 

abertura. 

e) Indicação das características e cores de revestimento e local de aplicação; 

f) Representação de sacadas, guarda-corpos, marquises, brises e platibandas. 

g) Representação e localização dos sistemas estruturais (pré-dimensionados) em vista; 

h) Relação com elementos do entorno e paisagismo projetado. 

12.9.1.7 MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAÇÕES de Materiais e Serviços, abrangendo 

descrição de todas as informações de projeto, devidamente compatibilizado com os 

demais documentos e projetos. Deverá seguir as orientações do Item 8 deste 

instrumento. 

12.9.1.8 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA APROVAÇÃO PELAS AUTORIDADES 

COMPETENTES com base nas exigências legais (municipais, estaduais e federais), 

obedecendo às exigências específicas de cada órgão quanto às informações e nível de 

detalhamento que deverão ser apresentados.  

12.9.2 Projeto Executivo (PE) Arquitetônico:  

Os desenhos deverão ser apresentados em número e nas escalas convenientes e adequados 

para a total compreensão do projeto e a execução do mesmo. Deverão ser apresentados, no 

mínimo, as plantas, cortes e elevações descritos para a Fase de Anteprojeto acrescidos de todos 

os detalhamentos, no nível compatível com o esperado para a etapa de projeto executivo. Os 
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desenhos deverão apresentar as soluções definitivas devidamente compatibilizadas com todos 

os projetos complementares. 

12.9.2.1 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO da edificação indicando todos os tópicos relacionados no 

item 12.9.1.1, compatibilizada com acesso das redes de infraestrutura, acessos e 

circulações, projeto pavimentação da área externa, previsão de áreas gramadas e 

indicação de ampliações e detalhes necessários à perfeita locação e implantação da 

edificação e sistema viário interno; 

12.9.2.2 PLANTAS DE TODOS OS PAVIMENTOS DA EDIFICAÇÃO, acrescentando as indicações 

de plantas parciais e detalhes nas áreas mais complexas, em escala 1:75, deverão ser 

apresentadas em quantidade suficiente para que todas as informações necessárias 

sejam de fácil compreensão contendo todos os tópicos relacionados no item 12.9.1.2 e 

item 12.9.1.3, acrescidos de no mínimo: 

a) Representação das áreas / ambientes / espaços técnicos necessários; 

b) Representação de leiaute de todos os ambientes; 

c) Paredes e divisórias; 

d) Revestimentos; 

e) Acessos, circulações horizontal e vertical, saídas de emergências; 

f) Representação das instalações prediais; 

g) Representação dos sistemas Prediais Elétricos e Luminotécnico; 

h) Representação em planta dos sistemas Prediais Hidrossanitários; 

i) Representação em planta dos sistemas de Climatização (ar-condicionado e 

ventilação mecânica); 

j) Representação em planta dos sistemas de Telefonia, Lógica e Segurança; 

k) Representação em planta dos sistemas acústicos e de sonorização; 

l) Indicação dos detalhes apresentados nas pranchas posteriores.; 

m) Representação de reforço estrutural em planta, se necessário; 

n) Representação da tabela de esquadrias, tabela de acabamentos, quadro de áreas. 

12.9.2.3 PLANTA DE COBERTURA indicando todos os tópicos relacionados no item 12.9.1.4 

acrescido do detalhamento da estrutura de sustentação, sistema de impermeabilização, 

arremates, rufos e assentamento de telhado. Escala 1:75; 
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12.9.2.4 PLANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO com localização das impermeabilizações de todas 

as áreas descritas no item 13.8, como a indicação de detalhes construtivos que 

descrevam graficamente todas as soluções de impermeabilização projetadas e que 

sejam necessários para a perfeita execução destas. 

12.9.2.5 CORTES de todos os ângulos necessários à perfeita visualização da edificação 

acrescentando indicações de cortes parciais e detalhes especiais tais como 

equipamentos fixos, peças metálicas etc., em escala 1:75, contendo no mínimo: 

a) Níveis e alturas (internos e externos) em relação à referência adotada, de todos os 

pavimentos; 

b) Paredes e divisórias; 

c) Revestimentos; 

d) Acessos, circulações horizontal e vertical, saídas de emergências; 

e) Representação dos espaços técnicos necessários às instalações prediais; 

f) Necessidades de espaços livres entre forros, lajes e pisos; 

g) Representação em corte e/ou vista das instalações prediais; 

h) Representação em corte e/ou vista dos sistemas Prediais Elétricos e Luminotécnico; 

i) Representação em corte e/ou vista dos sistemas Prediais Hidrossanitários; 

j) Representação em corte e/ou vista dos sistemas de Climatização (ar-condicionado e 

ventilação mecânica); 

k) Representação em corte e/ou vista dos sistemas de Telefonia, Lógica e Segurança; 

l) Representação em corte e/ou vista dos sistemas acústicos e de sonorização; 

m) Representação de reforço estrutural em corte e/ou vista, se necessário. 

n) O número de cortes a ser apresentado será definido pela CONTRATANTE conforme 

necessidade do projeto passando obrigatoriamente por reservatórios, elevadores, 

escadas, acesso principal, subsolo (quando houver), elementos de iluminação natural 

tipo shed e claraboias, rampas, pátios internos e outros. 

o) Cortes do Terreno em seções transversais de espaçamento compatível com a 

conformação do terrapleno, com a indicação da inclinação adotada para os taludes, 

das cotas da crista e pé do talude e das cotas finais de terraplenagem. 
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12.9.2.6 ELEVAÇÕES de todas as fachadas atendendo aos tópicos do item 12.9.1.6, acrescentando 

tabelas de acabamentos e incorporando as esquadrias definidas e chamadas para 

detalhes especiais, em escala 1:75, contendo no mínimo: 

a) A representação gráfica das fachadas hierarquizando os planos representados, ou 

seja, os elementos em primeiro plano devem ser representados com linhas de maior 

espessura que os demais e assim sucessivamente; 

b) Esquadrias; 

c) Sacadas e guarda-corpo; 

d) Coberturas, platibandas e brises; 

e) Revestimentos; 

f) Acessos; 

g) Definição de materiais e cores; 

h) Sistema de modulação horizontal e vertical; 

i) Níveis dos pavimentos em relação à referência adotada; 

j) Mural; 

k) Painéis fotovoltaicos na fachada; 

l) Outros elementos significativos. 

12.9.2.7 PLANTAS DE LEIAUTE E PONTOS DE CONSUMO de todos os pavimentos, contendo no 

mínimo: 

12.9.2.8 PLANTAS DE FORROS E PISOS contendo a paginação dos elementos o ponto de início 

da execução, e outras informações e detalhes necessário para a perfeita execução. 

12.9.2.9 DETALHAMENTO DE AMBIENTES contendo plantas, cortes e vistas parciais em 

compartimentos e áreas que devido à sua complexidade exijam maior detalhamento tais 

como sanitários, copa/cozinha, escadas, laboratórios, acesso principal etc., detalhando 

sempre que necessário os equipamentos instalados, arremates, bancadas, parapeitos 

etc. Escala 1:25;  

12.9.2.10 DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS contendo: 

a) Plantas, vistas e cortes com descrição dos acabamentos, perfis, ferragens e 

arremates diversos conforme memorial descritivo e o número de unidades de cada 

esquadria utilizada na edificação.  
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b) Tabela contendo código da esquadria, dimensões (hxl), peitoril, quantidade, tipo, 

material, localização de todas as esquadrias da edificação.  

c)  As esquadrias devem ser identificadas em todo projeto utilizando os códigos 

conforme a seguinte estrutura: 

c.1 Para portas: P01, P02, P03 e assim sucessivamente; 

c.2 Para janelas: J01, J02, J03 e assim sucessivamente; 

12.9.2.11 DETALHES GERAIS (plantas, cortes, elevações e perspectivas) de elementos da 

edificação e de seus componentes construtivos: portas, janelas, bancadas, grades, forros, 

beirais, parapeitos, escadas, rampas, pisos, revestimentos e seus encontros, detalhes 

construtivos de encaixes de pavimento, drenos rasos, lajes de transição, juntas e 

sinalização com todos os detalhes e notas necessárias para a execução adequada dos 

serviços de pavimentação; - escala 1:25, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1. 

a)  Para áreas pavimentadas apresentar seções-tipo transversal do pavimento com 

dimensões, características e inclinações das camadas. 

12.9.2.12 MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES de Materiais e Serviços, abrangendo 

descrição de todas as informações de projeto, devidamente compatibilizado com os 

demais documentos e projetos, contendo a descrição completa de todos os materiais e 

serviços que compõem o projeto indicando os locais onde estes materiais devem ser 

aplicados, determinando as técnicas exigidas para seu emprego (procedimentos de 

execução e de segurança do trabalho e planilha de descrição de ensaios de campo e 

tecnológicos necessários) e fixando as características, condições ou requisitos exigíveis 

para matérias-primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou 

produtos industriais semi-acabados de acordo com o item 8 deste Termo de Referência.  

12.9.2.13 QUANTITATIVOS de acordo com o item 9 deste instrumento. 

12.9.2.14 A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar acréscimos de detalhamento e mudanças das escalas 

se assim julgar necessário para melhor representação da solução adotada, 
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13. PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL - FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E 

SUPRAESTRUTURA (EST)  

13.1 A elaboração dos projetos estruturais dos elementos em concreto armado obedecerá rigorosamente 

às normas da ABNT, aos anteprojetos de arquitetura e aos anteprojetos de instalações, facilitando a 

passagem e a execução das tubulações e condutores. 

13.2 Deverão ser observadas, quando da elaboração do projeto, características e condições específicas do 

local da edificação tais como climatologia, hidrografia, topografia, etc. 

13.3 Projetos para outros elementos não mencionados na presente descrição (cabines de força, casa de 

máquinas, compartimentos, reservatórios, bases estruturais, etc.), os quais, por sua natureza, sejam 

necessários à execução completa do projeto da obra, bem como sua aprovação junto aos órgãos 

públicos estão automaticamente incluídos na licitação sem quaisquer ônus para a Universidade 

Federal de Santa Catarina.  

13.4 Nas edificações deverá ser priorizado o uso de materiais locais, de modo a evitar transporte em 

grandes distâncias. 

13.5 Adotar solução construtiva racional, elegendo, sempre que possível, sistemas de modulação e 

padronização compatíveis com as características do empreendimento.  

13.6 Após o calculista projetar o lançamento da estrutura de concreto, deverá consultar a CONTRATADA 

para crítica, antes do desenvolvimento do projeto.  

13.7 Evitar o uso de mais de um tipo de fundação na mesma obra. Casos especiais deverão ser avaliados 

previamente pela CONTRATANTE.  

13.8 Privilegiar vãos livres de lajes para permitir futuras adequações de leiaute. 

13.9 Privilegiar projetos com limites de vãos que não exijam protensão nas vigas ou lajes. Excetuam-se 

deste item nos casos de prédios em estrutura pré-moldada de concreto (a ser analisado caso a caso 

pela CONTRATANTE). 

13.10 As lajes deverão ser dimensionadas levando-se em consideração, além da carga de peso próprio e 

das sobrecargas permanentes (camadas de regularização, contra-piso e revestimentos), sobrecarga 

vertical de utilização de 4 kN/m², o que caracteriza o uso previsto pelo item 4, subitem “Sala para 

depósito de livros”, da tabela 2 da norma NBR6120, nas áreas de depósitos/laboratórios/arquivos. 

Excetuam-se desta exigência as áreas de corredores e banheiros. As salas técnicas devem ter suas 

lajes de piso com carregamentos de projeto especificados de acordo com suas particularidades. 
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13.11 O projeto deverá indicar todos os furos na estrutura para todos os pavimentos, com dimensões e 

posições cotadas em relação à estrutura. 

13.12 A estrutura do telhado deverá ser preferencialmente metálica a ser analisado caso a caso pela 

CONTRATANTE). 

13.13 Deverá ser previsto em projeto e totalmente detalhado, dispositivos de ancoragem de cabos para 

possibilitar as futuras manutenções do edifício em locais onde houver risco de queda de altura, em 

especial telhados e fachadas. Deve ser previsto, de acordo com o projeto preventivo contra incêndios, 

outros dispositivos de ancoragem específicos para uso dos bombeiros em caso de sinistros. 

13.14 O projeto deverá apresentar detalhamento de impermeabilização de todos os elementos estruturais: 

a) Estruturas em contato com o solo (baldrames), sujeitas a percolação; 

b) Estruturas enterradas, como subsolos, poço de elevador, compartimentos para reservatórios e 

dutos de ventilação de escadas enclausuradas; 

c) Estruturas de concreto situadas em áreas molhadas, como pilares situados em terraços, 

sacadas ou garagens descobertas. Prever rebaixo na parte inferior dos pilares para subida da 

impermeabilização; 

d) Muros e contenções abaixo do perfil natural do terreno; 

e) Juntas estruturais. Especificar tratamento de juntas estruturais internas e externas; 

13.15 Deverá ser entregue A.R.T. do responsável técnico pelo Projeto Executivo Estrutural. 

Fundações 

13.16 O projeto de fundação deverá obedecer às indicações especificadas no anteprojeto arquitetônico, 

estudos de sondagens, carregamentos previstos da estrutura, normas técnicas pertinentes ao 

assunto e outras especificações atualizadas da ABNT.  

13.17 Deverão ser observados na escolha do método construtivo adotado, os possíveis e/ou eventuais 

danos e interferências às construções vizinhas, caso existam nas proximidades. 

13.18 Deverão ser elaborados os projetos executivos de fundações, de acordo com a opção escolhida 

dentro da análise técnico-econômica apresentada, analisada e aprovada pela equipe técnica da 

CONTRATANTE; 

13.19 Serão dimensionadas todas as peças estruturais das fundações, estacas, sapatas, vigas-baldrames, 

blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou estruturado se houver; 
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13.20 Deverão ser descritas as definições dos taludes de escavações a céu aberto de acordo com as 

prescrições da NBR9061 – Segurança de escavação a céu aberto – Procedimento. 

13.21 Quando necessário, deverão ser apresentados projetos, especificações técnicas, indicações e 

acompanhamento de rebaixamento de lençol freático, bem como contenções e escoramentos. 

Paredes de contenção 

13.22 Em caso de paredes ou cortinas de contenção, em concreto armado, devem ser consideradas todas 

as normas técnicas pertinentes ao dimensionamento destes elementos estruturais, incluindo-se os 

estudos de estabilidade dos solos, elementos de drenagens, e os critérios de segurança necessários. 

13.23 Devem ser apresentados os cálculos do dimensionamento destas peças e seu detalhamento deve 

estar claro. 

13.24 No projeto das contenções ou cortinas em concreto armado deve-se apresentar o detalhamento das 

soluções para a perfeita execução do sistema de contenção. Este projeto deve conter, de forma clara 

e precisa, todos os detalhes construtivos necessários à perfeita execução da estrutura de contenção 

dos maciços de terra; 

13.25 Quando necessário, deverão ser apresentados projetos, especificações técnicas, indicações e 

acompanhamento de rebaixamento de lençol freático, bem como contenções e escoramentos. 

Supraestrutura 

13.26 As convenções adotadas no projeto devem permitir a visualização dos diferentes níveis. Lajes 

rebaixadas devem ser destacadas com hachuras. Todas as lajes devem conter a indicação de suas 

respectivas alturas e cotas em relação ao nível zero; 

13.27 Indicar eventuais contra flechas em lajes e vigas; 

13.28 Apresentar gabarito das formas usando coordenadas positivas e eixos da esquerda para direita (eixo 

X) e de baixo para cima (eixo Y). Deve-se indicar em planta o ponto junto ao elemento estrutural e 

indicar a coordenada deste ponto referente à origem do gabarito (0;0); 

13.29 Apresentar quadro de ferragens, resistência característica do concreto adotado fck e respectivo 

resumo quantitativo de ferragens; 

13.30 Indicar quantitativos totais de formas, aço e concreto em cada prancha e em tabela única; 

13.31 Indicar todas as juntas estruturais de concretagem e de dilatação; 

13.32 Apresentar tipo de concreto, tamanho e formato do agregado graúdo, características do agregado 

miúdo, abatimento do concreto (slump), teor de argamassa da mistura (concreto), relação água / 

cimento máxima, resistência característica – fck em MPa, módulo de elasticidade do concreto em 
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GPa, instruções de tempo para desforma para as diversas peças – pilar, viga, laje, escada, instruções 

com relação aos ensaios de resistência (ruptura de corpos de prova), instruções para dobra de aço, 

instruções para emenda por traspasse, etc.  

13.33 Mostrar níveis dos pavimentos em relação ao Referencial de Nível (RN). Indicar ao lado de cada 

prancha de formas um corte esquemático, em escala reduzida, com hachura nos elementos 

visualizados na planta baixa e os níveis dos demais pavimentos. 

13.34 Definir através de plantas, cortes e elevações, das interfaces com tubulações (hidráulicas, elétricas, 

de comunicação, SPDA, etc.). 

13.35 Deverão ser apresentadas plantas, cortes e elevações de todas as peças da estrutura necessárias à 

perfeita compreensão das formas, dimensões e seções, incluindo pilaretes e cintas de amarração. 

13.36 Serão indicados os volumes de concreto, área de formas e consumo de aço agrupados por prancha. 

13.37 Caso existam elementos estruturais de execução mais complexas (lajes curvas, lajes inclinadas, 

elementos protendidos, grandes vãos, etc.) poderão ser solicitadas especificações de 

cimbramento/escoramento a serem utilizados em obra. 

13.38 Apresentação Gráfica e Textual:  

Devem ser apresentados, para o referido projeto estrutural, os seguintes produtos gráficos: 

13.38.1 Anteprojeto (AP) Estrutural:  

13.38.1.1 Análise da proposta arquitetônica para o terreno e indicação das condições 

necessárias à viabilidade do ponto de vista da estrutura. 

13.38.1.2 Relatório escrito detalhando proposta de solução construtiva e materiais utilizados 

com embasamento técnico; 

13.38.1.3 Relatório escrito detalhando proposta de solução das fundações e contenções com 

embasamento técnico; 

13.38.1.4  Projeto de fôrmas; 

13.38.1.5 Estimativa de custos com base em índices e informações médias de outras obras. 

13.38.2 Projeto Executivo (PE) Estrutural: 

13.38.2.1 MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAÇÕES de Materiais e Serviços, 

abrangendo descrição de todas as informações de projeto, devidamente 

compatibilizado com os demais documentos e projetos, no mínimo: 
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a) Descrever de maneira sucinta os elementos projetados, e as recomendações e 

cuidados especiais que deverão ser observados durante a execução das 

estruturas.  

b) Apresentar documento que, de forma precisa, completa e ordenada, descreva 

os materiais a serem utilizados, indique os locais onde estes materiais devem 

ser aplicados e determine as técnicas exigidas para seu emprego.  

c) Neste documento devem ser fixadas as características, condições ou requisitos 

exigíveis para matérias-primas, produtos semifabricados, elementos de 

construção, materiais ou produtos industriais semiacabados.  

13.38.2.2 MEMORIAL DE CÁLCULO contendo no mínimo: 

a) Descrever os critérios para a escolha do tipo de fundação, com a descrição 

detalhada da solução, justificativas técnicas dos dimensionamentos, tensões e 

cargas admissíveis, cálculo estimativo dos recalques totais, diferenciais e 

comparação com os valores admissíveis, além das considerações sobre o 

comportamento das fundações ao longo do tempo e eventuais riscos de danos 

em edificações vizinhas, caso existam.  

b) Cálculos dos esforços externos ativos, carregamentos permanentes e variáveis, 

consideração da ação do vento, variação de temperatura, deformação lenta e 

retração, choques, vibrações, esforços repetidos, esforços provenientes de 

processo construtivo, limitações das deformações excessivas, critérios de 

segurança sobre as solicitações e os materiais, a verificação da estabilidade 

global da estrutura e o dimensionamento de todos os elementos estruturais. 

13.38.2.3 QUANTITATIVOS de acordo com o item 9 deste instrumento. 

13.38.2.4 PLANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO com localização das impermeabilizações, bem 

como dos locais de detalhamento construtivo, detalhes genéricos e específicos que 

descrevam graficamente todas as soluções de impermeabilização projetadas e que 

sejam necessários para a inequívoca execução destas. 

13.38.2.5 FUNDAÇÕES: 

a) PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DOS PILARES, por eixo, com suas respectivas cargas 

de projeto. 
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b) PLANTA DE LOCAÇÃO DOS DIVERSOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO, com 

especificação de todas as suas medidas geométricas e cotas de bases em 

relação ao nível de referência. 

c) CORTES TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS de todos os elementos estruturais, 

com a representação dos detalhes construtivos e geométricos de cada um 

destes. 

d) DETALHES específicos de cada um dos elementos da fundação projetada 

contendo: 

• Indicação de cargas nas fundações; 

• Indicação dos valores de resistência mecânica do concreto utilizado (fck); 

• Especificar o tipo, quantidade, diâmetro e capacidade de carga nominal de 

cada peça constituinte das fundações; 

• Indicação dos valores de resistência mecânica dos solos nas cotas de apoio 

das fundações; 

• Indicação de níveis:  

o G1 - Face superior dos baldrames em relação ao piso acabado. 

o G2 - Sapatas isoladas: fornecer a cota de apoio só quando claramente 

definida no Parecer Técnico sobre fundações: caso contrário, indicar a 

profundidade máxima e mínima de apoio que foram consideradas no 

cálculo da estrutura. Deverá constar do projeto: O construtor deverá 

consultar o projetista, caso seja ultrapassada a profundidade máxima de 

apoio considerada. 

o G3 - Estacas: indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento 

em relação aos pisos acabados e cota de arrasamento das estacas. 

13.38.2.6 PAREDES DE CONTENÇÃO: 

a) PLANTA DE LOCAÇÃO dos componentes do sistema, com suas respectivas 

dimensões, locações, níveis e detalhes dos elementos de contenção, como 

muros, seções e armaduras. 

b) VISTAS FRONTAIS, SEÇÕES-TIPO, CORTES, FORMAS E ARMAÇÃO das 

estruturas de contenção. 
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c) Todos os DETALHES que interfiram com outros sistemas deverão ser 

elaborados em conjunto, de forma a estarem perfeitamente harmonizados 

entre si. 

13.38.2.7 SUPRAESTRUTURA: 

a) PLANTAS DE LOCAÇÃO E CARGA DOS PILARES por eixo: 

• Deverá conter a numeração de todos os pilares, os eixos dos pilares, os 

esforços em cada pilar, as distâncias (em centímetros) entre eixos dos 

pilares e em relação à referência da implantação da obra. Deverá estar em 

escala 1:50. 

• A locação dos pilares deverá ser feita com base em eixos ortogonais 

principais, definidos em conjunto com o projetista de arquitetura, através de 

sistema de coordenadas (X,Y). A origem dos eixos (0,0) deverá ser 

referenciada a pelo menos dois pontos de amarração situados no local da 

obra (pontos estáveis e duradouros). 

• Caso algum pilar não esteja em esquadro com relação aos eixos principais 

da obra, deverá ser indicado o ângulo de rotação do pilar, com relação a 

esses eixos. 

b) PLANTA DE FORMA dos Pavimentos, subsolo e cobertura – escala 1:50 ou 

maior, onde constem: 

• Distância de face a face das vigas. 

• Numeração de todas as vigas e de todos os pilares. 

• Adoção de uma convenção única indicando os pilares que seguem para o 

outro pavimento, os que nascem e os que morrem no pavimento 

considerado conforme:  

o Nenhuma hachura (apenas o contorno do pilar) = pilar que nasce. 

o Hachura com linhas = pilar que continua. 

o Hachura cheia (sólida) = pilar que morre. 

• Indicar claramente se as vigas são normais, isto é, com face superior no 

mesmo plano das lajes, ou são invertidas, com face superior acima do plano 

das lajes. 
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• Os níveis dos pavimentos do projeto estrutural serão as do projeto 

arquitetônico, subtraídos os revestimentos. 

• As aberturas previstas nas vigas, para a passagem de canalizações, deverão 

ser corretamente localizadas nas plantas de formas. 

• Deverá ser feita a indicação na planta de formas do valor da contra flecha e 

sua localização, caso haja. 

• Nos consolos de juntas de dilatação, deverão ser projetados aparelhos de 

apoio de elastômero fretado (neoprene), com finalidade de estabelecer a 

vinculação entre os consolos e os elementos estruturais. Deverão ser 

especificadas as dimensões do elastômero, número de camadas, tipo e 

espessura de fretagem e espessuras das camadas de cobrimento. 

• Os desenhos deverão conter: indicação das sobrecargas adotadas, 

cobrimento das armaduras das peças estruturais, resistência característica 

do concreto e categoria e classe do aço utilizado. 

• Indicar o alinhamento dos pilares (alinhado pelo eixo, alinhado com a viga, 

etc.). 

• Cortes transversais e longitudinais da estrutura nos pontos mais 

significativos da edificação, visando esclarecer o máximo de informações 

sobre o referido projeto. 

• Detalhes de execução de todos os elementos estruturais, tais como 

reservatórios de água, cisternas, poço de elevadores, etc.. 

c) PLANTAS DE ARMAÇÃO de todos os elementos estruturais. 

d) DETALHES dos dispositivos de ancoragem indicando: 

• Posicionamento; 

• Resistência mínima dos dispositivos; 

• Especificações do material. 

e) DETALHES de Armações negativas, positivas, transpasse e demais elementos 

para cada pavimento – escala 1:50: 

• Seção longitudinal de todas as vigas, mostrando a posição, a quantidade, o 

diâmetro e o comprimento de todas as armaduras longitudinais, em escala 

adequada. 
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• Seções transversais de todas as vigas, mostrando a disposição das 

armaduras longitudinais e transversais (estribos) e as distâncias entre as 

camadas das armaduras longitudinais, em escala 1:20. 

• Seção longitudinal de todos os pilares, mostrando a posição, a quantidade, o 

diâmetro, o comprimento e os transpasses de todas as armaduras 

longitudinais. 

• Seção transversal de todos os pilares, mostrando a disposição das 

armaduras longitudinais e transversais (estribos). 

• Detalhes das armaduras de todas as lajes, mostrando a posição, a 

quantidade, o diâmetro, o espaçamento e o comprimento de todas as 

armaduras. Recomenda-se apresentar os detalhes das armaduras 

superiores e inferiores das lajes, em desenhos separados. 

• No caso de apoios indiretos, onde uma viga de menor altura serve de apoio 

para uma viga de maior altura, deve-se detalhar a armadura de suspensão, 

de tal forma que seja garantida a correta transmissão de esforços. 

• Quando o detalhe das armaduras exigir comprimento das barras superiores 

aos dispositivos no mercado (11 metros) deverá ser detalhado os tipos de 

emendas adotados. 

• Em zonas de concentrações de tensões, deverão ser apresentados os 

reforços de armaduras para absorver essas tensões (geralmente esforços 

de punção em lajes, cantos de lajes e aberturas nos elementos estruturais). 

• Para armadura com bitolas de maior diâmetro (>Ø12,5mm), deverão ser 

fornecidos os raios de curvatura adequados, nos desenhos de armaduras de 

vigas e pilares. 

• No caso de aberturas em elementos estruturais, deverão ser apresentados 

os detalhes das armaduras de reforço. 

• Na região de transpasse dos pilares deverá ser detalhada uma seção, 

mostrando a disposição das emendas das barras longitudinais dos pilares. 

• Todas as pranchas de detalhes de armaduras deverão conter uma lista de 

quantitativo do aço, diâmetro das armaduras, comprimento e peso. Deverá, 

também, ser presentada a quantidade total de aço utilizado no projeto 

estrutural. 
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• Os desenhos deverão conter: indicação das sobrecargas adotadas, 

cobrimento das armaduras das peças estruturais, resistência característica 

do concreto e categoria e classe do aço utilizado. 

• Todos os elementos estruturais do projeto devem ter quantificado e 

especificado (tipo e quantidades por metro ou metro quadrado) os 

espaçadores mecânicos de acordo com o cobrimento exigido em projeto; 
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14. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ELE)  

14.1 A especificação padrão completa dos materiais e equipamentos, consta no CADERNO DE DETALHES a 

ser fornecido pela CONTRATANTE. 

Infraestrutura de Entrada de Energia 

14.2 Em toda a tubulação lançada no solo deverá ser utilizado eletroduto de polietileno de alta densidade 

(PEAD) com arame guia galvanizado e revestido em PVC. 

14.3 Para os alimentadores da edificação deverão ser previstos ainda eletrodutos reserva e folga de cabos 

nas caixas de passagem. 

14.4 O trajeto dos alimentadores deve ser o mais curto possível e, caso seja necessário percorrer mais do 

que 15 metros no interior da edificação, o trecho interno deste não deve ser subterrâneo nem 

embutido no piso. 

14.5 A tubulação para rede de Baixa Tensão devem ser projetadas para serem instaladas em valas com 

largura mínima de 40cm, profundidade mínima de 60cm e 100cm nos locais de travessias e 

estacionamentos. Todo trecho da rede deve ser identificado com fita a 20cm de profundidade. As 

caixas de passagem deverão ser construídas em paredes de tijolo maciço, reboco interno com adição 

de impermeabilizante, e devem possuir tampas de ferro fundido com identificação específica para 

Baixa Tensão. O fundo da caixa de passagem deverá ser composto com pedras para favorecer a 

drenagem da água. 

14.6 A tubulação para rede de Média Tensão devem ser projetadas para serem instaladas em valas com 

largura mínima de 60cm, profundidade mínima de 80cm e 100cm nos locais de travessias e 

estacionamentos. Todo trecho deve ter uma camada de 10cm de concreto logo acima a camada dos 

eletrodutos e toda rede deve ser identificada com fita a 20cm de profundidade. As caixas de 

passagem deverão ser construídas em paredes de tijolo maciço, reboco interno com adição de 

impermeabilizante, e devem possuir tampas de ferro fundido com identificação específica para 

Média Tensão. O fundo da caixa de passagem deverá ser composto com pedras para favorecer a 

drenagem da água. 

14.7 Todos os cabos alimentadores de baixa tensão deverão ser de cobre, com encordoamento classe 5 e 

classe de isolamento 0,6/1kV. 

14.8 Os cabos de média e de baixa tensão deverão possuir isolação em etilenopropileno (HEPR). 

Aterramento e Equipotencialização Elétrica 

14.9 Deverá ser instalada malha de aterramento adequada à instalação. 
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14.10 O esquema de aterramento deverá ser definido levando em consideração o tipo de ocupação da 

edificação. Caso não haja necessidade de aplicação de esquema específico deverá ser aplicado 

esquema TNC-S. 

14.11 O aterramento deverá ser único para os sistemas elétrico, telecomunicações e preventivo. 

14.12 Os condutores de aterramento devem ser contínuos, isto é, não devem ter em série nenhuma parte 

metálica da instalação. Para as malhas de aterramento, deverão ser empregados cabos de cobre nú 

com seção mínima de #50mm² e encordoamento de 7 fios combinados com hastes de aterramento 

cobreadas dupla camada (254 microns). Quando forem utilizados condutores de bitolas diferentes 

para aterramento, a interligação deve ser feita com o condutor de maior bitola. 

14.13 A distância mínima entre hastes, quando necessário utilizar mais de uma, deve ser de 3 metros. As 

mesmas devem ser interligadas por meio de condutores de cobre nú com seção mínima igual ao 

condutor de aterramento de maior bitola. 

14.14 A conexão de um condutor de aterramento ao eletrodo de aterramento deve assegurar as 

características elétricas e mecânicas requeridas por norma. 

14.15 Todas as conexões embutidas no solo deverão ser feitas em caixas de inspeção de aterramento, 

através do uso de conexões adequadas. 

14.16 Deverá ser previsto um BEP (Barramento de Equipotencialização Principal) constituído por caixa em 

aço com barramentos de cobre 6mm de espessura, contendo no mínimo 08 terminais para cabos de 

16mm², 01 terminal para cabo de 50mm² e devidamente identificados. 

14.17 A caixa do BEP deve ficar localizada nas proximidades do quadro geral de distribuição elétrica na sala 

técnica principal de elétrica.  

14.18 Deve ser prevista a equipotencialização entre os terras do sistema elétrico, de telefonia e 

cabeamento estruturado, trilhos de elevadores e outras prumadas metálicas previstas na edificação. 

14.19 As partes metálicas que não são destinadas à condução de corrente, devem ser interligadas ao BEP - 

Barramento de Equipotencialização Principal e aos BELs - Barramentos de Equipotencialização Local 

ou BES - Barramentos de Equipotencialização Suplementar (Ex.: Tubulações metálicas de elétrica, 

água, gases, trilhos de elevadores, etc.). Os BEL ou BES deverão ser interligado ao BEP e as ligações 

de Equipotencialização devem ser feitas através de condutor de cobre de seção mínima #6mm². 

14.20 As características e a eficácia dos aterramentos devem satisfazer as prescrições de segurança das 

pessoas e animais da instalação. O valor da resistência de aterramento não pode ultrapassar a 10 

Ohms em qualquer época do ano. 
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14.21 O projeto deverá prever a instalação da seguinte ADVERTÊNCIA, nas conexões de 

Equipotencialização, a qual deve ser provida com plaqueta ou etiqueta com a inscrição: “CONEXÃO 

DE SEGURANÇA – NÃO REMOVA”. 

Dimensionamento de Salas Técnicas e Shafts 

14.22 No pavimento de chegada dos alimentadores principais de baixa tensão da edificação deve ser 

prevista uma sala técnica de elétrica para acondicionar o Quadro Geral da Edificação – QGBT, o 

Quadro Geral de Força – QGF, o Quadro Geral de Iluminação – QGIL, o Quadro Geral de Ar 

Condicionado – QGAC, o Quadro do Barramento de Equipotencialização Principal – BEP, além dos 

quadros elétricos de distribuição (Iluminação – Força – Ar Condicionado) do respectivo pavimento e 

de quadros auxiliares de comando e medição. 

14.23 Sempre que indicado nodocumento de DIRETRIZES DE PROJETO correspondente à edificação, 

deverá também ser prevista em cada um dos demais pavimentos da uma SALA TÉCNICA DE 

ELÉTRICA, onde serão instalados os quadros elétricos de distribuição (Iluminação – Força – Ar 

Condicionado) do respectivo pavimento, além de quadros auxiliares de comando e/ou outros 

equipamentos afins que atendam o pavimento. 

14.24 As salas técnicas devem ficar localizadas o mais próximo possível dos centros de carga. 

14.25 O espaço físico das salas técnicas deve atender as exigências da norma NR-10, deixando-se uma 

distância livre para passagem de no mínimo 70cm estando o equipamento com sua porta aberta. 

14.26 As salas técnicas devem ser projetadas com um sistema de ventilação natural para acondicionar os 

equipamentos supracitados, ou ventilação forçada e até climatização quando necessário 

considerando a localização da sala e o tipo de equipamento a ser abrigado, como por exemplo, 

transformadores isoladores e nobreaks. 

Medição e Monitoramento da Energia 

14.27 Sempre que indicado no documento DIRETRIZES DE PROJETO correspondente à edificação, deverá 

ser prevista a instalação de sistema eletrônico de medição e monitoramento de consumo de energia, 

compatível com o sistema já existente na UFSC, com memória de massa e capacidade de 

transferência de dados ao sistema central. 

Painéis e Quadros de Distribuição Elétrica 

14.28 Salientamos que os CONJUNTOS de manobra e controle de baixa tensão poderão ser projetados do 

tipo painel autoportante ou quadro, dependendo de sua aplicação, sendo que as solicitações deste 

item são comuns aos dois tipos. 

14.29 Os quadros e painéis deverão ser projetados, construídos e testados segundo as seguintes normas: 



 

Página 65 de 134 
 

• NBR IEC 60439-1 (Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão Parte 1: Conjuntos com 

ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados 

(PTTA)), devendo ser do tipo PTTA (Partially Type Tested Assembly); 

• NBR IEC 60439-3 (Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão Parte 3: Requisitos 

particulares para montagem de acessórios de baixa tensão destinados a instalação em locais 

acessíveis a pessoas não qualificadas durante sua utilização – Quadros de Distribuição; 

• NR 10: Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho. 

14.30 Os quadros ou painéis com capacidade maior que 250A devem obrigatoriamente ser instalados em 

sala técnica ser confeccionados em chapa de aço zincada a quente (galvanizada), com pintura 

eletrostática a pó, preferencialmente na cor RAL 7032. Devem ainda ser fornecidos com 

multimedidor, do mesmo fabricante, com mostrador que informe as seguintes grandezas: 

frequência, níveis de tensão e corrente por fase, potências instantâneas aparente, ativa e reativa, 

fator de potência e valor acumulado de energia ativa. 

14.31 Os quadros e painéis a serem instalados em áreas comuns, áreas de circulação, salas técnicas e em 

subestações devem ser confeccionados em chapa de aço zincada a quente (galvanizada), com 

pintura eletrostática a pó, preferencialmente na cor RAL 7032. 

14.32 Nos demais ambientes admite-se a instalação de quadros, com capacidade de até 250A, 

confeccionados com outros materiais, desde que estes apresentem grau de proteção contra 

impactos mecânicos IK-07 no mínimo. 

14.33 O grau de proteção mecânica dos quadros e painéis devem ser no mínimo IP-30 quando para uso 

interno e de no mínimo IP-54 quando para uso em subestações e ambiente externo. 

14.34 Os quadros e painéis devem ser especificados de forma que: 

13.38.3 Atendam à capacidade de curto circuito (Icc) no ponto da instalação, nunca inferior a 6 KA 

para circuitos trifásicos e 4,5KA para circuitos monofásicos.  

13.38.4 Tenham tamanhos compatíveis com a quantidade de disjuntores e dispositivos DR 

definidos em projeto, mais 30% da soma desses módulos reservados para futuras 

instalações,  

13.38.5 Sejam considerados os espaços para o Disjuntor Geral do Quadro e Dispositivos de Proteção 

contra Surtos, além de espaço específico para acomodar adequadamente os condutores. 

13.38.6 Suas dimensões físicas sejam condizentes com os espaços técnicos disponíveis. 
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13.38.7 Os orifícios e acessórios para entrada e saída de cabos sejam parte integrante do 

CONJUNTO, possuam acabamento de forma a manter o grau de proteção do conjunto e 

fiquem posicionados de forma condizente com a organização prevista para a sala técnica. 

Exemplo: Se o leito chega por cima do quadro a saída de cabo deve ser pelo lado de cima. 

14.35 Todos os quadros e painéis devem possuir identificação pelo lado externo que seja legível e não 

facilmente removível. Estas identificações devem ser legíveis e corresponderem à notação que foi 

utilizada no projeto. 

14.36 Todos os circuitos dos quadros e painéis devem ser identificados, através de etiquetas coladas ao 

lado dos respectivos disjuntores. 

14.37 Os barramentos e condutores utilizados nos quadros e painéis devem ser de cobre com elevado grau 

de pureza. Eles devem suportar os esforços mecânicos aos quais o conjunto será submetido, além da 

corrente admissível. 

14.38 Os barramentos dos quadros e painéis, quando possível na sua configuração de montagem, 

preferencialmente devem ser identificados nas cores descritas abaixo. 

BARRAMENTO COR 

Fase R vermelho  

Fase S branco  

Fase T preto  

Neutro azul claro  

PE(Terra) verde  

Figura 5 - Identificação de barramento 

14.39 Nos painéis é essencial prever espaço suficiente para entrada e saída de cabos e fios externos ao 

conjunto, bem como para sua fixação e para ligação aos terminais ou conectores. 

14.40 Os quadros e painéis devem atender a NR-10, protegidos contra contatos físicos acidentais, através 

de uma tampa interna para proteção, com dimensões adequadas para cobrir todos os componentes 

e partes energizadas. 

14.41 Toda fiação deverá conter anilha com o respectivo número de circuito indicado em diagrama unifilar 

específico, incluindo identificação dos cabos de neutro e terra. A fiação de comando deverá ser 

identificada por meio de anilhas, conforme numeração do esquema funcional do quadro. 

14.42 A porta do painel deverá possuir porta documentos com as respectivas cópias dos projetos. Deverá 

ser afixada placa contendo os seguintes dados do painel (nome do fabricante ou marca, tipo ou 
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número de identificação, ano de fabricação, tensão nominal, corrente nominal, frequência nominal, 

capacidade de curto-circuito, grau de proteção). 

Dispositivos de Manobra e de Proteção 

14.43 Os disjuntores devem ser especificados conforme as normas NBR 60.947-2 ou 60.898, conforme 

aplicabilidade, garantindo a seletividade nas capacidades de curto-circuito dos disjuntores. A 

especificação dos disjuntores devem invocar as curvas de atuação, tipo, característica, ajustes e 

seletividade concernentes.  

14.44 Os disjuntores deverão ter capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) igual a 100% 

da capacidade de interrupção máxima (Icu) em toda faixa de tensão de emprego. Os disjuntores para 

alimentadores e outros circuitos deverão ser previstos com elemento térmico e magnético de 

proteção. 

14.45 Os circuitos deverão ser protegidos contra sobretensão na rede elétrica através de relé protetor tipo 

supressor contra surtos com identificador de estado (DPS), instalados nos quadros de distribuição, 

protegidos por disjuntor ou fusível. 

14.46 Acrescentar diagrama multifilar de ligação dos DPS tipo 1 ou 2, conforme aplicabilidade, na prancha 

de detalhes, identificando o esquema utilizado conforme figura 13 da NBR 5410. Definir que a conexão 

do DPS tipo 1 deve seguir o esquema 1 da figura 13 da NBR 5410. 

14.47 Nos casos recomendados por norma, os circuitos deverão possuir DRs de alta sensibilidade (=<30mA) 

como proteção adicional. Também devem ser protegidos por DR os circuitos de tomadas que 

atendam as circulações da edificação e bebedouros. 

Distribuição Elétrica 

14.48 Deverão ser especificados dutos que facilitem a instalação de cabos e fios, manutenção e a 

ampliação do sistema a ser instalado. A distribuição geral de cabos deverá ser instalada no entreforro 

e utilizará um sistema suspenso de eletrocalhas metálicas, perfilados metálicos e eletrodutos de pvc 

ou metálicos, conforme aplicabilidade, que deverão ser estudados no projeto. 

14.49 Eletrodutor serão utilizados apenas para decidas de tomadas, interruptores e outros. 

14.50 As canaletas de paredes não podem ser do tipo perfuradas e devem possuir tampas que só possam 

ser removidas com auxílio de ferramentas. 

14.51 Os circuitos elétricos das edificações deverão ser divididos de acordo com os usos finais, em quadros 

separados para distribuição de iluminação, força e ar-condicionado.  

14.52 Nas edificações com laboratórios, deverão ser previstos um quadro de força para cada laboratório, 

instalado no interior do mesmo. 
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14.53 O projeto deve prever a distribuição dos circuitos entre as fases de modo a obter o melhor 

balanceamento de carga possível. 

14.54 Todas as tomadas deverão possuir aterramento e atender as norma NBR 14136 ou NBR IEC 60309-1, 

conforme aplicação em função das cargas. No caso de tomadas especificadas pela NBR 14136, deve 

ser incluído em prancha, um detalhe orientando o instalador a colocar a fase no lado direito da 

tomada – visão do usuário. 

14.55 O projeto deve prever a padronização da cor da Face de tomadas 110V = Preta ou Grafite, 220V = 

Brancas e PCI = Vermelha. Explicitar a padronização de cores na planta baixa e memoriais. Quando do 

uso das duas tensões, devem ser previstos eletrodutos separados sinalização de alerta para evitar a 

conexão de equipamentos com tensão imprópria a seu funcionamento. 

14.56 Em qualquer caso, a instalação deverá ter um padrão estético adequado ao projeto arquitetônico. 

14.57 Em ambientes de uso comum, tais como sanitários, vestiários, circulações e áreas de convivência, as 

instalações devem ser embutidas. 

Condutores Elétricos 

14.58 Devem ser usados cabos de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5. 

14.59 Nas instalações externas terão isolação em composto poliolefínico termofixo (HEPR) e isolamento 

0,6/1,0 kV – 90 °C em regime continuo, 130 °C em regime de sobrecarga e 250 °C em curto circuito. 

Alimentadores dos Quadros e Painéis 

14.60 A seção nominal dos condutores elétricos destinados à alimentação dos Quadros e Painéis Elétricos 

deverão ser definidas no projeto elétrico. Será adotada como seção nominal mínima para estes 

condutores #6,0mm². 

14.61 Para os circuitos alimentadores dos Quadros Elétricos os condutores serão não propagantes de 

chamas, baixa emissão de fumaça e nenhuma emissão do gás halogênio (LSZH), com isolação em 

composto termofixo de borracha (HEPR) e isolamento 0,6/1,0 kV – 90 °C em regime continuo, 130 

°C em regime de sobrecarga e 250 °C em curto circuito. 

14.62 Os alimentadores deverão, obrigatoriamente, ser identificados por cores na isolação do condutor, 

obedecendo ao código de cores descrito na Figura 6. 

Circuitos Terminais de Iluminação de Força 

14.63 A seção nominal dos condutores elétricos destinados à alimentação dos circuitos terminais deverá 

ser definida nos quadro de cargas. 
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14.64 Para os circuitos terminais os condutores serão não propagantes de chamas, baixa emissão de 

fumaça e nenhuma emissão do gás halogênio (LSZH). Nas instalações internas terão isolação em 

composto poliolefínico termoplástico e isolamento 450/750V – 70 °C em regime contínuo, 100 °C 

em regime de sobrecarga e 160 °C em curto circuito. 

14.65 Para os circuitos terminais de força serão adotados como seção nominal mínima condutores isolados 

(450/750 V – 70°C) #4mm². 

14.66 Para os circuitos terminais de iluminação serão adotados como seção nominal mínima condutores 

isolados (450/750 V – 70°C) #2,5mm². 

14.67 Os condutores para circuitos CA em esquema TNS deverão, obrigatoriamente, ser identificados por 

cores na isolação do condutor isolado ou da veia do cabo multipolar, ou na cobertura do cabo 

unipolar, obedecendo ao código de cores descrito a seguir: 

CONDUTOR COR 

Fase R vermelho  

Fase S branco  

Fase T preto  

Neutro azul claro  

PE (Terra) verde  

Retorno amarelo  

Figura 6 - Identificação de condutores 

14.68 Para os circuitos terminais, alimentados por condutores com seção nominal igual ou superior a #16,0 

mm², devem possuir isolação do tipo HEPR 90° 0,6/1 kV. 

Circuitos de Corrente Contínua 

14.69 Nos circuitos CC a identificação da polaridade do condutor deve ser padronizada na cor Vermelha ou 

Branca (Positivo) e Cinza ou Azul (Negativo). 

14.70 A isolação dos circuitos terminais será conforme apresentado no projeto e deverá obrigatoriamente 

possuir baixa emissão de fumaça e ser livre de halogênio (LSZH). 

14.71 Os circuitos devem ser instalados em dutos separados dos circuitos CA. 

Circuitos do Esquema IT 

14.72 Os cabos condutores para circuitos CA em esquema IT devem ser padronizados com as seguintes 

cores: Linha 1 e Linha 2 na cor Cinza e Terra na cor Verde. 
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14.73 A isolação dos circuitos terminais será conforme apresentado no projeto e deverá obrigatoriamente 

possuir baixa emissão de fumaça e ser livre de halogênio (LSZH). 

14.74 As linhas elétricas em esquema IT não devem compartilhar a mesma infraestrutura das linhas TNS. 

Conexões Elétricas 

14.75 As conexões de condutores entre si e com outros componentes da instalação devem garantir 

continuidade elétrica durável, adequada suportabilidade mecânica e adequada proteção mecânica. 

14.76 As conexões devem ser acessíveis para verificação, ensaios e manutenção. 

14.77 Nas linhas elétricas constituídas por condutos fechados só se admitem conexões contidas em 

invólucros apropriados, tais como caixas, quadros, etc., que garantam a necessária acessibilidade e 

proteção mecânica. 

14.78 É vedada a aplicação de solda a estanho na terminação de condutores, para conectá-los a bornes ou 

terminais de dispositivos ou equipamentos elétricos. 

14.79 Todas as conexões elétricas deverão utilizar terminais de pressão ou conectores adequados a cada 

caso. 

14.80 O projeto deve prever que todas as conexões dos condutores com barramentos, tomadas, 

interruptores e disjuntores deverão ser feitas com terminais pré-isolados e adequados à instalação. 

Projeto de Iluminação 

14.81 As recomendações para os projetos e equipamentos de iluminação estão descritas na PORTARIA da 

UFSC N.º 851/GR/2010, DE 28 DE JUNHO DE 2010. Preferencialmente devem ser aplicadas 

luminárias com lâmpadas T5 de 14W ou 28W. Os requisitos de iluminação recomendados para os 

diversos ambientes devem atender aos estabelecidos na norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013. 

14.82 O projeto deve atender aos Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de 

Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ), constantes na Portaria INMETRO n.º 372, de 17 de 

setembro de 2010. 

14.83 As instalações de iluminação deverão apresentar padrões estéticos e funcionais adequados ao 

projeto arquitetônico e ao uso a que cada ambiente se destina. 

14.84 No projeto de iluminação de interiores e de exteriores deverão ser utilizados equipamentos de 

elevada eficiência, com setorização adequada de comandos (interruptores) e com dispositivos 

automáticos de liga-desliga, onde se aplicar. 

14.85 Os ambientes com abertura(s) voltada(s) para o ambiente externo ou para átrio não coberto ou de 

cobertura translúcida e que contenham mais de uma fileira de luminárias paralelas à(s) abertura(s) 
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devem possuir um controle manual para o acionamento independente da fileira de luminárias mais 

próxima à abertura, de forma a propiciar o aproveitamento da luz natural disponível. 

14.86 O sistema de iluminação das escadas deverá ser instalado com um circuito em prumada para cada 

caixa de escada e possuir dispositivos de controle automático (sensor de presença) para ligar e 

desligar a iluminação. Deve haver um disjuntor exclusivo para iluminação de cada caixa de escada. 

14.87 Para os circuitos de iluminação devem ser previstos o uso de perfilados ou eletrodutos como 

condutos dos cabos. Cada luminária deve ser conectada ao circuito por meio de um cabo PP com 

conector macho em uma tomada, a qual deverá ser instalada em condulete no perfilado ou 

eletroduto acima da respectiva luminária. 

14.88 O memorial de projeto deverá apresentar o método de cálculo utilizado, incluindo o nome e 

fabricante do software empregado, quando for o caso.  

14.89 Deverá ser apresentada à UFSC uma planilha de cálculo resumida, contendo o nome da edificação a 

que se refere o projeto e, para cada ambiente deverão constar as seguintes informações: 

a) Identificação do ambiente; 

b) Área, em m²; 

c) Conjunto de iluminação empregado: 

c.1 tipo de luminária; 

c.2 tipo de lâmpada; 

c.3 número de lâmpadas por luminária; 

c.4 IRC e temperatura de cor da lâmpada; 

d) Número de luminárias adotado; 

e) Potência instalada por unidade de área, em W/m²; 

f) Iluminância de projeto, em Lux; 

g) Iluminância estimada para o final do período de manutenção, adotando-se FD = 0,80; 

Ambientes com Necessidades Predefinidas 
Sanitários Acessíveis  

14.90 O projeto deverá prever nos banheiros para portadores de necessidades especiais – PNE um sistema 

de sinalização, com campainhas e alarmes de emergência visuais e sonoros, conforme NBR 

9050:2004. 
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14.90.1 Deve ser instalado, em cada banheiro PNE, um sistema (kit de Sinalização de Emergência 

para Cadeirante) contendo, uma central de controle chaveada para o sistema, fonte de 

alimentação de no máximo 30vcc; botão (on/off) fosforescente, tipo cogumelo, para 

acionamento manual, com grau de proteção: ip65 (proteção contra água); indicador áudio-

visual com lâmpada xenon e descrição "emergência". 

14.90.2 O dispositivo de acionamento da sinalização de emergência deve ser instalado ao lado do 

vaso sanitário, a uma altura de 400 mm do piso acabado, para acionamento em caso de 

queda, de acordo com determinação da NBR9050. 

14.91 Além do sistema de sinalização, deve ser previsto a instalação de uma Ducha higiênica (Potência 

estimada de 4500W /220V /1Ø), com suas devidas proteções individuais (DR e Disjuntor). 

Copas  

14.92 Nas copas, além das tomadas de uso geral, prever tomadas para: refrigerador, cafeteira, 

filtro/bebedouro, forno de micro-ondas e cooktops. Os circuitos das copas devem atender as 

recomendações da NBR5410, com relação ao dimensionamento e às proteções para este tipo de 

ambiente. 

Ambientes de Afluência de Público  

14.93 Nos locais de afluência de público, no caso de linhas constituídas por condutores em condutos 

fechados, os condutores devem ser de cobre, resistentes à chama, sob condições simuladas de 

incêndio, e os condutos devem ser resistentes à chama, sob condições simuladas de incêndio, livres 

de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos. 

14.94 Nas edificações ou áreas que contenham locais de afluência de publico deverá ser aplicada a estes 

locais a norma NBR 13570, além das demais normativas cabíveis. 

Interferências Específicas dos Demais Projetos 

14.95 Deverão ser especificados circuitos prevendo a instalação de equipamentos de climatização e 

renovação de ar, quando apontados no projeto de climatização ou no arquitetônico. 

14.96 Deverão ser especificados circuitos dedicados prevendo a instalação de luminárias de emergência 

autônomas, tanto para iluminação quanto para sinalização, onde apontado no projeto preventivo 

contra incêndio. Cada circuito destes deve atender no máximo 30 luminárias. 

14.97 Prever tomadas de energia próximas aos sistemas de projeção (Datashow) em salas de aulas, de 

reuniões e auditório. 

14.98 Prever tomadas de energia, com circuito dedicado, próximas às centrais técnicas de Alarme de 

Incêndio. 
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14.99 Prever tomadas de energia, com circuito dedicado, próximas às centrais técnicas de Alarme de 

Intrusão. 

Da Previsão de Apresentação de Laudos e Certificados de Conformidade 

14.100 O projetista deve fazer constar no memorial descritivo e de especificações do projeto e no orçamento 

que a empresa executora da obra deverá realizar medições nas malhas de aterramento utilizando 

equipamento rastreado, com atestado de calibração válido e entregar Laudo Técnico referente à 

avaliação do Aterramento. 

14.101 O memorial descritivo do projeto deverá apresentar, em destaque, a seguinte informação: ”Deverão 

ser fornecidos à fiscalização de obra, ANTES DA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DOS QUADROS E PAINÉIS, 

os relatórios de ensaios e/ou certificados de conformidade de acordo com a instrução técnica da 

UFSC-DPAE (IT02/DPAE/2015), com a finalidade de comprovar que os quadros e painéis elétricos a 

serem instalados atendem à especificação prevista.” 

Da Previsão de Nobreaks, Bancos de Baterias e Geradores 

14.102 Quando do uso de Nobreaks deve ser indicado sua autonomia, acrescentando que devem ser 

senoidais, do tipo dupla conversão conforme a NBR15014, utilizarem baterias VRLA (seladas), conter 

sistema de by-pass com chave estática, permitindo a transferência sem interrupção da saída e ter 

comunicação SNMP. Quando de potência acima de 10KVA devem ser modulares com gavetas 

extraíveis. 

14.103 Quando da instalação de banco de baterias para nobreak deve-se observar a norma NBR 

15389:2006, dependendo da capacidade do nobreak, o mesmo poderá ser instalado na SALA 

TÉCNICA DE ELÉTRICA ou em outro local específico para acondicionamento do mesmo. O local da 

instalação deve permitir a troca de ar, a fim de prevenir a possibilidade de acúmulo de hidrogênio, 

limitando a concentração do mesmo em no máximo 3,8% do volume total da área/gabinete de 

bateria. A temperatura ambiente da sala para operação do banco de baterias deverá ser de 25°C. Se 

necessário deverá ser prevista renovação de ar forçada e climatização na sala das baterias para 

garantir as condições de funcionamento já mencionadas. 

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

14.104 Deverá ser indicado no projeto que caberá à CONTRATADA responsável pela obra, prover todo e 

qualquer meio necessário para que sejam seguidas TODAS as recomendações estabelecidas na 

Norma Reguladora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 

14.105 Nas portas de todas as salas técnicas de elétrica devem ser fixadas placas metálicas de advertência 

conforme modelo abaixo. 
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Figura 7 - Placas de Advertência - Salas Técnicas 

14.106 Para as portas de todos os quadros e painéis devem ser previstas as advertências citadas abaixo, as 

quais podem vir de fábrica ou serem providas no local: 

 

Figura 8 - Placas de Advertência - Quadros e Paineis 

 

Figura 9 - Placas de Advertência - Quadros e Paineis 
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14.107 Em todas as intervenções nas instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de 

controle de risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise e risco de forma 

a garantir a segurança e a saúde no trabalho. 

14.108 Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletivas foram 

tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos devem ser adotados equipamentos 

de proteção individual específicos e adequados às atividades desenvolvidos, em atendimento ao 

disposto na NR 6. 

14.109 Nos locais de trabalho só poderão ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas 

compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando as características de proteção, 

respeitadas as recomendações do fabricante e as influencias externas. 

14.110 Os serviços em instalações elétricas, em baixa ou média tensão, devem ser planejados e realizados 

em conformidade com procedimentos de trabalho específicos, padronizados, com descrição 

detalhada de cada tarefa, assinados por profissional que atenda ao estabelecido pela NR-10. 

14.111 Todas as áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção 

contra incêndio e explosão, conforme dispõe a NR-23 – Proteção Contra Incêndios. 

14.112 Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança 

destinada à advertência e à identificação obedecendo ao disposto na NR-10 e na NR-26 – Sinalização 

de Segurança. 

14.113 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento 

específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de 

prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido na NR-10 – 

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. Todos os funcionários devem ter participado 

com avaliação e aproveitamento satisfatórios do curso básico - segurança em instalações e serviços 

com eletricidade de 40 horas da NR-10, realizados a menos de dois anos. Para realizar intervenções 

em instalações de média tensão os funcionários devem além do curso básico, ter participado 

também com avaliação e aproveitamento satisfatórios do Curso complementar – segurança no 

sistema elétrico de potência (SEP) e em suas proximidades, ambos realizados a menos de dois anos. 

14.114 Será de responsabilidade da CONTRATADA manter os profissionais envolvidos nos serviços em 

instalações elétricas informados sobre os riscos a que estão expostos, instruindo-os quanto aos 

procedimentos e medidas de controle contra riscos elétricos a sem adotados. 

14.115 Caberá à empresa CONTRATADA propor medidas preventivas e corretivas para os riscos envolvendo 

as atividades por ela desenvolvidas. 
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14.116 Apresentação Gráfica e Textual: 

14.116.1 Anteprojeto (AP) Instalações Elétricas de Iluminação e Força (ELE)  

14.116.1.1 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO elétrica preliminar contendo: 

a) Locação da Subestação de Energia com definição das eventuais especificidades 

de acesso de pessoas, máquinas e veículos a este local, bem como aos quadros, 

dispositivos e equipamentos a ele associados; 

b) Traçado dos cabos de baixa tensão que alimentarão a edificação;  

c) Locação aproximada e identificação da infraestrutura elétrica existente e 

possíveis necessidades de alterações de traçado;  

d) Locação do(s) Barramento(s) de Ligação Equipotencial e dos Quadros de 

Distribuição Principais de Baixa Tensão; 

14.116.1.2 PLANTA OU DIAGRAMA ESQUEMÁTICO PRELIMINAR DA SUBESTAÇÃO elétrica 

em escala 1:50, quando aplicável; 

14.116.1.3 PLANTAS DOS PAVIMENTOS contendo: 

a) Locação dos espaços técnicos (salas técnicas, shafts, prumadas) , com definição 

das eventuais especificidades de acesso de pessoas, máquinas e veículos à estes 

locais , bem como aos quadros, dispositivos e equipamentos a eles associados; 

b) Locação preliminar dos quadros de distribuição; 

c) Distribuição preliminar dos equipamentos de iluminação em pranchas separadas 

da distribuição dos pontos de força; 

d) Distribuição preliminar dos pontos de força; 

e) As plantas contendo a distribuição de iluminação devem ser separadas das 

plantas contendo a distribuição de força. 

14.116.1.4 MEMORIAL JUSTIFICATIVO contendo: 

a) Descritivo básico com a indicação e justificativa das alternativas ou soluções 

técnicas adotadas; 

b) Descritivo da Consulta Prévia à concessionária de energia elétrica, quando 

aplicável; 
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c) Descrição de necessidades específicas de salas técnicas, tais como condições de 

posicionamento, necessidades de aberturas, condições de ventilação, 

climatização e outros condicionantes; 

d) Descrição da solução de aterramento prevista. Registro da realização de medidas 

de resistividade do terreno, em acordo com a NBR 7117, ou descrição do método 

adotado para projeto do subsistema de aterramento. 

e) Descritivo da solução a ser adotada para alimentação ininterrupta das cargas 

especiais (se houverem); 

f) Descritivo da solução a ser adotada para alimentação de cargas específicas (se 

houverem) em níveis de tensão diferentes; 

g) Lista de ambientes com necessidade de instalações especiais e/ou aplicação de 

normas específicas; 

h) Demanda estimada considerando as instalações básicas e necessidades 

específicas das instalações. 

i) Descritivo do método de cálculo luminotécnico utilizado para o projeto de 

iluminação, incluindo o nome e fabricante do software empregado, quando for o 

caso.  

j) Ainda quanto ao projeto de iluminação, apresentar uma planilha de cálculo 

resumida, contendo o nome da edificação a que se refere o projeto e, para cada 

ambiente deverão constar as seguintes informações: 

� Identificação do ambiente; 

� Área, em m²; 

� Conjunto de iluminação empregado: tipo de luminária; tipo de lâmpada; número de 

lâmpadas por luminária; IRC e temperatura de cor da lâmpada; 

� Número de luminárias adotado; 

� Potência instalada por unidade de área, em W/m²; 

� Iluminância de projeto, em Lux; 

� Iluminância estimada para o final do período de manutenção, adotando-se FD = 0,80; 

14.116.2 Projeto Executivo (PE) Instalações Elétricas de Iluminação e Força (ELE)  
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Não serão aceitos projetos cujos desenhos estejam confusos, sugerindo-se, para evitar isto, o uso de 

pranchas adicionais sempre que necessário. 

14.116.2.1 PLANTAS DE IMPLANTAÇÃO elétrica contendo: 

a) Locação da Subestação de Energia com definição das eventuais especificidades 

de acesso de pessoas, máquinas e veículos a este local, bem como aos quadros, 

dispositivos e equipamentos a ele associados; 

b) Traçado dos cabos de baixa tensão que alimentarão a edificação;  

c) Locação aproximada e identificação da infraestrutura elétrica existente e 

possíveis necessidades de alterações de traçado;  

d) Locação do(s) Barramento(s) de Ligação Equipotencial e dos Quadros de 

Distribuição Principais de Baixa Tensão; 

14.116.2.2 PLANTA DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA em escala 1:50, quando aplicável. 

14.116.2.3 PLANTAS BAIXAS DOS PAVIMENTOS em escala 1:50, indicando: 

a) Identificação dos espaços técnicos (salas técnicas, shafts, prumadas) , com 

definição das eventuais especificidades de acesso de pessoas, máquinas e 

veículos à estes locais , bem como aos quadros, dispositivos e equipamentos a 

eles associados; 

b) Localização dos quadros e painéis de distribuição e de comando; 

c) Distribuição dos pontos de iluminação, em pranchas separadas da distribuição 

de força, com as respectivas cargas, seus comandos e identificação dos circuitos; 

d) Distribuição dos pontos de força, com as respectivas cargas, seus comandos e 

identificação dos circuitos; 

e) Traçado da rede de eletrodutos e canaletas, com as respectivas bitolas e tipos; 

f) Representação simbólica dos condutores, nos eletrodutos, com identificação das 

respectivas bitolas, tipos e circuitos a que pertencem; 

g) Localização das caixas, suas dimensões e tipos; 

h) Simbologia e convenções adotadas; 

i) Disposição de aparelhos e equipamentos em caixas ou quadros; 

j) Conexões de aterramento; 
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k) Soluções para passagem de eletrodutos através de elementos estruturais; 

14.116.2.4 PLANTAS DE ESQUEMAS, DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGA em conformidade 

com o que a seguir é estabelecido: 

a) Deverão ser feitos esquemas para as instalações elétricas, em que constem os 

elementos mínimos exigidos pelas respectivas concessionárias; 

b) Deverão ser apresentados diagramas unifilares, discriminando os circuitos, 

cargas, seções dos condutores, tipo de equipamentos no circuito, dispositivos de 

manobra e proteção e fases a conectar, para cada quadro de distribuição; 

c) Deverão ser feitos esquemas elétricos para acionamento de motores, cargas 

especiais, circuitos de sinalização e outros que exijam esclarecimentos maiores 

para as ligações; 

d) Para cada quadro de distribuição, deverá ser elaborado um quadro de cargas 

que contenha um resumo dos elementos de cada circuito, tais como: número do 

circuito; fases em que o circuito está ligado; cargas e correntes parciais 

instaladas (quantidade e valor em watts ou quilowatts e ampéres); carga e 

corrente totais (quilowatts e ampéres); queda de tensão para carga nominal; etc; 

14.116.2.5 MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAÇÕES de Materiais e Serviços, 

abrangendo descrição de todas as informações de projeto, devidamente 

compatibilizado com os demais documentos e projetos. Deverá conter: 

a) Descritivo básico com a indicação e justificativa das alternativas ou soluções 

técnicas adotadas; 

b) Resposta da consulta prévia à concessionária, quando aplicável; 

c) Descrição de necessidades específicas de salas técnicas, tais como condições de 

posicionamento, necessidades de aberturas, condições de ventilação, 

climatização e outros condicionantes; 

d) Descrição da solução de aterramento prevista. Registro da realização de medidas 

de resistividade do terreno, em acordo com a NBR 7117, ou descrição do método 

adotado para projeto do subsistema de aterramento. 

e) Descritivo da solução a ser adotada para alimentação ininterrupta das cargas 

especiais (se houverem); 
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f) Descritivo da solução a ser adotada para alimentação de cargas específicas (se 

houverem) em níveis de tensão diferentes; 

g) Lista de ambientes com necessidade de instalações especiais e/ou aplicação de 

normas específicas; 

h) Descritivo do método de cálculo luminotécnico utilizado para o projeto de 

iluminação, incluindo o nome e fabricante do software empregado, quando for o 

caso.  

i) Ainda quanto ao projeto de iluminação, apresentar uma planilha de cálculo 

resumida, contendo o nome da edificação a que se refere o projeto e, para cada 

ambiente deverão constar as seguintes informações: 

•  Identificação do ambiente 

• Área, em m²; 

• Conjunto de iluminação empregado: Tipo de luminária; Tipo de lâmpada; 

Número de lâmpadas por luminária; IRC e temperatura de cor da lâmpada; 

• Número de luminárias adotado; 

• Potência instalada por unidade de área, em W/m²; 

• Iluminância de projeto, em Lux; 

• Iluminância estimada para o final do período de manutenção, adotando-se 

FD = 0,80; 

j) Demanda calculada considerando as instalações básicas e necessidades 

específicas das instalações. 

k) A memória ou roteiro de cálculo deverá citar, obrigatoriamente, os processos e 

critérios adotados, referindo-se às normas técnicas e ao estabelecido nestas 

instruções para elaboração de projetos. Detalhará explicitamente, todos os 

cálculos referentes a: 

• Seções dos condutores; 

• Queda de tensão; 

• Potência de equipamentos; 

• Demandas previstas; 

• Correntes nominais dos dispositivos de proteção; 
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• Correntes de curtos-circuitos; 

• Iluminação; 

• Fator de potência; 

• Cálculo de Amperagem nominal de cada alimentador, proteção, voltagem, 

queda de tensão; 

• Dimensionamento das fiações, tubulações e proteções; 

• Cálculo de cada circuito, subdivididos em iluminação, aparelhos, motores e 

tomadas; 

• Dimensionamento da chave geral, disjuntores e barramentos; 

• Dimensões dos quadros segundo os componentes especificados. 

• Outros elementos julgados necessários ou indicados pelo DPAE. 

l) Especificação e qualificação de todos os elementos e materiais a serem 

utilizados na obra.  

m) Recomendações para a execução, Descrição sucinta da obra, além de alertar e 

fornecer procedimentos alternativos para dificuldades previsíveis de execução. 

n) Recomendações de segurança em instalações e serviços em eletricidade 

o) Orientações para Apresentação de Laudos e Certificados de Conformidade. 

14.116.2.6 QUANTITATIVOS de acordo com o item 9 deste instrumento. 

14.116.2.7 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA APROVAÇÃO PELAS AUTORIDADES 

COMPETENTES com base nas exigências legais (municipais, estaduais e federais), 

obedecendo às exigências específicas de cada órgão quanto às informações e nível 

de detalhamento que deverão ser apresentados.  
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15. PROJETO EXECUTIVO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA)  

15.1 Deverá ser utilizado preferencialmente SPDA não estrutural prevendo a instalação de componentes 

não naturais para compor os subsistemas de captação, descida e aterramento. 

15.2 O projeto dos subsistemas de aterramento e equipotencialização, deverá seguir a orientação do item 

Aterramento e Equipotencialização Elétrica. 

15.3 A especificação padrão completa dos materiais e equipamentos, consta no CADERNO DE DETALHES 

fornecido pela CONTRATANTE. 

15.4 O projetista deve fazer constar no memorial descritivo e de especificações do projeto e no orçamento 

que a empresa executora da obra deverá providenciar: 

15.4.1 Medições na malha de aterramento utilizando equipamento rastreado, com atestado de 

calibração válido e entregar Laudo Técnico referente à avaliação do Aterramento. Em caso de 

Aterramento Estrutural o aterramento deverá ser avaliado através da injeção de corrente 

através da terra entre o BEP e um eletrodo externo ao edifício, de acordo com a recomendação 

da NBR 5419. 

15.4.2 Em caso de Descidas Estruturais, ensaio de continuidade das armaduras, utilizando 

microhmímetro (com atestado de calibração válido), através do método dos 4 terminais 

(método de Kelvin), com injeção de corrente de no mínimo 1A e entregar Laudo Técnico 

referente à avaliação das descidas. 

15.5 Apresentação Gráfica e Textual: 

15.5.1 Anteprojeto (AP) Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)  

15.5.1.1 PLANTA DE SITUAÇÃO, com indicação das edificações vizinhas mostrando contorno e 

especificando alturas, estruturas relevantes e malhas de aterramentos existentes 

próximas à edificação. 

15.5.1.2 PLANTA DE ATERRAMENTO com indicação da posição de descidas, hastes e caixas de 

inspeção; 

15.5.1.3 PLANTA DE COBERTURA com indicação da posição de terminais e cabos captores e 

descidas; 

15.5.1.4 VISTAS da edificação identificando o volume protegido. 
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15.5.1.5 MEMORIAL contendo: 

a) Descrição e justificativa para a solução a ser adotada. Métodos aplicados e nível de 

proteção adotado, critérios considerados em caso de aproveitamento de elementos 

naturais; 

b) Descrição dos subsistemas de captação, descidas e aterramento; 

c) Registro da realização de medidas de resistividade do terreno, em acordo com a 

NBR7117, ou descrição do método adotado para projeto do subsistema de 

aterramento. 

15.5.2 Projeto Executivo (PE) Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) 

15.5.2.1 PLANTA DE SITUAÇÃO com indicação das edificações vizinhas mostrando contorno e 

especificando alturas, estruturas relevantes e malhas de aterramentos existentes 

próximas à edificação. 

15.5.2.2 PLANTA DE ATERRAMENTO com indicação da posição de descidas, hastes e caixas de 

inspeção; 

15.5.2.3 PLANTA DE COBERTURA com a distribuição de terminais e cabos captores e descidas. 

Indicando ainda as massas metálicas previstas próximas ao SPDA e equipamentos a 

serem instalados na cobertura que devam ficar dentro do volume protegido; 

15.5.2.4 VISTAS da edificação identificando o todo o volume protegido; 

15.5.2.5 PLANTA DE DETALHES. 

15.5.2.6 MEMORIAL contendo: 

a) Descrição e justificativa para a solução a ser adotada. Métodos aplicados e nível de 

proteção adotado, critérios considerados em caso de aproveitamento de elementos 

naturais; 

b) Descrição dos subsistemas de captação, descidas e aterramento; 

c) Registro da realização de medidas de resistividade do terreno, em acordo com a NBR 

7117, ou descrição do método adotado para projeto do subsistema de aterramento; 

d) Especificação de materiais; 

e) Recomendações para execução; 

f) Orientações para apresentação de laudos. 

15.5.2.7 QUANTITATIVOS de acordo com o item 9 deste instrumento. 
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15.5.2.8 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA APROVAÇÃO PELAS AUTORIDADES 

COMPETENTES com base nas exigências legais (municipais, estaduais e federais), 

obedecendo às exigências específicas de cada órgão quanto às informações e nível de 

detalhamento que deverão ser apresentados.  
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16. PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (ECE)   

16.1  Sistema Predial de Cabeamento Estruturado deverá atender os pontos para equipamentos de 

informática, telefonia IP e video monitoramento IP, bem como outros equipamentos com interface de 

comunicação padrão Ethernet no conceito de Cabeamento Estruturado. 

16.2 O projeto de lógica deverá ser baseado no padrão Ethernet (IEEE 802.3) e suas extensões. 

16.3 A especificação padrão completa dos materiais e equipamentos, consta no CADERNO DE DETALHES a 

ser fornecido pela CONTRATANTE. 

16.4 O projetista deverá exigir do executor a certificação de todos os pontos e cabos fornecidos e instalados 

na edificação, fazendo constar esta informação no memorial descritivo do projeto e prevendo este 

serviço no orçamento. 

16.5 As seguintes observações - elaboradas pela SETIC - deverão ser seguidas e o texto deverá constar no 

memorial descritivo e de especificações do projeto: 

16.5.1 Todos os produtos descritos como para conexão a 10Mbps devem ser aderentes ao padrão IEEE 

802.3; 

16.5.2 Todos os produtos descritos como para conexão a 100Mbps devem ser aderentes ao padrão IEEE 

802.3u 100Base-T - Fast Ethernet ou 100BaseFX quanto da utilização de fibra ótica; 

16.5.3 Todos os produtos descritos como para conexão a 1000Mbps (1Gbps) devem ser aderentes ao 

padrão IEEE 802.3z 1000Base-T; 

16.5.4 Todos os equipamentos devem ser acompanhados de manuais técnicos e, quando aplicável, 

software para configuração dos mesmos; 

16.5.5 Caso sejam necessários conectores extras para as portas ou equipamentos descritos 

(transceivers, cabos, adaptadores) os mesmos devem ser fornecidos juntamente com os 

equipamentos; 

16.5.6 Todos os equipamentos devem permitir sua ligação na rede elétrica local: monofásico - tensão 

220V (fase-neutro), trifásicos – tensão 380/220V e freqüência de 60Hz. Não deverá ser exigido, 

além do fornecido junto com o equipamento, a utilização adicional de estabilizadores ou 

quaisquer outros meios para regulação ou conversor de energia; 

Cabeamento de Entrada e Backbone 

16.6 O cabeamento de entrada deverá ser projetado com cabo de fibra óptica monomodo com 06 fibras, 

para uso interno/externo, com proteção contra roedores. 
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16.7 O trajeto do cabeamento externo, seu ponto de conexão à rede do campus e o ponto de entrada na 

edificação devem constar em planta de implantação. 

16.8 O cabo deverá ser instalado em eletroduto subterrâneo, do tipo PEAD, em trajeto seguro e sinalizado 

até caixa de fibra, localizada na sala técnica de entrada da edificação. Seu encaminhamento deverá 

seguir orientação prevista no documento de DIRETRIZES DE PROJETO  

16.9 Na caixa de fibra, o cabo deverá ser acomodado, deixando-se uma sobra de cabo, e a partir dessa o 

cabo deverá ser conectado ao Distribuidor Interno Óptico - DIO no rack da sala técnica de entrada da 

edificação. Neste rack, o DIO será conectado ao switch com cordão duplex LC/SC. A partir desse switch 

deve-se conectar aos switchs dos racks dos outros pavimentos, através de cabos UTP Classe 6 na cor 

BRANCA , montando-se o Backbone do Edifício. 

Dimensionamento de Salas Técnicas e Shafts 

16.10 Devem ser previstas salas técnicas para distribuição de cabeamento estruturado em cada pavimento 

da edificação, salvo recomendação em contrário apresentada no documento de DIRETRIZES DE 

PROJETO para a edificação em questão.  

16.11 As salas técnicas de cabeamento estruturado não devem compartilhar espaço com quadros e 

equipamentos da distribuição elétrica. 

16.12 As salas técnicas de telecomunicações devem ser climatizadas. 

16.13 Nas salas técnicas devem ser instalados armários para o cabeamento estruturado, tipo Rack 44UA 

autoportantes, central de alarme patrimonial, equipamentos ativos de dados e de segurança, bem 

como quaisquer outros equipamentos que venham a utilizar a rede estruturada como base de 

comunicações. 

16.14 O projeto deve prever Distribuidor Interno Óptico (DIO) padrão 19” para instalação em rack. Não 

especificar DIO de parede. 

16.15 As extensões ópticas conectorizadas (PIGTAIL) devem ser especificadas com 1,5m de comprimento e 

conectores padrão LC. 

16.16 As interligações entre os Patch Panels com os Switches serão através de patch cords RJ-45/RJ-45, 

com cabos do tipo extra flexível, categoria 6, crimpados pelo fabricante. 

16.17 Nas salas técnicas deverão sempre ser previstos organizadores de cabos para arranjo e coordenação 

dos cabos e cordões ópticos dentro dos racks. 

16.18 Em cada sala técnica deverá ser previsto um BEL (Barramento de Equipotencialização Local) para 

cabeamento estruturado e segurança patrimonial. 
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16.19 Todas as estruturas metálicas devem ser aterradas. As eletrocalhas e racks devem ser interligados 

aos BELs de telecom através de cabo isolado (cor verde), exclusivo, de seção mínima de 6 mm²  

Prever detalhe de instalação do sistema de aterramento de Telecom. 

Cabeamento Horizontal e Distribuição dos Pontos 

16.20 O sistema de dados a ser implantado deve permitir transmissão de sinais na frequência de 250 MHz 

ou superior e possuir todos os componentes para funcionamento em categoria 6. 

16.21 O cabeamento horizontal é constituído dos cabos que ligam o painel de distribuição até o ponto final 

do cabeamento, ou seja, as tomadas de telecomunicações (outlets). Por ele trafegam todos os 

serviços (voz, dados, vídeo, controle, etc.). Cada conector, ou tomada de telecomunicações, tem a 

sua própria posição mecânica no ponto de conexão horizontal, no armário (ou sala) de 

telecomunicações. 

16.22 No cabeamento horizontal, os cabos provenientes das tomadas das áreas de trabalho deverão 

chegar às portas traseiras dos Patch Panels e devem ser amarrados formando um feixe, o qual 

deverá ser fixado à estrutura de suporte (por exemplo, do rack ou gabinete). 

16.23 Todas as tomadas de lógica serão identificadas através de etiquetas adequadas, em material 

laminado durável na cor preta escrita em branco e autocolantes para não permitir seu 

descolamento, conforme numeração em projeto. 

16.24 O cabeamento destinado ao sistema de cabeamento estruturado deverá ser composto por cabos 

UTP, 4 pares, Categoria 6, LSZH (Baixa fumaça, zero Halogênio), de cor VERMELHA, específico para 

este sistema, devendo ser passado um cabo para cada elemento do sistema. Estes cabos deverão 

ser identificados em ambas às extremidades e ter folga mínima de 2 metros na central e de 50 

centímetros nos pontos. 

16.25 Todos os cabos deverão ser identificados nas duas extremidades através de etiquetas adequadas, 

em material durável e autofixante, para não permitir seu descolamento, conforme numeração em 

projeto. 

16.26 Todo o cabeamento no interior de eletrocalhas, canaletas e perfilados deverá ser organizado e 

chicoteado com braçadeiras de aperto em PVC. 

16.27 Devem ser previstos pontos distribuídos no forro para instalação de access points com alimentação 

PoE, de forma a prover cobertura favorável da rede wireless para toda a edificação. 

16.28 Prever pontos de lógica próximos às centrais técnicas de alarme de incêndio e de alarme de intrusão 

instalados em alturas compatíveis com a altura de instalação das centrais. 
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16.29 Prever sistemas de projeção (Datashow) em salas de aulas, de reuniões e auditórios, com  cabo com 

pontos de lógica, pontos HDMI e tomada de energia próxima. 

16.30 Apresentação Gráfica e Textual: 

16.30.1 Anteprojeto (AP) de Cabeamento Estruturado (ECE) 

16.30.1.1 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO contendo:  

a) Localização do distribuidor a partir de onde será derivada a rede de dados e 

telefonia e o traçado dos cabos que conectarão a edificação à rede existente; 

b) Localização do DIO – Distribuidor Interno Óptico dentro da edificação. 

16.30.1.2 PLANTA DE CADA PAVIMENTO contendo: 

a) Locação dos espaços técnicos (salas técnicas, shafts, prumadas), com definição 

das eventuais especificidades de acesso de pessoas, máquinas e etc. à estes 

locais , bem como aos racks, distribuidor, dispositivos e equipamentos a eles 

associados. 

b) Localização dos racks. 

c) Distribuição dos pontos. 

16.30.1.3 MEMORIAL contendo: 

a) Descrição e justificativa para a solução a ser adotada. Tipos de sistemas que 

devem ser previstos, critérios para o posicionamento de equipamentos e 

especificação de componentes. 

b) Definição das necessidades de salas técnicas, com dimensões, condições de 

posicionamento, acesso e circulação de pessoas, tubulações e sistemas 

técnicos, condições de ventilação, climatização e outros condicionantes; 

c) Dimensões principais e posicionamento de shafts e espaços técnicos com 

percurso vertical; 

d) Dimensões principais de outros espaços necessários para passagem de 

tubulações e/ou sistemas técnicos, inclusive alturas de entreforros; 

e) Descritivo de solução a ser adotada para atendimento de equipamentos 

específicos. 
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16.30.2 Projeto Executivo (PE) de Cabeamento Estruturado (ECE) 

Os projetos de telecomunicações deverão ser elaborados em plantas separadas dos 

projetos de segurança patrimonial, e seguirão o estabelecido nas instruções normativas de 

telecomunicações e nas especificações dos fabricantes. 

16.30.2.1 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO contendo:  

a) Localização do distribuidor a partir de onde será derivada a rede de dados e o 

traçado dos cabos que conectarão a edificação à rede existente; 

b) Localização do DIO – Distribuidor Interno Óptico dentro da edificação. 

16.30.2.2 PLANTA DOS PAVIMENTOS contendo: 

a) Indicação dos espaços técnicos (salas técnicas, shafts, prumadas), com 

definição das eventuais especificidades de acesso de pessoas, máquinas e etc. 

à estes locais , bem como aos racks, distribuidor, dispositivos e equipamentos a 

eles associados. 

b) Distribuição dos pontos de cabeamento estruturado, com indicação dos 

respectivos pontos e dos racks. Incluir na simbologia o padrão adotado para a 

identificação dos pontos. 

c) Traçado da rede de eletrodutos, com indicação das respectivas bitolas e tipos; 

d) Representação simbólica dos condutores, nos eletrodutos, com identificação 

de tipo e quantidade. 

e) Localização das caixas, suas dimensões e tipos; 

f) Simbologia e convenções adotadas; 

g) Conexões de aterramento; 

16.30.2.3 PRUMADA com localização dos racks e backbone do edifício; 

16.30.2.4 PLANTA DE DETALHES incluindo o esquema de ocupação de cada rack, detalhes 

de todos os dispositivos, suportes e acessórios e soluções para passagem de 

eletrodutos através de elementos estruturais, quando aplicável; 

16.30.2.5 MEMORIAL contendo: 

a) Descrição e justificativa para a solução a ser adotada. Tipos de sistemas que 

devem ser previstos, critérios para o posicionamento de equipamentos e 

especificação de componentes. 
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b) Descritivo de solução a ser adotada para atendimento de equipamentos 

específicos. 

c) Especificação de materiais. 

d) Recomendações para execução. 

e) Orientações para apresentação de certificados. 

16.30.2.6 QUANTITATIVOS de acordo com o item 9 deste instrumento. 
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17. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL (ESP)  

17.1 O sistema de segurança predial compreenderá sistemas de alarme de intrusão e vídeo-monitoramento 

compatíveis com o Sistema de Segurança existente no Campus Universitário. 

17.2 A especificação padrão completa dos materiais e equipamentos, consta no CADERNO DE DETALHES 

fornecido pela CONTRATANTE. 

17.3 As instalações de segurança patrimonial compartilharão da infraestrutura de telecomunicações. O 

projetista deverá incluir nota em prancha com esta informação. 

Sistema De Alarme Contra Intrusão 

17.4 A CONTRATADA deverá prever a interligação das centrais de alarme patrimonial com a central de 

operações de segurança da Universidade Federal de Santa Catarina através da ethernet, utilizando o 

sistema de cabeamento estruturado localizados nas salas técnicas. 

17.5 A CONTRATADA deverá indicar em projeto a setorização do sistema de alarme indicando em prancha 

as zonas previstas relacionando-as aos respectivos pontos de comando. 

17.6 Cada laboratório e sala de professor devem ser considerados como zonas independentes. 

17.7 O projeto deverá prever toda a infraestrutura para as interligações das centrais de alarmes com todos 

os componentes do sistema (sensores, teclados, sirenes), incluída a interligação entre as centrais de 

alarme e os Racks.  

17.8 A CONTRATADA deverá prever o cabeamento destinado ao sistema de alarme, composto por cabos 

com isolação LSZH (Baixa emissão de fumaça, zero Halogênio), específico para este sistema. Estes 

cabos deverão ser identificados nas extremidades e em cada equipamento.  

17.9 Os eletrodutos devem preferencialmente ser encaminhados sobrepostos no entreforro ou paredes 

com acessórios de fixação/suspensão galvanizados (cantoneiras ZZ, vergalhões rosqueados, suportes 

para tubo, etc.) fixados no teto. Ou ainda, embutidos em alvenaria, quando necessário. 

17.10 Todas as estruturas metálicas devem ser aterradas. As eletrocalhas e equipamentos devem ser 

interligados aos BELs de Telecom através de cabo isolado (cor verde), exclusivo, de seção mínima de 6 

mm². 

Sistema de Vídeo Monitoramento 

17.11 As câmeras deverão ser do tipo IP, com alimentação elétrica através do próprio cabo ethernet (POE). 

Para cada câmera será previsto um ponto de rede lógica que deve ser indicado no projeto de 

cabeamento estruturado. 
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17.12 O projeto deverá prever a instalação de equipamentos do tipo NVR que, propicie a gravação local das 

imagens.  

17.13 Deverá ser prevista a instalação de câmeras de acordo com os seguintes critérios: 

17.13.1 Junto aos acessos principais da edificação deve ser prevista câmera de resolução Full HD 

posicionada de forma que: 

a) Viabilize a identificação de face. A altura de instalação deve ser baixa o suficiente para que 

seja possível a identificação de face de alguém que esteja usando boné, por exemplo; 

b) Seja pouco perceptível por quem entra no ambiente; 

c) Não seja afetada pela luz proveniente das aberturas. 

17.13.2 Nos laboratórios de informática. 

17.13.3 Nas circulações, de forma a identificar de qual ambiente alguém entrou ou saiu. 

17.13.4 Nas áreas externas de forma a visualizar as aberturas da edificação. 

17.14 Apresentação Gráfica e Textual: 

17.14.1 Anteprojeto (AP) Instalações de Segurança Patrimonial (ESP) 

17.14.1.1 PLANTA DE SITUAÇÃO, com indicação das edificações vizinhas mostrando as áreas 

externas de monitoramento existente e aquelas a serem implantadas e destacando 

eventuais obstáculos a serem evitados. 

17.14.1.2 PLANTA DOS PAVIMENTOS: 

a) Locação dos espaços técnicos (salas técnicas, shafts, prumadas), com definição 

das eventuais especificidades de acesso de pessoas, máquinas e etc. à estes 

locais , bem como aos racks, dispositivos e equipamentos a eles associados; 

b) Locação dos racks e das centrais e dispositivos de armazenamento local; 

c) Distribuição dos pontos e alarme e vídeo monitoramento. 

17.14.1.3 MEMORIAL contendo descrição e justificativa para a solução a ser adotada. Tipos de 

sistemas previstos, critérios para o posicionamento de câmeras e sensores e para 

especificação de componentes, lista de ambientes críticos para monitoramento, e 

descrição de especificidades de controle de acesso a ambientes e à edificação. 
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17.14.2 Projeto Executivo (PE) Instalações de Segurança Patrimonial (ESP) 

17.14.2.1 PLANTA DE SITUAÇÃO com indicação das edificações vizinhas mostrando as áreas 

externas de monitoramento existente e aquelas a serem implantadas e destacando 

eventuais obstáculos a serem evitados. 

17.14.2.2 PLANTA DOS PAVIMENTOS: 

a) Indicação dos espaços técnicos (salas técnicas, shafts, prumadas), com definição 

das eventuais especificidades de acesso de pessoas, máquinas e etc. à estes 

locais , bem como aos racks, dispositivos e equipamentos a eles associados; 

b) Locação dos racks e das centrais 

c) Distribuição dos pontos e equipamentos dos sistemas. Incluir na simbologia o 

padrão adotado para a identificação dos pontos. 

d) Incluir nota no projeto informando que a infraestrutura para distribuição dos 

sistemas de segurança patrimonial será compartilhada com o cabeamento 

estruturado. 

e) Traçado da rede de eletrodutos, com indicação das respectivas bitolas e tipos; 

f) Representação simbólica dos condutores, nos eletrodutos, com identificação de 

tipo e quantidade. 

g) Localização das caixas, suas dimensões e tipos; 

h) Simbologia e convenções adotadas; 

i) Conexões de aterramento. 

17.14.2.3 PRUMADA do sistema de segurança patrimonial; 

17.14.2.4 PLANTA DE DETALHES incluindo o esquema de ocupação de cada rack, detalhes 

de todos os dispositivos, suportes e acessórios e soluções para passagem de 

eletrodutos através de elementos estruturais, quando aplicável; 

17.14.2.5 MEMORIAL: 

a) Descrição e justificativa para a solução a ser adotada. Tipos de sistemas que 

previstos, critérios para o posicionamento de câmeras e sensores e para 

especificação de componentes, Lista de ambientes críticos para monitoramento, 

e descrição de especificidades de controle de acesso a ambientes e à edificação; 

b) Especificação de materiais; 
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c) Recomendações para execução; 

17.14.2.6 QUANTITATIVOS de acordo com o item 9 deste instrumento. 
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18.  PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITÁRIO (HID)   

18.1 Neste item são apresentados os procedimentos, critérios e padrões a serem adotados para elaboração 

dos projetos de instalações hidráulicas (instalação de sistemas de recebimento, alimentação, reserva e 

distribuição de água fria, água quente), sanitárias (sistemas de coleta, condução, afastamento e 

tratamento dos despejos de esgotos sanitários), águas pluviais, drenagem (drenos de climatização e 

drenagem de área externa) e aproveitamento de água da chuva, a serem apresentados à Universidade 

Federal de Santa Catarina - UFSC.  

18.2 Os Projetos Hidrossanitários apresentados à UFSC deverão atender as especificações e orientações 

aqui constantes, e às normas vigentes da ABNT, INMETRO, bem como os Códigos, Decretos, Leis, 

Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços 

públicos. 

18.3 Na elaboração dos projetos de instalações hidráulicas e sanitárias, será estudada a interdependência 

das diversas partes do conjunto, visando ao abastecimento dos pontos de consumo e a coleta e 

destinação de seus esgotos. 

18.4 O Projeto Hidrossanitário deverá abranger as seguintes instalações: 

18.4.1 Abastecimento e distribuição de água fria, água quente; 

18.4.2 Coleta, disposição e tratamento de esgotos sanitários; 

18.4.3 Coleta e encaminhamento das águas pluviais; 

18.4.4 Aproveitamento de água da chuva; 

18.4.5 Drenagem da edificação, do entorno e dos aparelhos de climatização; 

18.5 A edificação deverá ter reserva própria de água de incêndio e consumo, com distribuição por 

gravidade, salvo casos especiais (a serem aprovados pela CONTRATANTE). 

18.6 Na edificação deverão ser previstas as medições de consumo de água, e seus respectivos 

instrumentos de medição. 

18.7 As passagens através de uma estrutura serão projetadas de modo a permitir a montagem e 

desmontagem das tubulações em qualquer ocasião, sem que seja necessário danificar esta 

estrutura. Em nenhuma hipótese, será permitida passagem de tubulação em pilares. As eventuais 

passagens através de vigas e lajes, deverão ser feitas somente após avaliação do projetista estrutural. 

18.8 Nos desenhos deverão ser indicados os furos e aberturas na estrutura e/ou trechos de instalação 

embutidos em alvenaria armada. 



 

Página 96 de 134 
 

18.9 Os furos e aberturas devem atender os itens 13.2.5.1 e 21.3.3 da NBR 6118. Para aberturas devem-se 

fazer verificações adicionais de dimensionamento, bem como de armaduras junto à região da 

abertura. 

18.10 Para as tubulações enterradas, o autor do projeto deverá verificar sua resistência quanto às cargas 

externas permanentes e eventuais a que estarão expostas e se necessário, projetar reforços para 

garantir que as tubulações não sejam danificadas. 

18.11 Os suportes para as tubulações suspensas deverão ser posicionados e dimensionados de modo a não 

permitir a sua deformação física. Deverão ser verificadas as dilatações térmicas das tubulações de 

PVC quando embutidas em alvenarias que recebem a incidência de raios solares com muita 

intensidade. 

18.12 Nas juntas estruturais, as tubulações deverão ser projetadas para absorver eventuais deformações. 

18.13 Para as instalações elevatórias prever sempre pelo menos dois conjuntos motobomba para cada 

estação elevatória, de modo que um funcione como reserva. Os conjuntos devem ser instalados em 

local abrigado, coberto, com ventilação e iluminação adequada, livre de enchentes e enxurradas. 

18.14 O projeto deverá indicar engrossamentos, enchimentos, com indicação de suas dimensões, e outros 

ajustes ou considerações eventualmente necessárias para orientar os projetos das demais 

especialidades, em todos os setores ou pavimentos. 

18.15 Neste projeto deverá constar posicionamento de forros e sancas, com indicação de suas dimensões. 

18.16 As alturas de entreforro deverão ser dimensionadas garantindo os adequados caminhamentos e 

interseções das tubulações hidrossanitárias e demais tubulações de outros sistemas como 

climatização, elétrica e prevenção contra incêndio. 

18.17 O projeto deverá apresentar detalhamento de impermeabilização dos ambientes e elementos 

necessários:  

• Tanques sépticos; 

• Coberturas verdes. 

• Piscinas. Prever rebaixo para tratamento das instalações (entradas e saídas de água e sistemas de 

iluminação); 

Hidráulico 

18.18 O projeto de Instalação Predial Hidráulico é composto por elementos gráficos, memoriais, desenhos e 

especificações técnicas que definem a instalação do sistema de recebimento, alimentação, 

reservação e distribuição de água fria, água quente e água salgada -quando existir - nas edificações.  
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18.19 As instalações hidráulicas deverão ser projetadas de forma que sejam compatíveis com o projeto 

arquitetônico e demais projetos complementares, visando a máxima economia de energia, o menor 

desperdício e o máximo reaproveitamento da água.  

18.20 O projeto deve garantir o fornecimento de água de forma contínua, em quantidade suficiente, com 

pressões e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças de utilização e dos sistemas 

de tubulações, além de preservar rigorosamente a qualidade da água no sistema de abastecimento.  

18.21 Os reservatórios (de água potável, aproveitamento de água da chuva, etc.) não poderão ser 

enterrados. Podem, entretanto, estar locados em compartimentos sob o solo onde seja possível 

visualização dos elementos como extravasores e filtros e permitindo fácil acesso para manutenção 

de tubulações, registros e filtros permitindo limpezas dos reservatórios, desde que prevejam 

impermeabilizações do compartimento e drenagem para extravasão e/ou limpeza dos reservatórios; 

18.22 A construção dos reservatórios pode ser em concreto armado ou em fibra de vidro. Para concreto 

armado deve-se utilizar concreto com aditivo impermeabilizante, instalar impermeabilização 

(polímero modificado com adição de cimento e fibras, membrana de poliuretano, cristalização 

capilar, revestimento de PVC ou cimento polimérico) respeitando cada sistema construtivo e 

finalizando com pintura epóxi.  

18.23 Nos reservatórios superiores e nos compartimentos sob o solo, quando couber deve-se 

impermeabilizar os lados em contato com solo, instalar manta geotêxtil, dreno corrugado perfurado 

nas paredes ao fundo do reservatório, usar formas de compensado naval em todas as faces, usar 

cobrimento mínimo de quatro cm para as armaduras da estrutura em concreto. 

18.24 O sistema de extravasamento dos reservatórios deve permitir a imediata percepção do fato, devendo 

possuir a tela fina de proteção na extremidade e estar em cota superior ao da tubulação afluente; 

18.25 Os reservatórios devem ser fechados e cobertos de modo a não permitir a entrada de luz natural ou 

de elementos que possam poluir ou contaminar as águas.  

18.26 Os reservatórios devem possibilitar fácil acesso ao seu interior para inspeção, limpeza e conservação 

da qualidade da água. 

18.27 Deverá ser prevista a utilização de dispositivos que provoquem menor consumo de água, como 

torneiras de fechamento automático, descarga com válvula dual, sanitários hidrodinamicamente 

eficientes e/ou outras soluções. 

18.28 Prever mictórios separados por divisórias e dotados de válvula de fechamento automático. 

18.29 Torneiras de pias de serviços (copas, laboratórios, etc) devem ter bico arejador e permitir o 

fechamento com no máximo meia volta. 
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18.30 Todas as tubulações da instalação de água fria serão dimensionadas definindo-se, para cada trecho: 

diâmetro, vazão e perda de carga, 

18.31 Na determinação das vazões máximas para dimensionamento dos trechos da rede de água fria, 

deverá ser computado o uso simultâneo dos pontos de consumo (aparelhos, equipamentos e 

outros), 

18.32 O projeto deverá conter o tipo, número de usuários e necessidades de demanda; 

18.33 Determinar a quantidade de água para consumo médio diário e o volume da reserva a ser utilizada. 

Considerar no volume total de armazenamento, a reserva de água para combate a incêndio. 

18.34 Prever registros para bloqueio de fluxo d’água nos seguintes pontos: 

18.34.1.1 Junto a aparelhos e dispositivos sujeitos a manutenção ou substituição como 

hidrômetros, torneiras de bóia, válvulas redutoras de pressão, bombas e outros; 

18.34.1.2 Nas colunas de distribuições; 

18.34.1.3 Nos ramais de grupos de aparelhos e pontos de consumo; 

18.34.1.4 Antes de pontos específicos, tais como bebedouros, filtros, equipamentos e outros; 

18.34.1.5 Em casos especiais como seccionamentos, isolamentos, etc. 

18.35 Deverá ser previsto registro na entrada de áreas molhadas (BWCs, copas, etc.) e de laboratórios. 

18.36 Toda a instalação de água fria deverá ser projetada de modo a que as pressões estáticas e dinâmicas 

se situem dentro dos limites estabelecidos pelas normas, regulamentações, características e 

necessidades dos equipamentos e materiais das tubulações que forem especificadas no projeto. 

18.37 Deverão ser indicados nos desenhos e textos, o tipo de abastecimento dos vasos sanitários (válvulas 

de descarga ou caixa de descarga). 

18.38 Deverá ser apresentada proposta para irrigação dos jardins, canteiros e áreas gramadas previstas no 

projeto de Paisagismo. 

Sanitário 

18.39 As instalações de esgoto sanitário deverão:  

18.39.1.1 Permitir o rápido escoamento dos despejos, 

18.39.1.2 Facilitar os serviços de desobstrução e limpeza sem que seja necessário danificar ou 

destruir parte das instalações, alvenaria e/ou estruturas, 

18.39.1.3 Impedir a formação de depósitos de gases no interior das tubulações, 
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18.39.1.4 Impedir a passagem de gases, animais e insetos ao interior da edificação, 

18.39.1.5 Impedir a contaminação da água para consumo, 

18.39.1.6 Não interligar o sistema de esgotos sanitários com outros sistemas, 

18.39.1.7 Prever coletor para a conexão das instalações de esgotos sanitários da edificação ao 

sistema público de coleta de esgotos sanitários, 

18.40 As tubulações horizontais não deverão ser embutidas nas lajes e deverão atender declividades 

mínimas estipuladas em norma; 

18.41 Recomenda-se que as tubulações principais sejam aparentes, empregando-se forros falsos para 

escondê-las, de modo a facilitar os serviços de manutenção, excetuando-se as tubulações dos 

pavimentos em contato direto com o solo. 

18.42  A determinação da contribuição de despejos e o dimensionamento da tubulação, trecho por trecho, 

deverão obedecer ao estipulado na Norma NBR 8160. 

18.43 A condução dos esgotos sanitários à rede pública ou ao sistema receptor será feita, sempre que 

possível, por gravidade. 

18.44 Prever peças adequadas de inspeção das tubulações aparentes ou embutidas, para fins de 

desobstrução, pelo menos nos seguintes lugares: 

18.44.1.1 Nos pés dos tubos de queda; 

18.44.1.2 Nos ramais de esgoto e sub-ramais em trecho reto, a cada 15,00 metros no máximo; 

18.44.1.3 Antes das mudanças de nível ou de direção, quando não houver aparelho sanitário ou 

outra inspeção a montante situada em distância adequada. 

18.45 Os ramais de descarga provenientes de equipamentos como destiladores e autoclaves serão 

projetados em material resistente a temperaturas altas. 

18.46 Os ramais de descarga deverão ser providos de sifonamento; 

18.47 O sistema de ventilação referente à instalação predial de esgotos sanitários deverá obedecer à 

Norma da ABNT, NBR 8160; 

18.48 É vedada a instalação de tubulação de esgoto em locais que possam apresentar risco de 

contaminação da água potável; 

18.49 Quando forem previstas aberturas ou peças embutidas em qualquer elemento de estrutura, o autor 

do projeto de estruturas deverá ser consultado para sua verificação e posterior aval; 
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18.50 Os suportes para as tubulações suspensas serão posicionados de modo a não permitir a deformação 

física destas; 

18.51 As caixas de inspeção, coletoras e outras serão localizadas de preferência, em áreas não edificadas; 

18.52 O autor do projeto deverá verificar as resistências das tubulações enterradas quanto a cargas 

externas permanentes e eventuais a que estarão expostas, e se necessário, projetar reforços para 

garantir que as tubulações não sejam danificadas; 

18.53 Caso necessária a previsão de chuveiros de emergência/lava-olhos estes deverão assegurar fluxo 

controlado de fluido de lavagem, em uma velocidade suficientemente baixa para ser inofensivo ao 

usuário, mas suficientemente alta para promover uma descontaminação eficiente. O projeto deverá 

prever pressão necessária para adequado funcionamento do equipamento (pressão na rede, 

materiais específicos das tubulações e conexões). A localização destes equipamentos deve levar em 

conta a disponibilidade para uso imediato prevendo o tempo máximo de 10s para alcance ao 

equipamento mais próximo. 

Pluvial/Drenagem 

18.54 Formarão o projeto de drenagem pluvial: 

18.54.1.1 Águas pluviais provenientes das coberturas, terraços, marquises e outros; 

18.54.1.2 Águas pluviais externas, provenientes de áreas impermeáveis descobertas como pátios, 

quintais, ruas, estacionamentos e outros fazendo parte da drenagem superficial;  

18.54.1.3 Águas pluviais de infiltração, provenientes de superfícies receptoras permeáveis como 

pavimentos drenantes, jardins, áreas não pavimentadas e outras fazendo parte da 

drenagem sub-superficial; 

18.54.1.4 Drenagem de contenções. 

18.54.1.5 Drenagem profunda, caso necessário. 

18.55 Caso o aproveitamento das águas pluviais não seja possível, elaborar o projeto de forma a favorecer a 

infiltração das águas da chuva no solo. 

18.56 A adoção de sistemas de Aproveitamento de água pluviais, o tipo de instalações e a exequibilidade 

devido as limitações de entorno,  deverá ser discutida em conjunto com a equipe responsável pelo 

Projeto de Arquitetura e demais projetos complementares. As soluções de projeto deverão ser 

avaliadas pela CONTRATANTE com base nos relatórios técnicos, que devem incluir estimativas de 

custos, apresentados pela CONTRATADA. 

18.57 A drenagem pluvial deverá:  
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18.57.1.1 Definir a instalação de sistemas de captação, condução e afastamento das águas pluviais 

de superfície e de infiltração das edificações (fundação e entorno externo); 

18.57.1.2 Garantir de forma homogênea, a coleta de águas pluviais, acumuladas ou não, de todas as 

áreas atingidas pelas chuvas; 

18.57.1.3 Conduzir as águas pluviais coletadas até um sistema de aproveitamento – se possível - ou 

qualquer local legalmente permitido; 

18.57.1.4 Não interligar o sistema de drenagem de águas pluviais com outros sistemas como: 

esgoto cloacal, água, etc.; 

18.57.1.5 Permitir a limpeza e desobstrução de qualquer trecho da instalação, sem que seja 

necessário danificar ou destruir parte das instalações; 

18.57.1.6 Os taludes de corte ou aterro, caso existam, deverão apresentar elementos de proteção à 

erosão; 

18.57.1.7 Elementos de contenção deverão ter devido sistema de drenagem e escoamento das 

águas captadas; 

18.57.1.8 Nas calhas e rufos: A conexão da calha ao condutor de saída na sua parte inferior deverá 

ser por meio de funil ou caixa especial; 

18.57.1.9 Nas saídas verticais, deverão ser previstos ralos hemisféricos e nas saídas horizontais 

grelhas planas, para evitar obstruções. 

18.58 Nos condutores verticais: 

18.58.1.1 O projeto deverá prever que os condutores verticais fiquem externos à edificação e que 

condições de manutenção às tubulações sejam mantidas; 

18.58.1.2 Junto à extremidade inferior dos condutores verticais, deverão ser previstas caixas de 

captação visitáveis (caixas de areia); 

18.58.1.3 Deverão ser previstas peças de inspeção próximas e a montante das curvas de desvio, 

inclusive no pé da coluna, mesmo quando houver caixa de captação logo após a curva de 

saída; 

18.58.1.4 Os condutores deverão ser colocados externamente ao edifício ou de acordo com o 

previsto pelo projeto arquitetônico. 

18.59 Nos condutores horizontais: 
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18.59.1.1 A declividade mínima dos condutores deverá estar de conformidade com a Norma NBR 

10.844; 

18.59.1.2 As declividades máximas dos condutores não deverão ultrapassar valores que causem 

velocidades excessivas de escoamento a fim de evitar a erosão do tubo; 

18.59.1.3 A ligação de condutores verticais a tubos horizontais aparentes será feita por meio de 

curva de raio longo e junção de 45º. 

18.59.1.4 Quando forem previstas aberturas ou peças embutidas em qualquer elemento de 

estrutura, o autor do projeto estrutural deverá ser comunicado para sua verificação e aval. 

18.60 O autor do projeto deverá verificar as resistências das tubulações enterradas quanto às cargas 

externas, permanentes e eventuais, a que estarão expostas, e se necessário, projetar reforços para 

garantir que as tubulações não sejam danificadas. Os suportes para as canalizações suspensas 

deverão ser posicionados e dimensionados de modo a não permitir sua deformação física. 

18.61 Apresentação Gráfica e Textual: 

 Para o referido projeto Hidrossanitário, os seguintes produtos gráficos deverão ser apresentados: 

18.61.1 Anteprojeto (AP) Hidrossanitário  

Etapa destinada à concepção e representação das informações técnicas provisórias da 

edificação e de seus elementos, instalações e componentes, necessários ao inter-

relacionamento das diversas especialidades envolvidas, apresentando as alternativas de 

solução, adotando-se a mais vantajosa para a edificação, obedecida as diretrizes de economia 

de energia, facilidade de manutenção e de redução de eventual impacto ambiental.  

18.61.1.1 PLANTA GERAL DE IMPLANTAÇÃO contendo: 

a) Direção do Norte verdadeiro; 

b) Locação e identificação das edificações existentes ou a construir; 

c) Traçado dos acessos e sistema viário existente; 

d) Identificação de cursos d´'agua; 

e) Definição das áreas para implantação dos sistemas de tratamento de esgoto e 

aproveitamento de água da chuva; 

f) Localização dos sistemas de abastecimento (alimentador), redes coletoras de 

esgoto e pluviais - existentes e projetadas; 
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g) Localização e caracterização do sistema de tratamento, quando for o caso, ou dos 

pontos de lançamento de esgotos e dispositivos que receberão as contribuições; 

h) Traçado de todas as tubulações externas - existentes e projetadas claramente 

diferenciadas; 

i) Posição de caixas de inspeção, passagem, gordura, poços de visita, bocas de lobo, 

canaletas e outras peças e correspondente numeração das mesmas; 

j) Cotas de nível de platôs, áreas externas, cristas e pés de taludes; 

k) Inclinações a utilizar para os pavimentos adotados; 

l) Dispositivos de drenagem a serem aplicados para Drenagem Superficial, 

Drenagem Sub-superficial e Drenagem Profunda; 

m) Legenda de modo que seja possível identificar a função de cada tubulação 

contendo unicamente as legendas que foram utilizadas na prancha. 

18.61.1.2 PLANTA GERAL PARA CADA NÍVEL DA CONSTRUÇÃO, INCLUSIVE NÍVEL DA RUA 

E DAS COBERTURAS em escala adequada, contendo: 

a) Caminho ou áreas para tubulações horizontal e vertical; 

b) Posicionamento de shafts e espaços técnicos; 

c) Localização do abrigo do cavalete; 

d) Localização e capacidade dos reservatórios superior e inferior e respectivos 

conjuntos motobomba, estações redutoras de pressão ou outros equipamentos 

necessários ao funcionamento do sistema de abastecimento de água fria; 

e) Traçado das tubulações; 

f) Disposição dos elementos componentes dos sistemas como: reservatórios, 

cisternas, instalações elevatórias, pontos de consumo e esgotamento, sistema de 

aquecimento; 

g) Localização dos aparelhos sanitários, ralos, caixas sifonadas, caixas coletoras, 

caixas separadoras, tubos de ventilação, etc.;  

h) Legenda de modo que seja possível identificar a função de cada tubulação 

contendo unicamente as legendas que foram utilizadas na prancha. 

18.61.1.3 PLANTA DE COBERTURA e projeção da edificação contendo: 

a)  Áreas de contribuição; 
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b) Localização de condutores verticais e horizontais com indicações de diâmetros, 

comprimentos e declividades; 

c) Posicionamento de sistema de aquecimento solar;  

d) Localização de equipamentos ou unidades que possuam necessidade de 

abastecimento de água ou esgotamento. 

e) Legenda de modo que seja possível identificar a função de cada tubulação 

contendo unicamente as legendas que foram utilizadas na prancha. 

18.61.1.4 ESQUEMAS VERTICAIS: 

a) Esquema geral das instalações; 

b) Indicação de perfil natural do terreno; 

c) Alturas de entreforro, necessários para passagem de tubulações e/ou sistemas 

técnicos; 

d) Inclinações das tubulações de esgoto e cotas de entradas e saídas de caixas de 

inspeção até destino final, incluindo cota de entrada à este; 

e) Legenda de modo que seja possível identificar a função de cada tubulação 

contendo unicamente as legendas que foram utilizadas na prancha. 

18.61.1.5 MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAÇÕES de Materiais e Serviços, 

abrangendo descrição de todas as informações de projeto, devidamente 

compatibilizado com os demais documentos e projetos, onde deverá: 

a) Descrever as características da construção (salas de aula, administrativo, 

laboratórios, etc.); 

b) Descrever o objeto do projeto (obra nova, ampliação, reforma, regularização); 

c) Deverá apresentar quadro de áreas; 

d) Deverá conter critérios e parâmetros de projeto; 

e) Deverá apresentar síntese dos sistemas propostos, com apresentação das 

características principais das unidades projetadas e descrição das particularidades 

do projeto; 

f) Disponibilidade e características de atendimento de serviços de água e sistemas 

de tratamento e/ou disposição de esgoto; 
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g) Apresentar recomendações técnicas sobre a ligação aos serviços de água e 

sistemas de tratamento de esgoto e/ou disposição de esgoto; 

h) Descrever os sistemas de tratamento de esgoto; 

i) Descrever os sistemas de tratamento de águas pluviais; onde se detectar essa 

necessidade; 

j) Descrever o sistema de aproveitamento de água da chuva; 

k) Descrever o sistema de água quente; 

18.61.1.6 MEMORIAL DE CÁLCULO que deverá conter no mínimo: 

a) Apresentar cálculos dos dimensionamentos dos sistemas descrevendo os valores 

de referência e métodos de cálculo utilizados. 

b) Demonstrar o cálculo para determinação do consumo diário da edificação levando 

em consideração o tipo e número de usuários, e demanda de todos os 

equipamentos; 

c) Demonstrar o cálculo do volume dos reservatórios inferior e superior, 

especificando as dimensões destes reservatórios e incluindo reserva técnica de 

incêndio; 

d) Apresentar o cálculo completo de dimensionamento dos conjuntos motobomba e 

de outros equipamentos necessários; 

e) Apresentar cálculos para aproveitamento de água das chuvas; 

f) Apresentar cálculo de dimensionamento dos coletores solares; 

18.61.2 Projeto Executivo (PE) Hidrossanitário:  

Etapa destinada à concepção e à representação final das informações técnicas da edificação 

e de seus elementos, instalações e componentes, completas, definitivas, necessárias e 

suficientes à licitação (contratação) e à execução dos serviços de obra correspondentes. Esta 

etapa deverá apresentar, além das informações solicitadas na etapa de Anteprojeto, o 

seguinte conteúdo mínimo: 

18.61.2.1 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO em escala mínima de 1:500, indicando: 

a)  Localização e dimensionamento de todas as tubulações externas e as redes 

existentes e demais equipamentos como cavalete para hidrômetro e outros; 

b) Ligações às redes existentes e concessionárias. 
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18.61.2.2PLANTA BAIXA DE CADA PAVIMENTO da edificação, em escala 1:50, contendo 

traçado, caminhamento e indicação das tubulações quanto a comprimentos, 

material, diâmetro e inclinações, quer horizontais ou verticais, localização precisa dos 

pontos de consumo, aparelhos sanitários canaletas, ralos e caixas sifonadas, peças e 

caixas de inspeção, tubos de ventilação, caixas coletoras, instalações de bombas - se 

houver - caixas separadoras e outros. 

18.61.2.3 PLANTA DA COBERTURA e demais pavimentos da edificação, onde constem 

áreas de contribuição, em escala 1:50, contendo a localização de todos os 

componentes, dimensões, declividades, materiais e demais características de 

condutores, calhas, rufos e canaletas, pontos de coleta e dimensionamento das áreas 

de contribuição; 

18.61.2.4 PERSPECTIVA ISOMÉTRICA das colunas de distribuição incluindo reservatórios, 

cotas verticais, conexões, válvulas, registros e outros elementos; 

18.61.2.5PERSPECTIVA ISOMÉTRICA OU VISTAS em escala 1:25, dos banheiros, cozinhas, 

lavanderias e demais dependências que necessitam de abastecimento de água, 

indicando diâmetros, cotas verticais (altura de abastecimento), nível do piso acabado, 

conexões, válvulas, registros e outros elementos; 

18.61.2.6 PLANTAS DOS CONJUNTOS DE SANITÁRIOS OU AMBIENTES COM 

DESPEJOS DE ÁGUA em escala 1:25, com detalhamento das instalações; 

18.61.2.7 DETALHES de todas as caixas, peças de inspeção, instalações de bombeamento, 

detalhes de drenos, caixas de areia e coletora, canaletas, ralos, suportes, fixações e 

outros que se fizerem necessários. Para áreas pavimentadas aresentar dispositivos 

de drenagem a serem aplicados em todas as áreas pavimentadas para Drenagem 

Superficial; Drenagem Sub-superficial  e Drenagem Profunda. 

18.61.2.8 ESQUEMAS VERTICAIS de água fria, quente, esgoto e pluvial - com cotas 

altimétricas representando todas as informações necessárias para implantação de 

todos os sistemas envolvidos e a visualização do tipo (por gravidade, bombeamento, 

interconexões com redes existentes, etc.); 

18.61.2.9 PLANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO com localização das impermeabilizações, 

bem como dos locais de detalhamento construtivo, detalhes genéricos e específicos 

que descrevam graficamente todas as soluções de impermeabilização projetadas e 

que sejam necessários para a inequívoca execução destas. 
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18.61.2.10 MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAÇÕES de Materiais e Serviços, 

abrangendo descrição de todas as informações de projeto, devidamente 

compatibilizado com os demais documentos e projetos. Deverá: 

a) Descrever todos os materiais e serviços que compõem o projeto indicando os 

locais onde estes materiais devem ser aplicados, determinando as técnicas 

exigidas para seu emprego (procedimentos de execução e de segurança do 

trabalho e planilha de descrição de ensaios de campo e tecnológicos necessários) 

e fixando as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias-

primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos 

industriais semi-acabados;  

b) Descrição dos estudos realizados e revisados, dos parâmetros e premissas 

adotados e o detalhamento da alternativa selecionada pelo projetista, 

acompanhada dos motivos técnico-econômicos da escolha;  

c) Descrições mínimas a serem contidas para os diversos elementos e sistemas do 

projeto hidrossanitário: dimensões, material, qualidade, cor, modelo de referência, 

tipos de fixação e forma de execução. 

18.61.2.11 MEMORIAL DE CÁLCULO do sistema de abastecimento, reserva e distribuição de 

água fria, quente; do sistema de tratamento de esgoto; do sistema de bombeamento; 

do sistema de aproveitamento de água das chuvas e dos sistemas de drenagens. 

a) Determinar contribuição de despejos; 

b) Cálculo das vazões de projeto (mínima, média e máxima); 

c) Dimensionamento hidráulico da rede coletora, com apresentação das planilhas de 

cálculo; 

d) Devem ser apresentados todos os cálculos referentes ao dimensionamento de 

calhas, condutores verticais e horizontais, ramais e suas interligações, poços de 

visita, caixas de inspeção e de ligação, bocas de lobo, canaletas e outros sistemas 

necessários para o perfeito escoamento da água das chuvas. 

e) Apresentar planilhas dos dimensionamentos do alimentador predial, barrilete, 

colunas de água e ramais, especificando vazão, perda de carga, diâmetro da 

tubulação e cálculo da pressão nos pontos mais desfavoráveis. 

18.61.2.12 QUANTITATIVOS de acordo com o item 9 deste instrumento. 
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18.61.2.13 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA APROVAÇÃO PELAS AUTORIDADES 

COMPETENTES com base nas exigências legais (municipais, estaduais e federais), 

obedecendo às exigências específicas de cada órgão quanto às informações e nível 

de detalhamento que deverão ser apresentados.  
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19. PROJETO EXECUTIVO DE REDE INTERNA DE COLETA DE ESGOTO 

19.1 Compreende a definição das formas pelas quais se dará o escoamento das águas residuárias coletadas 

diretamente das edificações bem como sua destinação formando a rede interna de coleta de esgoto do 

Campus Barra da Lagoa conforme especificações detalhadas no Caderno de Epsecificações da 

Edificação. 

19.2 O projeto deverá levar em consideração as informações contidas na consulta de viabilidade expedida 

pela CASAN (PROTOCOLO 12062015 1406 7240, de 14/07/2015), referente ao esgotamento sanitário 

da área. 

19.3 O projeto deverá seguir além das normas da ABNT, os padrões estipulados pela CASAN, dispostos no 

RPCM (Regulamentação de Preços e Critérios de Medição), no Manual de Serviços de Instalação 

Predial de Água e Esgotos Sanitários e demais materiais e orientações disponibilizados pela 

companhia; 

19.4 As soluções adotadas devem obedecer, os requisitos de segurança pessoal, patrimonial, sanitária e 

ambiental considerados em conjunto com os condicionantes econômicos; 

19.5 Ainda que seja fornecido o levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral deve ser realizada 

pela CONTRATADA vistoria da área de implantação do projeto da rede. Na vistoria da área e de suas 

adjacências, devem ser observadas, registradas e cadastradas características de importância para o 

desenvolvimento do projeto da rede interna de coleta de esgoto. Citam-se, entre outros, os seguintes 

aspectos: 

19.5.1 Identificação de eventuais pontos baixos que impliquem em solução de elevação de esgotos 

ou soluções locais; 

19.5.2 Identificação de alternativas de pontos de conexão da rede a ser projetada com sistemas 

existentes ou eventuais pontos de lançamento; 

19.5.3 Existência de sistemas de esgotamento sanitário e seus dispositivos na área objeto de 

implantação e no seu entorno; 

19.5.4 A situação do arruamento, tipos de pavimentos e dispositivos relativos a outras 

infraestruturas existentes; 

19.5.5 Existência de outros tipos de infraestrutura e formações naturais que venham a se constituir 

em interferência previsível às obras da rede coletora; 

19.5.6 Evidências da necessidade de complementação de informações tais como complementação 

de levantamento topográfico, sondagem do solo, posição do lençol freático etc.; 
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19.6 O traçado do coletor, em planta, deve ser feito de acordo com a topografia favorável (cota mais alta a 

montante); 

19.7 A profundidade da rede coletora deverá atender as condições adequadas de ligação predial e 

proteção da tubulação contra cargas externas, atendendo ao disposto na ABNT e orientações padrão 

CASAN 

19.8 O projeto deverá prever a locação das caixas de inspeção e ligações prediais para o esgotamento das 

edificações existentes; 

19.9 Caso seja necessário, o projeto de estação elevatória deverá ser elaborado e apresentado em 

pranchas específicas, contendo os projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico e mecânico; 

19.10 O projeto deve explicitar todos os materiais, componentes e equipamentos adotados em projeto. 

Entre eles os que contam com especificação através de normalização brasileira ou, na falta desta, 

estrangeira ou internacional, devem ser descritos com base nas suas respectivas normas.Os 

materiais especificados nos projetos devem atender as condições técnicas de serviço, tais como: 

esforço, carga, condições de aplicação e uso, tipo de efluentes e vida útil. 

19.11 O projeto deverá ser submetido à análise e aprovação da CASAN, devendo ser entregue à UFSC com 

aprovação da companhia. 

19.12 Apresentação Gráfica e Textual: 

Para o referido Projeto Executivo de Rede Interna Coletora de Esgoto os seguintes produtos gráficos 

deverão ser apresentados: 

19.12.1 RELATÓRIO DE SERVIÇOS contendo: 

a) Síntese da vistoria e apresentação das providências necessárias à execução do projeto. 

19.12.2 MEMORIAL DE PROJETO contendo: 

a) Apresentar cálculos dos dimensionamentos dos sistemas descrevendo os valores de 

referência e métodos de cálculo utilizados. 

b) Apresentar os cálculos de tensão trativa para cada trecho da rede; 

c) Deverá apresentar área da intervenção do projeto; 

d) Deverá conter critérios e parâmetros de projeto; 

e) Deverá apresentar síntese dos sistemas propostos, com apresentação das características 

principais das unidades projetadas e descrição das particularidades do projeto; 

f) Apresentar recomendações técnicas sobre a ligação aos serviços de concessionárias; 
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g) Deve especificar todos os materiais e serviços a serem executados, estipulando as 

condições mínimas de qualidade, tipo, modelo, características técnicas e sem definição de 

marcas. Descrições mínimas a serem contidas para os diversos elementos e sistemas do 

projeto: dimensões, material, modelo de referência, aspectos de operação e manutenção. 

19.12.3 PLANTA DA REDE contendo: 

a) Direção do Norte verdadeiro; 

b) Locação e identificação das edificações existentes ou a construir; 

c) Traçado dos acessos e sistema viário existente; 

d) Identificação de cursos d´'agua; 

e) Delimitação da área do projeto; 

f) Localização dos sistemas das redes coletoras de esgoto - existentes e projetadas; 

g) Identificação de cada trecho de rede projetado contendo: numeração, comprimento, 

diâmetro e declividade; 

h) Detalhamento dos poços de visita sendo identificadas em cada poço a cota do terreno, cota 

da soleira de cada tubulação de montante, profundidade do poço de visita, numeração dos 

poços de visita, altura dos degraus e cota de soleira; 

i) Localização e caracterização de sistema de tratamento, quando for o caso, ou dos pontos 

de lançamento de esgotos e dispositivos que receberão as contribuições; 

j) Traçado da rede, interligações com a rede existente; 

k) Posição e tipo de caixas com numeração das mesmas e devidas cotas de tampa, fundo e 

profundidade; 

l) Detalhes dos órgãos acessórios da rede, como poços de visita, caixas de passagem, caixas 

de inspeção, etc; 

m) Se for o caso, detalhes construtivos e de instalação de estação elevatória de esgoto; 

n) Legenda de modo que seja possível identificar a função de cada tubulação contendo 

unicamente as legendas que foram utilizadas na prancha; 

o) Demais informações que se fizerem necessárias ao bom entendimento do projeto. 

19.12.4 QUANTITATIVOS de acordo com o item 9 deste instrumento. 
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20. PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PCI)  

20.1 O projeto preventivo deverá consistir na definição, dimensionamento e representação do sistema de 

prevenção e combate a incêndio, incluindo a localização precisa dos componentes, características 

técnicas dos equipamentos do sistema, demanda de água, bem como as indicações necessárias à 

execução das instalações; 

20.2 Deve apresentar o detalhamento das soluções de instalação, conexão, suporte e fixação de todos os 

componentes do sistema a ser implantado, incluindo os embutidos, furos e rasgos a serem previstos 

na estrutura da edificação; com plantas de situação e da edificação com indicação dos detalhes de 

todos os dispositivos, suportes e acessórios; detalhes de execução ou instalação de hidrantes tipo 

chuveiros automáticos, extintores, sinalização, salas de bombas, reservatórios, abrigos e outros; 

detalhes de todos os furos necessários nos elementos da estrutura e suporte da instalação, e das 

peças a serem embutidas; 

20.3 Os sistemas e medidas de segurança contra incêndio serão exigidos em conformidade com o tipo de 

ocupação das edificações, altura ou número de pavimentos, área construída, capacidade de lotação e 

respectivos riscos conforme instruções normativas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina 

- CBMSC; 

20.4 Se na edificação houver áreas isoladas sujeitas a risco de incêndio, deverá ser prevista a proteção por 

unidades extintoras adequadas, independentes da proteção geral; 

20.5 Este projeto deverá considerar as facilidades de acesso para inspeção e manutenção das instalações 

de prevenção e combate a incêndios; 

20.6 O projeto de instalações preventivas deverá ser adequado ao projeto arquitetônico; 

20.7 Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser elaborados em conjunto, de 

forma a ficarem harmonizados entre si. 

Civil 

20.8 Deverá ser previsto em projeto e totalmente detalhado, dispositivos de ancoragem de cabos para 

possibilitar as futuras manutenções do edifício em locais onde houver risco de queda de altura, em 

especial telhados e fachadas, caso a classificação da edificação assim o exija. 

20.9 Plantas de emergência: Caso a classificação da edificação implique na elaboração de Plano de 

Emergência a CONTRATADA deverá apresentar as plantas de emergência as quais visam facilitar o 

reconhecimento do local por parte da população da edificação e das equipes de resgate dividindo-se 

em dois tipos: interna e externa. 
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20.9.1 A planta interna é aquela localizada no interior de cada unidade autônoma (laboratórios, salas 

de aula, salas de professores, etc.) a qual indica claramente o caminho a ser percorrido para 

que a população saia do imóvel em caso de incêndio ou pânico; 

20.9.2 A planta externa é aquela localizada no hall de entrada principal do pavimento de descarga 

do imóvel, a qual indica claramente o caminho a ser percorrido para que a população saia do 

imóvel em caso de incêndio ou pânico e possa chegar até o ponto de encontro (local seguro 

no térreo e fora da edificação). 

20.10 Saídas de emergência - SE: Deverá ser apresentado o dimensionamento e o detalhamento das 

saídas de emergência com a observação de acessos (circulação, corredores e hall), saídas adequadas 

em todos os pavimentos (escadas e rampas) e saídas finais adequadas (descargas e portas) para os 

quais deverão ser especificados corrimãos, revestimentos, indicação das rotas de fuga e 

caminhamentos máximos percorridos, tipo de portas corta-fogo, etc.. Para o dimensionamento e 

apresentação deste sistema deve-se atender às seguintes condições: 

20.10.1 O dimensionamento deste sistema (portas, escadas, circulações, etc.) deve ser feito a fim de 

atender aos requisitos das Instruções Normativas do CBMSC; 

20.10.2 Os acessos devem permitir o escoamento fácil de todos os ocupantes do pavimento; 

permanecer desobstruídos em todos os pavimentos;  

20.10.3 As folhas das portas que se abrem para os acessos não poderão diminuir, durante sua 

abertura, a largura efetiva mínima permitida dos acessos, devendo abrir sempre no sentido 

do fluxo de saída. 

20.10.4 As escadas, rampas e as antecâmaras não podem ser utilizadas como depósitos, localização 

de móveis ou equipamentos, passagem de tubulações, colocação de caixas de inspeção, 

caixas de passagens para fiação elétrica ou telefônica, colocação de medidores de gás, 

medidores de água, colocação de hidrantes e de quaisquer outros elementos que 

diminuam sua resistência ao fogo, e não podem possuir abertura para tubulações de lixo. 

20.11 Proteção por extintores: 

20.11.1 Conter o número necessário, o tipo e a capacidade dos extintores empregados no projeto. 

20.11.2 O tipo de extintor deverá ser determinado de acordo com o material a proteger. 

20.11.3 A quantidade de unidades extintoras deverá ser determinada obedecendo aos parâmetros 

recomendados pelas normas, que, em princípio, dependem: 

20.11.3.1 Da área máxima a ser protegida em cada unidade extintora; 
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20.11.3.2 Da distância máxima para o alcance do operador. 

20.11.3.3 Os extintores deverão respeitar as exigências das Normas do INMETRO, quanto as 

suas características físicas e capacidade. 

20.11.4 Os extintores deverão ser localizados e instalados de acordo com as exigências normativas. 

20.12 Sistema hidráulico preventivo - SHP: 

20.12.1 Caso a edificação requisite este tipo de sistema de proteção, o edifício deverá ter reserva 

própria de água de incêndio e consumo, com distribuição por gravidade, salvo casos especiais 

(a serem aprovados pela CONTRATANTE); 

20.12.2 O sistema de proteção por hidrantes será constituído por tubulações, conexões, válvulas, 

registros, abastecimento e reservação de água, hidrantes, mangueiras, esguichos e outros 

equipamentos destinados ao afluxo de água aos pontos de aplicação de combate a incêndio; 

20.12.3 Os hidrantes deverão sempre ocupar lugares de modo a se proceder a sua localização no 

menor tempo possível e estar situados em locais de fácil acesso.; 

20.12.4 Os hidrantes devem ser dispostos de modo a evitar que, em caso de sinistro, fiquem 

bloqueados pelo fogo; 

20.12.5 Os hidrantes não poderão ser instalados em rampas, em escadas e nem seus patamares; 

20.12.6 O número de hidrantes de uma edificação será determinado pela cobertura proporcionada 

pelas mangueiras; 

20.12.7 O hidrante de recalque será localizado preferencialmente junto à via, na calçada ou embutido 

em muros ou fachadas de modo a ser operado com facilidade e segurança e em condições 

que lhe permitam a fácil localização; 

20.13 Sinalização para abandono do local - SAL 

20.13.1 O Sistema de Sinalização para Abandono de Local será exigido por ocupação de acordo com a 

IN 001/DAT/CBMSC e com normativas de acessibilidade (vide NBR9050). 

20.13.2 A Sinalização para Abandono do Local deve assinalar todas as mudanças de direção, 

obstáculos, saídas, escadas, etc. 

20.13.3 Todas as saídas de emergência das edificações serão sinalizadas com indicação clara do 

sentido de saída onde a sinalização deverá conter a palavra “SAÍDA” sobre a seta indicando o 

sentido da saída; 
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20.13.4 Usar a luminárias de sinalização de emergência, sempre que possível, como sinalização para 

rotas de fuga 

Elétrica 

20.14 Iluminação de emergência - IE 

20.14.1 O projeto deve prever luminárias de emergência autônomas com no mínimo 500 lumens 

para iluminação e no mínimo 30 lumens para sinalização, ambas com autonomia mínima de 

2 horas. 

20.14.2 As demais características das luminárias especificadas deverão estar de acordo com o 

ambiente onde as mesmas serão instaladas. Exemplo: salas limpas, atmosferas 

potencialmente explosivas, etc. 

20.14.3 A disposição das luminárias e a quantidade das mesmas deverão ser determinadas 

objetivando a uniformidade da iluminação de emergência em todos os ambientes e 

garantindo o nível adequado de iluminamento no nível do piso. 

20.14.4 Devem ser previstos, no projeto elétrico, circuitos dedicados exclusivamente à alimentação 

das unidades autônomas de iluminação e sinalização de emergência, de forma a manter suas 

baterias em flutuação e a possibilitar o desligamento da alimentação das mesmas para teste 

do sistema sem afetar as demais cargas da instalação. Cada circuito destes deve alimentar no 

máximo 30 unidades autônomas. 

20.14.5 Para cada luminária de verá ser previsto um ponto de tomada, instalado a 2,30 m do piso, ou 

no forro quando aplicável, com miolo na cor vermelha para identificação. 

20.14.6 A fixação das luminárias deve ser robusta, de forma a impedir queda acidental e a dificultar 

furtos de luminárias. 

20.14.7 O projeto deve indicar que as luminárias do tipo projetor (faróis) devem ser direcionadas de 

forma a não ocasionar ofuscamento. 

20.14.8 A especificação padrão completa dos materiais e equipamentos, consta no CADERNO DE 

DETALHES a ser fornecido pela CONTRATANTE. 

20.15 Sistema de alarme e detecção de incêndio - SAD: 

20.15.1 O projeto deve prever sistema endereçável e centrais homologadas pelo Inmetro. Atenção 

para o cabeamento do sistema de detecção e alarme de incêndio. Este deverá ser 

especificado de acordo com a NBR17240. 
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20.15.2 Prever detectores ópticos de fumaça ou detectores de temperatura termovelocimétricos, de 

acordo com a aplicabilidade, em laboratórios, salas técnicas, salas de máquinas, DML, Copas e 

ambientes com carga de fogo superior à 60Kg/m², além de outros locais previstos em 

normas. Distribuir os detectores de forma a prover cobertura total do ambiente onde forem 

instalados. 

20.15.3 Prever a instalação não apenas de avisadores sonoros, mas também visuais, ou audiovisuais. 

20.15.4 A especificação padrão completa dos materiais e equipamentos, consta no CADERNO DE 

DETALHES a ser fornecido pela CONTRATANTE. 

20.15.5 Detectores De Fumaça: 

• Detector Óptico De Fumaça; 

• Devem ser previstos detectores nas áreas críticas de forma a cobrir todo o ambiente 

20.15.6 Detectores De Temperatura: 

• Detector De Temperatura Termovelocimétrico; 

• Devem ser previstos detectores termovelocimétricos de forma a cobrir todo o ambiente, 

nas áreas críticas nas quais o detector de fumaça possa gerar falso alarme.  

20.15.7 Acionadores Manuais: 

• Acionador Endereçável Do Tipo "Quebre O Vidro", Tensão De Alimentação 24Vcc 

• Devem ser previstos acionadores do tipo quebra vidro distribuídos pelas áreas de 

circulação do edifício respeitando o caminhamento máximo. 

20.15.8 Avisadores Audiovisuais: 

• Sonorizador De Alarme Com Luz Estroboscópica; 

• Os avisadores devem apresentar as seguintes características: luz estroboscópica, sirene 

com intensidade ajustável. Devem ser distribuídos pelas áreas circulação do edifício de 

forma que um alarme visual possa ser observado de qualquer ponto da circulação. 

20.15.9 Infraestrutura para instalação: 

20.15.9.1 A alimentação da central de alarme de incêndio dar-se-á por circuito dedicado 

provenientes do quadro elétrico, conforme indicado no projeto de instalações 

elétricas. 

20.15.9.2 Também deve ser previsto ponto para conexão da central à rede lógica para 

viabilizar o monitoramento remoto de status do sistema 
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20.15.9.3 Deve ser prevista bateria para garantir a continuidade do funcionamento do 

sistema em caso de falta de energia da alimentação principal. 

20.15.9.4 O cabeamento utilizado para o sistema de detecção e alarme de incêndio deverá ser 

composto por condutores de cobre, flexíveis, com isolação não propagante à 

chama, LSZH (baixa emissão de fumaça, zero halogênio), na cor Vermelha. Em se 

tratando de condutores singelos devem possuir tensão de isolação mínima de 

600Vca e ter bitola adequada, sendo a mínima de 0,75mm². Caso sejam previstos 

cabos múltiplos, estes devem possuir tensão de isolação mínima de 300Vca e ter 

bitola adequada, sendo a mínima de 0,50mm². 

20.15.9.5 Os eletrodutos devem ser de ferro galvanizado pintados na cor vermelha. Devem 

ser adequadamente dimensionados para comportar os condutores considerando a 

taxa máxima de ocupação recomendada pela NBR 5410. 

20.15.9.6 Devem ser previstos acessórios adequados para garantir a robustez das fixações 

dos eletrodutos. 

20.15.9.7 Tanto a prumada quanto à distribuição horizontal dos circuitos de alarme não 

devem atravessar áreas com risco de incêndio, tais como salas técnicas de elétrica.  

20.15.9.8 O projeto deve adotar e apresentar em memorial as seguintes instruções: 

• Toda a rede de eletrodutos do sistema de detecção e alarme deve atender 

exclusivamente a este sistema. 

• Os eletrodutos, respectivas conexões e caixas de passagem devem ser metálicos 

pintados na cor vermelha. Os eletrodutos devem ter perfeita continuidade 

elétrica rigidez mecânica adequada ao ambiente de instalação.  A resistência 

ôhmica dos eletrodutos não pode exceder 50 Ohms entre a central e o ponto 

mais distante do sistema. 

• A tubulação metálica de alarme de incêndio deve ser conectada eletricamente 

ao barramento de ligação equipotencial.  

• Todas as ligações devem ser feitas com terminais pré-isolados apropriados à 

bitola do cabo. 

• As emendas/derivações nos cabos dos circuitos de detecção devem ser feitas 

somente nos locais de instalação dos equipamentos, evitando derivar o circuito 

em caixas de passagem.  
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• Em se tratando de cabo blindado, a blindagem deve ter continuidade elétrica em 

toda sua extensão e ser aterrada exclusivamente na central. Nos pontos de 

ligação dos equipamentos, a blindagem dos dois cabos (o que vem do elemento 

anterior e o que segue para o próximo elemento) deve ser emendada e isolada, 

para impedir contato com a infraestrutura. 

20.15.10 Treinamento De Operação Do Sistema 

• Conforme a NBR 17240/2010, o treinamento faz parte do sistema de detecção e 

alarme de incêndio. 

• O projeto deve prever, em memorial e no orçamento, que a responsável pela obra 

deverá prestar o referido treinamento, no qual deverá apresentar o diagrama de 

instalação e o manual de operação do usuário, indicando a lógica de funcionamento e a 

composição do sistema. 

• Roteiro mínimo para o treinamento: 

o Sinalização visual e sonora; 

o Teclas de comando e controle; 

o Medidores ou similares; 

o Funções principais do sistema; 

o Procedimentos em caso de alarme, falha etc.; 

o Procedimento para desativar e ativar partes do sistema; 

o Apresentação dos dados contidos na identificação dos componentes do sistema, 

com datas de fabricação, número de série e/ou lote. 

20.16 Apresentação Gráfica e Textual:  

20.16.1 Anteprojeto (AP) Preventivo Contra Incêndio:  

Etapa destinada à concepção e representação das informações técnicas provisórias da 

edificação e de seus elementos, instalações e componentes, necessários ao inter-

relacionamento das diversas especialidades envolvidas, apresentando as alternativas de 

solução, adotando-se a mais vantajosa para a edificação, obedecidas as diretrizes de 

economia de energia, facilidade de manutenção e de redução de eventual impacto 

ambiental. Deverão ser apresentadas informações consolidadas quanto à localização e 

características técnicas dos pontos de combate, dos ambientes e centrais técnicas 



 

Página 119 de 134 
 

necessários, da demanda de água e dimensionamento dos componentes principais, como 

reservatório, bombas de recalque, prumadas e tubulações, etc. Todos os sistemas envolvidos 

no projeto de prevenção contra incêndio devem ser claramente diferenciados em planta a 

fim de ser possível visualizar funções dos traçados. 

20.16.1.1 PLANTA GERAL DE IMPLANTAÇÃO contendo: 

a) Direção do Norte verdadeiro; 

b) Situação com localização, forma e dimensão do terreno com; 

c) Locação da área de intervenção e identificação das edificações existentes, a 

construir ou a reformar;  

d) Identificação de todos os acessos ao imóvel e respectivas vias internas 

projetadas. 

e) Locação do hidrante de recalque e traçado da canalização até o imóvel (quando 

exigido a instalação); 

f) Quadro de áreas da edificação; 

g) Legenda de modo que seja possível identificar a função de cada traçado 

contendo unicamente as legendas que foram utilizadas na prancha. 

20.16.1.2 PLANTA BAIXA PARA CADA NÍVEL DA CONSTRUÇÃO, inclusive nível da rua e das 

coberturas em escala adequada, com indicação: 

a) Dos componentes dos sistemas utilizados, como tubulações horizontais e 

verticais com indicações de traçado materiais e diâmetros. 

b) Deve ser representado todo o traçado SHP, localização das saídas de emegência, 

colunas de incêndio, hidrante de recalque, hidrantes internos e externos, 

unidades extintoras, abrigos das mangueiras, entre outros. 

c) Do posicionamento e dimensionamento de shafts; 

d) Dos reservatórios e suas dimensões; 

e) Das bombas; 

f) Das rotas de fuga com indicação clara dos caminhamentos (incluindo distancia 

percorrida), saídas de emergência e respectivas sinalizações; 

g) Definição dos locais de antecâmaras e dutos de ventilação; 

h) Definição dos locais para instalação de dispositivos de ancoragem; 
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i) Para a proteção de extintores: do símbolo de cada extintor relacionado no 

quadro de legenda/simbologia, identificando a localização onde os extintores 

serão instalados em cada pavimento/setor; 

j) Legenda de modo que seja possível identificar a função de cada traçado 

contendo unicamente as legendas que foram utilizadas na prancha. 

k) Croquis dos ambientes e centrais técnicas, com dimensões, condições de 

posicionamento, acesso e circulação de pessoas, tubulações e sistemas técnicos, 

condições de ventilação e outros condicionantes; 

l) Dimensões principais e posicionamento de espaços técnicos e outros espaços 

necessários para passagem de tubulações. 

m) Classificação das áreas de risco, tipos de detectores conforme área de risco, 

localização dos alarmes manuais, do painel central e dos eventuais repetidores, a 

abrangência dos ramais e o caminhamento preferencial da rede de dutos e fios, 

prumadas. 

n) Distribuição preliminar do sistema de sinalização e iluminação de emergência. 

20.16.1.3 ESQUEMAS VERTICAIS: 

a) Indicação de perfil natural do terreno; 

b) Corte da edificação com apresentação das prumadas dos sistemas de prevenção 

contra incêndio, incluindo reservatórios e hidrante de recalque; 

c) Alturas de entreforro, necessários para passagem de tubulações e/ou sistemas 

técnicos. 

20.16.1.4 MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAÇÕES de Materiais e Serviços, 

abrangendo descrição de todas as informações de projeto, devidamente 

compatibilizado com os demais documentos e projetos. Deverá conter no mínimo: 

a) Especificação do tipo de obra (se obra nova, reforma, ampliação ou ampliação e 

reforma); 

b) Etapas de execução; 

c) Classificação da(s) edificação(ões); 

d) Classe dos riscos de incêndio a proteger; 



 

Página 121 de 134 
 

e) Caracterização e dimensionamento dos sistemas empregados (Sistema 

Hidráulico Preventivo – SHP, Extintores, Saídas de Emergência – SE, Sistema de 

Chuveiros Automáticos, etc.); 

f) Alturas mínimas entre reserva superior de incêndio e sistema de hidrantes; 

g) Descrição de casos especiais de instalação quando existir (depósito de 

inflamáveis); 

h) Definição do volume de reserva de água de consumo e incêndio. 

i) Descrição e justificativa para a solução a ser adotada. Tipos de sistemas que 

devem ser previstos, critérios para o posicionamento de equipamentos e demais 

componentes. 

j) Espaços de entreforro, necessários para passagem de tubulações e/ou sistemas 

técnicos. 

k) Necessidades de infraestrutura de alimentação e comunicação para o sistema. 

20.16.1.5 MEMORIAL DE CÁLCULO que deverá atender conter: 

a) Dimensionamento da quantidade de extintores em função da área a cobrir e do 

caminhamento máximo; 

b) Dimensionamento do Sistema Hidráulico Preventivo, caso necessário à 

edificação com detalhamento de perdas de carga das tubulações, conexões e 

mangueiras; pressão dinâmica mínima e vazão necessária para garantir 

funcionamento do sistema; 

c) Cálculo do Volume da Reserva Técnica de Incêndio em função do hidrante de 

maior vazão (conforme exige a Norma). 

d) Cálculo de vazão, dimensionamento da tubulação, perdas de carga nos sistemas 

e critérios adotados. 

e) Cálculo do Diâmetro de toda a rede de incêndio em função da pressão a garantir 

no hidrante menos favorável, considerando as perdas de carga. 

f) Dimensionamento da Carga de Incêndio; 

g) Dimensionamento das Saídas de Emergência; 
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h) Descritivo do método de cálculo luminotécnico utilizado para a distribuição dos 

pontos de iluminação, incluindo o nome e fabricante do software empregado, 

quando for o caso. 

20.16.2 Projeto Executivo (PE) Preventivo Contra Incêndio:  

20.16.2.1 PLANTA IMPLANTAÇÃO, em escala adequada a fácil visualização; 

20.16.2.2 PLANTA BAIXA GERAL PARA CADA PAVIMENTO da edificação, em escala 1:50, 

contendo: 

a) Localização, traçados, diâmetros, materiais e especificações e todos os 

componentes dos sistemas previstos para a edificação; 

b) Cotas de elevação; 

c) Posição e Tipo dos extintores internos/externos; 

d) Traçados, diâmetros e materiais da(s) tubulação (ões) do sistema de hidrantes 

internas e externas; 

e) Posição e identificação de prumada(s), shafts, interligação com rede(s) de infra; 

f) Dos ambientes e centrais técnicas, com dimensões, condições de 

posicionamento, acesso e circulação de pessoas, tubulações e sistemas técnicos, 

condições de ventilação e outros condicionantes; 

g) Dimensões principais e posicionamento de espaços técnicos e outros espaços 

necessários para passagem de tubulações. 

 Iluminação e Sinalização de Emergência 

h) Distribuição dos pontos do sistema de sinalização e iluminação de emergência; 

i) Indicação dos circuitos elétricos que alimentam as luminárias e localização dos 

quadros onde estarão os disjuntores a eles associados. 

Alarme de Incêndio 

j) Distribuição dos dispositivos de alarme, detecção e combate, da central e dos 

eventuais repetidores. 

k) Traçado da rede de eletrodutos, com indicação das respectivas bitolas e tipos 

bem como dos pontos de conexões de aterramento; 

l) Representação simbólica dos condutores, nos eletrodutos, com identificação das 

respectivas bitolas, tipos e circuitos a que pertencem; 
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m) Localização das caixas, suas dimensões e tipos; 

n) Simbologia e convenções adotadas; 

o) Disposição de aparelhos e equipamentos em caixas ou quadros; 

20.16.2.3 CORTE ESQUEMÁTICO das colunas de distribuição incluindo reservatórios, cotas 

verticais, conexões, válvulas e outros elementos; 

20.16.2.4 PLANTA DE DETALHES: 

a) Para a proteção por extintores: Cotas de instalação dos extintores/nichos; 

Sinalizações e demarcações, quando for exigido; 

b) Para o sistema de hidrantes: Especificações e dimensionamentos do hidrante de 

recalque (em planta baixa e corte). Especificações dos 

hirantes/abrigos/mangueiras/esguichos contendo cotas de instalações e 

dimensões do abrigo. Detalhes dos reservatórios e barrilete. Detalhes dos 

conjuntos moto-bomba. 

c) Para as saídas de emergência: Detalhes da Sinalização de abandono do local com 

especificações e dimensões das luminárias e cotas de instalação. Detalhes de 

esquadrias das rotas de fuga; 

d) Detalhe de todos os furos necessários nos elementos da estrutura, para 

passagem e suporte da instalação; 

e) Detalhes de todos os dispositivos, suportes, meios de fixação e acessórios, 

indicando legenda da simbologia adotada, especificações dos materiais básicos e 

outros.  

f) Para o Sistema de Iluminação e Sinalização de Emergência 

• Detalhe de instalação das luminárias de aclaramento e balizamento; 

• Quadro de especificações do sistema; 

g) Para o Sistema de Alarme de Incêdio 

• Detalhes das conexões de aterramento; 

• Soluções para passagem de eletrodutos através de elementos estruturais, 

quando aplicável; 

• Detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessórios; 

• Diagramas de bloco geral do sistema e de cada subsistema; 
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• Diagrama de fiação e ligação dos equipamentos; 

• Prumada do sistema de alarme, quando aplicável. 

20.16.2.5 MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAÇÕES de Materiais e Serviços, 

abrangendo descrição de todas as informações de projeto, devidamente 

compatibilizado com os demais documentos e projetos e deverá: 

a) Enumerar os métodos construtivos; 

b) Descrever e justificar a solução a ser adotada. Tipos de sistemas que devem ser 

previstos, critérios para o posicionamento de equipamentos e demais 

componentes. 

c) Descrever e justificar a aplicação de detectores automáticos de incêndio. 

d) Especificar as necessidades de infraestrutura de alimentação e comunicação 

para o sistema. 

e) Especificação de materiais; 

f) Indicar e exigir a aplicação das Normas Técnicas; 

g) Especificar a execução; 

h) Esclarecer possíveis dúvidas. 

i) Orientações para apresentação de laudos pós execução. 

 

20.16.2.6 MEMORIAL DE CÁLCULO que deverá atender conter: 

a) Dimensionamento da quantidade de extintores em função da área a cobrir e do 

caminhamento máximo; 

b) Dimensionamento do Sistema Hidráulico Preventivo, caso necessário à 

edificação com detalhamento de perdas de carga das tubulações, conexões e 

mangueiras; pressão dinâmica mínima e vazão necessária para garantir 

funcionamento do sistema; 

c) Cálculo do Volume da Reserva Técnica de Incêndio em função do hidrante de 

maior vazão (conforme exige a Norma). 

d) Cálculo de vazão, dimensionamento da tubulação, perdas de carga nos sistemas 

e critérios adotados. 
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e) Cálculo do Diâmetro de toda a rede de incêndio em função da pressão a garantir 

no hidrante menos favorável, considerando as perdas de carga. 

f) Dimensionamento da Carga de Incêndio; 

g) Dimensionamento das Saídas de Emergência; 

h) Descritivo do método de cálculo luminotécnico utilizado para a distribuição dos 

pontos de iluminação, incluindo o nome e fabricante do software empregado, 

quando for o caso. 

20.16.2.7 QUANTITATIVOS 

20.16.2.8 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA APROVAÇÃO PELAS AUTORIDADES 

COMPETENTES com base nas exigências legais (municipais, estaduais e federais), 

obedecendo às exigências específicas de cada órgão quanto às informações e nível 

de detalhamento que deverão ser apresentados.  
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21. PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO (CLI)  

21.17 O Projeto de Climatização - CLI, todos seus componentes, instalações e equipamentos, deverão ser 

desenvolvidos de forma integrada ao Projetos de Arquitetura e demais projetos complementares, 

adequando a edificação existente aos requisitos técnicos, normativos e legais. 

21.18 A CONTRATADA deverá apresentar as alternativas de projeto considerando as limitações físicas da 

edificação e instalações existentes, buscando sempre a melhor solução técnica sem desconsiderar os 

aspectos econômicos. As decisões de projeto devem ser fundamentadas em relatórios e pareceres 

técnicos fornecidos pela  CONTRATADA. 

21.19 Deverão ser realizadas visitas in loco para avaliação das condições existentes, realizando 

levantamento detalhado das instalações, anotando todos os elementos que deverão ser recuperados, 

substituídos ou ampliados. 

21.20 Deverá ser assegurada a assistência, esclarecimento e participação da equipe técnica responsável 

pelo projeto de climatização nas discussões necessárias para a solução das interfaces dos projetos, 

bem como a assistência conceitual aos projetistas de outras especialidades. 

21.21 Os projetos devem identificar de forma clara e precisa nos desenhos e memoriais, quantitativos e 

orçamento, os elementos a instalar, substituir e a aproveitar. 

21.22 Em todas as fases de projeto, deverão ser verificadas e compatibilizadas todas as soluções 

construtivas propostas pelos projetos de arquitetura e os complementares. 

21.23 O projeto deverá apresentar:  

21.23.1 Todos os detalhes de execução, montagem e instalação dos componentes do sistema, 

inclusive elementos de suporte, fixação apoio de dutos e tubulações, isolamento e outros.  

21.23.2 Plantas da edificação contendo ampliações, cortes e detalhes, indicação de tipos e modelos 

de todos os dispositivos, suportes e acessórios. 

21.23.3 Detalhes da instalação de todos os equipamentos, com indicação dos modelos e capacidades; 

relatório técnico.  

21.24 O projeto de ar condicionado e ventilação mecânica deverão obedecer especialmente às seguintes 

normas, onde aplicável: 

21.24.1 NBR 16401- Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários ; 

21.24.2 NBR 7256 - Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) - Requisitos 

para projeto e execução das instalações; 
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21.24.3 NBR 14518 - Sistemas de ventilação para cozinhas profissionais; 

21.24.4 Portaria MS nº 3.523/98 - Regulamenta Diretrizes de Padrões de Qualidade do ar; 

21.24.5 ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers; 

21.25 Deverá ser atendida a área interna indicada em projeto na edificação. 

21.26 O projeto deverá ser dimensionado de maneira a manter as condições de temperatura, umidade, 

renovação de ar e ventilação de cada ambiente, dentro das faixas recomendáveis pela ABNT. 

21.27 Todos os acessórios essenciais ao perfeito funcionamento/instalação dos equipamentos deverão ser 

previstos nos projetos. 

21.28 Prever instalação de coifas com exaustão mecânica de gases em cantinas, cozinha, etc. 

21.29 Projetos de instalações de ar condicionado deverão prever itens abaixo tais como Aparelhos 

condicionadores, Torres, Tubulações, Dutos, Grelhas e difusores, Drenagem, Bombas e Interligações 

elétricas 

21.30 Sempre que possível, o projeto arquitetônico do edifício deverá prever a  utilização de conceitos de 

ventilação natural/mecânica como forma de possibilitar o conforto térmico aos usuários dos 

ambientes sem a necessidade de climatização. Deverão ser realizados estudos de forma a verificar a 

viabilidade de aplicação de tal conceito e sugerir as alterações necessárias para sua viabilidade. 

21.31 Nos projetos de climatização de ambientes deverão ser considerados somente aparelhos 

condicionadores de ar que sejam da faixa de classificação A do Programa Brasileiro de Etiquetagem, 

do PROCEL-INMETRO. Caso não exista, no mercado nacional, aparelho classificado nessa categoria, 

deverá ser considerado o mais eficiente disponível, obedecendo a seguinte ordem de prioridade de 

faixa de classificação: B, C, D, E; 

21.32 Apresentação Gráfica e Textual:  

21.32.1 Anteprojeto (AP) Climatização: Consiste na concepção do Sistema de Climatização a partir 

do conhecimento das características arquitetônicas e de uso da edificação, consolidando 

definições preliminares quanto à localização, necessidade, de resfriamento/aquecimento e 

renovação do ar, etc.  

21.32.1.1 PLANTA GERAL PARA CADA NÍVEL DA CONSTRUÇÃO, inclusive nível da rua e das 

coberturas em escala adequada, com indicação: 

a) Dos componentes dos sistemas utilizados, como tubulações horizontais e 

verticais, assim como seus dimensionamentos; 

b) Do posicionamento e dimensionamento de shafts; 
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c) Do posicionamento dos chillers, bombas, ventiladores, fancoils, fancoletes, vazo de 

expansão, difusores e outros componentes do sistema, com suas 

vazões/dimensões; 

d) Dimensões de outros espaços, inclusive alturas de entre forro, necessários para 

passagem de tubulações e/ou sistemas técnicos; 

21.32.1.2 CORTES demonstrando: 

a) Passagem de dutos, tubulações, do sistema adotado, com suas dimensões, 

vazões, etc; 

21.32.1.3 RELATÓRIO JUSTIFICATIVO, incluindo: 

a) Especificação do tipo de obra (se obra nova, reforma, ampliação ou ampliação e 

reforma); 

b) Etapas de execução; 

c) Sistema de climatização que será adotado, como exemplo: central de água 

gelada, splits, caldeiras, etc; 

d) Sistema de renovação de ar nos ambientes sendo:  

� Renovação direta por ventiladores/exaustores; 

� Renovação com o uso de fancoils, mesmo que sejam com a finalidade de um 

pré-resfriamento ou aquecimento (retirada da carga térmica latente do ar 

externo); 

� Sistema de umidificação/desumidificação dos ambientes; 

� Definição da padronização dos difusores; 

� Entre outros. 

e) Caracterização e dimensionamento dos sistemas empregados (aquecimento, 

resfriamento e renovação do ar); 

f) Especificação técnica dos componentes do sistema. 

21.32.2 Projeto Executivo (PE) Climatização: 

21.32.2.1 PLANTA GERAL-ESCALA (1:75): Contendo indicação dos dutos de insuflamento e 

exaustão de ar, quanto a materiais, comprimentos, dimensões, com elevações; 

bocas de insuflamento e exaustão; localização precisa dos equipamentos, aberturas 
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para tomadas e saídas de ar, pontos de consumo; interligações elétricas, comando e 

sinalização e outros elementos. 

21.32.2.2 DETALHES: 

a) Das tubulações e coifas com dimensões e comprimento, vazões, pressões e 

outros elementos. 

b) De todos os furos necessários nos elementos de estrutura para passagem e 

suporte da instalação 

21.32.2.3 MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAÇÕES de Materiais e Serviços, 

abrangendo descrição de todas as informações de projeto, devidamente 

compatibilizado com os demais documentos e projetos. Deverá conter: 

a) As características, condições ou requisitos exigíveis para os materiais, 

componentes, equipamentos e serviços.  

b) A descrição de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais, componentes 

e equipamentos a serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser 

aplicados e determinando as técnicas exigidas para seu emprego ou instalação. 

c) As técnicas e serviços referentes à retirada e substituição das instalações 

existentes. 

d) Instruções para a verificação e controle de qualidade dos materiais. 

21.32.2.4 MEMORIAL DE CÁLCULO. Deverá seguir as orientações as exigências fixadas pelas 

normas técnicas pertinentes, contendo no mínimo: Cálculo de vazão, 

dimensionamento das coifas, perdas de carga nos sistemas, seleção dos 

ventiladores e critérios adotados. 

21.32.2.5 QUANTITATIVOS de acordo com o item 9 deste instrumento. 

21.32.2.6 PARECERES TÉCNICOS E RELATÓRIOS. Sempre que forem necessários para 

caracterização das instalações existentes e avaliação das intervenções projetadas. 
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22. PROJETO EXECUTIVO DE GASES ESPECIAIS (GAS)  

22.1 Caso necessário nas necessidades da edificação, o projeto de gases especiais deve apresentar todos 

os detalhes de execução, montagem e instalação dos componentes do sistema, inclusive elementos 

de suporte, fixação apoio de dutos e tubulações, isolamento e outros; com plantas da edificação 

contendo ampliações, cortes e detalhes, indicação de tipos e modelos de todos os dispositivos, 

suportes e acessórios; detalhes da instalação de todos os equipamentos, com indicação dos modelos 

e capacidades; relatório técnico.  

22.2 Deverá ser atendida a área interna indicada em projeto na edificação. 

22.3 Todos os acessórios essenciais ao perfeito funcionamento/instalação dos equipamentos deverão ser 

previstos nos projetos. 

22.4 Deverá atender a demanda dos laboratórios, a partir das centrais de gás a serem instaladas fora do 

corpo principal da edificação. 

22.5 As instalações deverão seguir a prescrição das normas brasileiras, do Corpo de Bombeiros e da 

respectiva Prefeitura Municipal, principalmente quanto aos aspectos de segurança das edificações. 

22.6 Em todas as plantas indicar o diâmetro das tubulações e cota dos aparelhos em relação ao piso 

acabado. 

22.7 Mostrar legenda da simbologia adotada. 

22.8 Em todos os projetos mostrar as inclinações mínimas exigidas e seus respectivos sentidos. 

22.9 Apresentação Gráfica e Textual: 

22.9.1 Anteprojeto (AP) Gases Especiais: Consiste na concepção do Sistema de gases especiais, 

incluindo ar comprimido e vácuo, a partir do conhecimento das características arquitetônicas 

e de uso da edificação, consolidando definições preliminares quanto à localização e 

necessidade do sistema de gases. 

22.9.1.1 Planta de implantação da edificação ao nível da rua indicando a localização da central 

de gás; 

22.9.1.2 Planta de cada nível da edificação, contendo indicação dos pontos de consumo e 

definição da posição dos reguladores e válvulas; 

22.9.2 Projeto Executivo (PE) Gases Especiais: 

22.9.2.1 PEÇAS GRÁFICAS: plantas, cortes, diagramas, esquema vertical, isométricos e 

detalhes.  
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a) Utilizar escala apropriada: planta geral 1:50 ou 1:75, esquema vertical 1:50 ou 1:75, 

detalhes 1:10, isométricos 1:20 ou 1:25 

22.9.2.2 MEMORIAL OU ROTEIRO DE CÁLCULO. Deverá seguir as exigências fixadas pelas 

normas técnicas pertinentes, além do seguinte conteúdo mínimo: 

a) Cálculo do dimensionamento das tubulações; 

b) Cálculo da quantidade de cilindros da central; 

22.9.2.3 MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAÇÕES de materiais e serviços 

abrangendo descrição de todas as informações de projeto, devidamente 

compatibilizado com os demais documentos e projetos. Deverá conter no mínimo: 

a) As características, condições ou requisitos exigíveis para os materiais, 

componentes, equipamentos e serviços.  

b) A descrição de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais, componentes 

e equipamentos a serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser 

aplicados e determinando as técnicas exigidas para seu emprego ou instalação. 

c) As técnicas e serviços referentes à retirada e substituição das instalações 

existentes. 

d) Instruções para a verificação e controle de qualidade dos materiais. 

22.9.2.4 QUANTITATIVOS de acordo com o item 9 deste instrumento. 

22.9.2.5 PARECERES TÉCNICOS E RELATÓRIOS. Sempre que forem necessários para 

caracterização das instalações existentes e avaliação das intervenções projetadas. 
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23. PROJETO DE CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

23.1 Este capítulo trata das diretrizes para elaboração do projeto preliminar de implantação do canteiro 

de obras e instalações provisórias, que deve contemplar as localizações, especificações, quantidades 

e medidas dos elementos constituintes do mesmo. 

23.2 Neste projeto deverão estar previstos: 

23.2.1 Tapumes de proteção no entorno da obra, conforme projeto padrão de tapume da 

CONTRATANTE; 

23.2.2 Portões de acesso, com restrições, ao canteiro de obras (pessoas e veículos); 

23.2.3 Ligações de água, esgoto e energia elétrica; 

23.2.4 Localizção e dimensionamento de escritório para administração da obra; 

23.2.5 Localização e dimensionamento de almoxarifado para guarda de materiais e equipamentos; 

23.2.6 Localização e dimensionamento estimativo para contentores de resíduos; 

23.2.7 Localização e dimensionamento, em função do volume da obra, de baias para 

armazenamento de materiais a granel ou de grande volume (areia, brita, aço, madeira etc); 

23.2.8 Localização e dimensionamento das áreas de vivência e apoio (sanitários, vestiários, 

alojamento, refeitório, etc.); 

23.2.9 Localização e dimensionamento das centrais de produção (argamassa, armação, carpintaria, 

soldagem, etc.); 

23.2.10 Localização e dimensionamento dos equipamentos de transporte de materiais e pessoas 

(gruas, elevadores, guinchos etc.); 

23.2.11 Localização de árvores que restrinjam ou interfiram na circulação de materiais ou pessoas, 

inclusive na calçada; 

23.2.12 Localização de passarelas, rampas e/ou escadas provisórias com indicação aproximada do 

desnível; 

23.3 Os princípios que devem ser respeitados na elaboração do leiaute do canteiro de obras devem levar 

em conta a integração de todos os elementos e fatores, mínimas distâncias, obediência do fluxo de 

operações, racionalização do espaço, segurança do empregado e flexibilidade de leiaute. 
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23.4 Apresentação Gráfica e Textual:  

Para o referido projeto preliminar das instalações provisórias os seguintes produtos deverão ser 

apresentados: 

23.4.1 LEIAUTE DO CANTEIRO DE OBRAS com pré-dimensionamento dos espaços indicando 

localização e dimensões de todos os elementos citados e sugestão de linhas de fluxo. 

23.4.2 QUANTITATIVOS de acordo com o item 9 deste instrumento. 
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24. APOIO TÉCNICO A OBRAS E PROJETOS 

24.1 Sempre que julgar necessário, a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, consultoria 

especializada para soluções técnicas do projeto e obra em andamento referentes ao objeto de 

contratação. 

24.2 Após a entrega final dos projetos e/ou execução da obra, a CONTRATADA poderá ainda ser acionada 

para elaboração de análises técnicas com emissão de parecer para questionamentos da 

CONTRATANTE sobre sobrecargas, furos nos elementos estruturais, manutenções, patologias, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOME DO PROJETO

CAMPUS / UNIDADE

ÁREA TOTAL ESTIMADA (m²)

RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

SPA / PROCESSO Nº

Antonio Fernando Haerter Fetter Filho

SOL067207/2014

Instituto do Mar e da Biodiversidade - IMB

Barra da Lagoa

1.500,00

APÊNDICE A - CADERNO DE SOLICITAÇÃO DE PROJETO*
Instituto do Mar e da Biodiversidade - IMB

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN

*VERSÃO 2014.02



DADOS DO SOLICITANTE

CAMPUS / UNIDADE | SETOR / CENTRO DE ENSINO | DEPARTAMENTO / CURSO

Barra da Lagoa Pró-Reitoria de Pesquisa - PROPESQ

DIRETOR DO CAMPUS / CENTRO | E-MAIL | RAMAL | OUTRO

Jamil Assreuy jamil.assreuy@ufsc.br 3614

RESPONSÁVEL PELO PROJETO | E-MAIL | RAMAL | OUTRO 

Antonio Fernando Haerter Fetter Filho antonio.fetter@ufsc.br 2701

DADOS DO PROJETO

NOME DO PROJETO | CAMPUS / UNIDADE

Instituto do Mar e da Biodiversidade - IMB Barra da Lagoa 1.500,00

PROJETO PEDAGÓGICO | FUNÇÃO | POPULAÇÃO PREVISTA

Não previsto Pesquisa

JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO

DESCRIÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO

PROJETOS DE REFERÊNCIA OU SIMILARES

DESCRIÇÃO DOS USUÁRIOS

EXPANSÃO E/OU ETAPAS PREVISTAS

INFRAESTRUTURA ESPECÍFICA

ACESSOS/SISTEMA VIÁRIO

ASSINATURAS

Florianópolis, maio de 2015. PRÓ-REITOR DE PESQUISA - Jamil Assreuy PROF. Antonio Fernando Haerter Fetter Filho

Necessidade de acesso proximo ao mar.

Prever execução da obra em duas etapas. Primeira etapa desta obra possui limitação de recurso CTINFRA e deverá prever área 
construída máxima de 766,00m2, além disso esta primeira etapa deverá garantir que a edificação seja funcional, isto é, todos os ambientes 
e áreas técnicas previstos na primeira etapa deverão possuir toda sua infraestrutura executada nessa mesma etapa, ficando a primeira 
etapa independente da execução da segunda. Na segunda etapa deverão estar previstos todos os ambientes que supram as necessidades 
para a edificação.

Oceanografia

Criação de Núcleo de Ciências do Mar da UFSC fomentando pesquisas e o desenvlvimento do conhecimento e do recurso humano nas 
diversas linhas da oceanografia: geológica, física, química e biológica. A criação deste núcleo irá atender as demandas geradas para a 
previsão e estudos dos impactos no ambiente oceanográfico, estudos de monitoramento de longa duração, acompanhamentro de medidas 
mitigatórias propostas. Esta ação irá aglutinar pesquisadores da Universidade, fortalecendo grupos de pesquisas já existentes e 
respaldando novas linhas interdisciplinares que envolvam diversos Centros da lnstituição, a citar: Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 
Centro de Ciências Biologicas, Centro Tecnológico, Centro de Ciências Físicas e Matemática e Centro de Ciências Agrárias.

Garagem para estacionamento de pequenas embarcações (máx. 25 pés)

Atividades de pesquisa em Oceanografia com experimentos de análise de água, sedimentos e amostras biológicas. 

Não se aplica

| ÁREA TOTAL (m²)

Alunos, Professores e Pesquisadores associados ao curso de Oceanografia

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

SOLICITAÇÃO DE PROJETO 

UFSC | PROPLAN | DPAE 2 | 4 SOLICITAÇÃO DE PROJETO



NOME DO PROJETO | CAMPUS / UNIDADE | ÁREA TOTAL (m²)

1.500,00

QUADRO RESUMO DE AMBIENTES

Nº | AMBIENTES (1) | QTD | ÁREA ÚTIL (m²) | ÁREA TOTAL (m²)

1 LAB OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA - Integração de Dados 1 23,51 23,51

2 LAB OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA - Sala Multidisciplinar 1 21,24 21,24

3 LAB OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA - Micropaleontologia 1 28,12 28,12

4 LAB OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA - Sedimentologia 1 33,45 33,45

5 LAB OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA - Sala Equipamentos 1 5,06 5,06

6 LAB OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA - Sala Amostras e Reagentes 1 5,06 5,06

7 LAB OCEANOGRAFIA FÍSICA - Lab Mecânica dos Fluídos 1 47,52 47,52

8 LAB OCEANOGRAFIA FÍSICA - Instrumentação 1 39,50 39,50

9 LAB OCEANOGRAFIA FÍSICA - Computadores 1 31,90 31,90

10 CLUSTERS E LÓGICA 1 7,60 7,60

11 LAB OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA - Sala Úmida e Capela 1 11,90 11,90

12 LAB OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA - Experimentos e Equipamentos 1 58,85 58,85

13 LAB OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA - Microscopia 1 27,20 27,20

14 LAB OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA - Análise de Dados 1 16,28 16,28

15 LAB OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA - Sala alunos 1 21,39 21,39

19 LAB OCEANOGRAFIA QUÍMICA MARINHA - Capela 1 7,41 7,41

20 LAB OCEANOGRAFIA QUÍMICA MARINHA - ICP-MS 1 12,16 12,16

21 LAB OCEANOGRAFIA QUÍMICA MARINHA - Bancadas 1 45,77 45,77

22 LAB OCEANOGRAFIA QUÍMICA MARINHA - Sala das águas 1 4,75 4,75

23 LAB OCEANOGRAFIA QUÍMICA MARINHA - Sala alunos 1 23,81 23,81

24 LAB OCEANOGRAFIA QUÍMICA MARINHA - Balança e Pequenos Equipamentos 1 4,83 4,83

25 LAB OCEANOGRAFIA QUÍMICA MARINHA - Sala de Reagentes 1 3,77 3,77

26 LAB OCEANOGRAFIA QUÍMICA MARINHA - Cromatógrafos, TOC, espectômetro 1 12,56 12,56

27 LAB OCEANOGRAFIA QUÍMICA MARINHA - Sala técnico 1 10,28 10,28

28 LAB OCEANOGRAFIA QUÍMICA MARINHA - Estufa 1 3,83 3,83

29 LAB OCEANOGRAFIA QUÍMICA MARINHA - Freezer 1 6,86 6,86

30 MERGULHO 1 10,97 10,97

31 EQUIPAMENTOS SENSÍVEIS 1 20,36 20,36

32 SALA E ÁREA DE EQUIPAMENTOS 1 49,84 49,84

33 CÂMARA FRIGORÍFICA 1 14,87 14,87

34 AMOSTRAGEM 1 26,27 26,27

35 SALA REUNIÕES/COPA 1 27,79 27,79

36 SECRETARIA 1 28,86 28,86

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE NECESSIDADES

Instituto do Mar e da Biodiversidade - IMB Barra da Lagoa

UFSC | PROPLAN | DPAE 3 | 4 LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE NECESSIDADES



37 SALA DE AULA/SEMINÁRIO 1 66,63 66,63

38 ALMOXARIFADO 1 6,81 6,81

39 SALA TÉCNICA 1 6,83 6,83

40 SALA PROFESSOR VISITANTE 2 19,49 38,98

41 SALA PROFESSOR (1) 6 10,28 61,68

42 SALA PROFESSOR (2) 2 10,51 21,02

42 SALA PROFESSOR (3) 1 10,23 10,23

42 SALA PROFESSOR (4) 1 20,79 20,79

42 GERENCIAMENTO COSTEIRO 1 31,46 31,46

42 SALA DE REUNIÕES/ESTAR/COPA 1 27,78 27,78

SUBTOTAL 985,78

Circulação e Hall de Entrada + área de paredes 398,90

Instalações de apoio (BWC, DML, copa/sala de terceirizados, áreas técnica elétrica) 100,52

ÁREA TOTAL ESTIMADA (m²):

Área Total Estimada / Corrigida (m²) 1.500,00

Custo Médio UFSC (R$) (5) R$ 3.416,81

CUSTO TOTAL ESTIMADO DA OBRA (R$):

ASSINATURAS

PRÓ-REITOR DE PESQUISA - Jamil Assreuy

PROF. Antonio Fernando Haerter Fetter Filho

Florianópolis, maio de 2015.

R$ 5.125.215,00

1.485,20

UFSC | PROPLAN | DPAE 4 | 4 LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE NECESSIDADES



Bancadas em granito.

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

x

Não se aplica.

Comunicação com: Sala de reagente, sala de balança e sala de água.

7,41 m²1

I ACESSO DE PESSOASSETOR / UNIDADE

IMB/CT-INFRA Restrito Não

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

REAGENTES ESPECÍFICOS 

SIM. Especificar:Ácidos (HCl, H2SO4), solvente orgânico (acetona), fenol, nitroprussiato, nitrato 
de sódio.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

LABORATÓRIO DE OCEONOGRAFIA QUÍMICA: CAPELA

ATIVIDADES E FUNÇÃO

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO
Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

Manipulação de produtos químicos PA.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

2 tomadas por capela. Exaustor capela com filtro para gases tóxicos. Janela guilhotina em acrílico ou plático transparente (parando em qualquer 
altura). 

INSTALAÇÕES 
2 capelas exaustão gases com filtro para voláteis, sendo uma de fluxo laminar. Iluminação interna blindada, grau de proteção IP44, lâmpada 60W. 
Sistema de exaustão com formato aerodinâmico, carcaça em fibra de vidro de sucção e recalque, ventuinha plástica, motor blindado, eixo revestido 
em PVC, flange em PVC evitando contato dos gases com o motor. 

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

MOBILIÁRIO
Capelas sem pia. Bancada inferior as capelas com porta de alumínio tipo veneziana. Espaço embaixo da capela para guardar bambonas de descarte.

I ÁREA (m²)I QTD.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

I PAVTO INDICADO

Térreo

I ACESSO DE VEÍCULOS

1

AMBIENTE Nº:

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

UFSC | PROPLAN | DPAE I COPAE I DIP 1 | 89 PROGRAMA  DE NECESSIDADES ARQUITETÔNICO



RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

Outros

Sim Não

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS | RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Profª. Alessandra Fonseca
Ramal 2626

X

GÁSLÓG
MODELO / 

REFERÊNCIA

Laboratorial com risco químico X

Laboratorial não perigoso

Radioativo

ELEHID

PESO 
(Kg)

TENSÃO 
(Volt)POTÊNCIA (W)DIMENSÕES  (cmQTD

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial com risco biológico

Hospitalar sem risco biológico

X

Convencionais não recicláveis
I GASOSOI LÍQUIDOI SÓLIDO

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Recicláveis secos

X110V -
220V

Perfurocortante

Capela com filtro para volátil 

Capela com filtro para volátil  e com fluxo laminar)

Chuveiro e lava olhos

50Hz-60Hz, 
40W

50Hz-60Hz, 
40W

1

1

1

110V -
220V

UFSC | PROPLAN | DPAE I COPAE I DIP 2 | 89 PROGRAMA  DE NECESSIDADES ARQUITETÔNICO



Piso lavável  rejunte opóxi.

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante

X Não se aplica.

Equipamentos de alta precisão:  bancada central (evitar trepidação) em granito c/ armário embaixo provido de portas de alumínio do tipo veneziana e 
com prateleiras em concreto, ar condicionado, exaustor.

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

Especificar:

REAGENTES ESPECÍFICOS 

AMBIENTE Nº:

Temperatura 21ºC. Umidade relaiva  Saída de gases (oxigênio e nitrogênio) e de vácuo (deve ficar a 2 m do corpo do aparelho) com valvulas 
calibradas. Pontos eletricidade (4) sendo um provido de estabilizador/nobreak, 02 saídas de cabo lógica. Sistema de gases para ligar ao ICP. 

INSTALAÇÕES 
Elétrica, lógica e wireless. Sistema de gases para ligar ao ICP. 

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES
Bancadas.

MOBILIÁRIO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

ATIVIDADES E FUNÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
2DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

LABORATÓRIO DE OCEONOGRAFIA QUÍMICA: ICP-MS

Análise de elementos, traços na água.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO
Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

I QTD. I ÁREA (m²)

1 12,16 m²

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

UFSC | PROPLAN | DPAE I COPAE I DIP 3 | 89 PROGRAMA  DE NECESSIDADES ARQUITETÔNICO
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Sim Não

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS

Profª. Alessandra Fonseca
Ramal 2626

X

| RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Cooling System: opção 1: heat exchanger (PolyScience 
3370) 660W

X

TENSÃO 
(Volt)

PESO 
(Kg) HID ELE LÓG GÁS

X

Roughing Pump 1500 W

X

Impressora (printer) 800 W

X

Radioativo

Laboratorial com risco químico x

Laboratorial com risco biológico

Computador 800 W

X

Outros

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm POTÊNCIA (W)

Laboratorial não perigoso

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Hospitalar sem risco biológico

Perfurocortante

Recicláveis secos

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Hospitalar com risco biológico

Convencionais não recicláveis

Obs: os equipamentos listados fazem parte do ICP-MS.

UFSC | PROPLAN | DPAE I COPAE I DIP 4 | 89 PROGRAMA  DE NECESSIDADES ARQUITETÔNICO



Piso lavável, rejunte em epóxi. Granito, epóxi. 

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X

Não se aplica.

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

REAGENTES ESPECÍFICOS 

Tomadas distribuidoras nas paredes.

INSTALAÇÕES 
Sistemas de gases, ar condicionado, exaustores. Sistema de exaustão gases na bancada. Rede de vácuo.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES
Proximidade com: sala técnico, sala cromatógrafos, TOC, espectômetro, sala ICO-MS, sala freezer.

MOBILIÁRIO
Bancadas de centro com castelo no centro, com pias fundas nas laterais e não centralizadas, de modo a possibilitar espaço para colocação de 
materiais ao lado da mesma. Bancada com acesso a rede elétrica e rede de vácuo. No centro da bancada (4) prateleira em granito. 02 sistemas de 
vácuo com barômetro por bancada, 4 tomadas 220V por bancada, espaço embaixo das pia e bancada para guardar bambona que acondiciona 
descarte reagente produto químico. 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

ATIVIDADES E FUNÇÃO
Utilizado para pesquisa por alunos de pós graduação.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO
Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

LABORATÓRIO DE OCEONOGRAFIA QUÍMICA: BANCADAS

I QTD. I ÁREA (m²)

1 45,77m²

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
3DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

SIM. Especificar: Ácidos (HCl, H2SO4), solvente orgânico (acetona), fenol, nitroprussiato, nitrato de 
sódio.

UFSC | PROPLAN | DPAE I COPAE I DIP 5 | 89 PROGRAMA  DE NECESSIDADES ARQUITETÔNICO



RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

XSim Não

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS | RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Profª. Alessandra Fonseca
Ramal 2626

Geladeira 2 300 110-220 X

Outros

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm) POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

PESO 
(Kg) HID ELE LÓG GÁS

Perfurocortante

Radioativo

Laboratorial com risco químico X

Laboratorial com risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Hospitalar sem risco biológico

Convencionais não recicláveis

Recicláveis secos

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

UFSC | PROPLAN | DPAE I COPAE I DIP 6 | 89 PROGRAMA  DE NECESSIDADES ARQUITETÔNICO



Piso lavável, rejunte em epoxi. 

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

Especificar: 

REAGENTES ESPECÍFICOS 

Circulação de ar pela janela. 

INSTALAÇÕES 
Destilador e sistema de reaproveitamento de água da capela. Elétrica, ar condicionado, necessidade de exaustor. 2 torneiras com poço, 2 filtros coral 
ativado (Amanco) em cada torneira com poço. 4 pontos de água, sendo 2 como descrito anteriormente. 

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES
Capela.

MOBILIÁRIO

Capela com pia pequena. Armário suspenso em uma das paredes,  bancada em alvenaria de parede com armário embaixo com portas de alumínio do 
tipo veneziana, pia funda em epóxi próxima a parede para suporte de destilador.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

ATIVIDADES E FUNÇÃO
Lavação de material e produção de água ultra pura.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO
Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

LABORATÓRIO DE OCEONOGRAFIA QUÍMICA: SALA DAS ÁGUAS

I QTD. I ÁREA (m²)

1 4,75 m²

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
4DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

X

http://www.merckmillipore.com/BR/pt/product/Milli-Q-Direct,MM_NF-C85358?bd=1#specifications

http://www.watersave.com.br/

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS

X

Sim Não

| RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE
Profª. Alessandra Fonseca
Ramal 2626

2- referência Milli - Q

1- referência watersave

Observações:

Watersave (reaproveitamento da água do destilador) 1
Frequência da 

rede: 60Hz 110V ou 220V
X

Filtro com carvão 1 X

Capela com pia 1
50Hz-60Hz, 

40W 110V - 220V X

destilador 1 3000W 110V - 220V X X

deionizador 1 20 W 110V - 220V X X

Milli Q 1 X X

Outros

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

PESO 
(Kg) HID ELE LÓG GÁS

Perfurocortante

Radioativo

Laboratorial com risco químico

Laboratorial com risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Hospitalar sem risco biológico

Convencionais não recicláveis

Recicláveis secos X

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

UFSC | PROPLAN | DPAE I COPAE I DIP 8 | 89 PROGRAMA  DE NECESSIDADES ARQUITETÔNICO



N/A

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

Especificar:

REAGENTES ESPECÍFICOS 

N/A

INSTALAÇÕES 

Elétrica, lógica.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES
N/A

MOBILIÁRIO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

ATIVIDADES E FUNÇÃO
Escritório. Utilizado para pesquisa por alunos de pós graduação.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO

Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

Mesas em L, cadeira ergométrica com regulagem de altura, armário, gaveteiro com rodinha.

LABORATÓRIO DE OCEONOGRAFIA QUÍMICA: SALA DE ALUNOS

I QTD. I ÁREA (m²)

1 23,81 m²

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
5DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

X

| RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE
Profª. Alessandra Fonseca

Ramal 2626

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS

Sim Não

Impressora 1 X

Computador tipo desktop 5 200 X

Outros

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

PESO 
(Kg) HID ELE LÓG GÁS

X

Perfurocortante

Radioativo

Laboratorial com risco químico

Laboratorial com risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Hospitalar sem risco biológico

Convencionais não recicláveis

Recicláveis secos X

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

UFSC | PROPLAN | DPAE I COPAE I DIP 10 | 89 PROGRAMA  DE NECESSIDADES ARQUITETÔNICO



1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X

Não se aplica.

Bancadas laterais, com espaço inferior para cadeira. Uma das bancadas deverá ser com caixa de areia para diminuir o efeito de vibração sobre o 
equipamento. Bancada com caixa de areia para 3 balanças analíticas com 40 x 40 cm de base cada. 

SIM. Especificar:Ácidos (HCl, H2SO4), solvente orgânico (acetona), fenol, nitroprussiato, nitrato de sódio.

REAGENTES ESPECÍFICOS 

Reagentes, Capela, Estufa

MOBILIÁRIO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

ATIVIDADES E FUNÇÃO

Pesar amostra e medir pH, temperatura, oxigênio de amostras com equipamentos.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO

Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

Balança analítica sobre caixa de areia (ver descrição de mobiliário).

INSTALAÇÕES 

Tomadas para equipamentos simples, 5 tomadas, não é necessário pia.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

1 4,83 m²

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS
SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
6

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

LAB. DE OC. QUÍMICA: BALANÇA E PEQUENOS EQUIPAMENTOS

I QTD. I ÁREA (m²)

UFSC | PROPLAN | DPAE I COPAE I DIP 11 | 89 PROGRAMA  DE NECESSIDADES ARQUITETÔNICO



RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS | RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Profª. Alessandra Fonseca
Ramal 2626Sim Não

pH metro bancada 1 110-220 X

Oxímetro 1 110-220 X

balança semi analítica 1 40 110-220 X

GÁS

Balança analítica com caixa de areia 3 40 X 40 40 110-220 X

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

PESO 
(Kg) HID ELE LÓG

Radioativo

Outros

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

Laboratorial não perigoso

Laboratorial com risco químico X

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Recicláveis secos

Recicláveis úmidos (orgânicos)

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Convencionais não recicláveis
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Piso lavável

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X

Não se aplica.

Armário alto com prateleiras em azulejo para acondicionar reagentes na forma de sal. O armário baixo se mantem em um dos lados para os líquidos, 
também com prateleira em azulejo. Ambos com porta veneziana em alumínio. 

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

SIM. Especificar:Ácidos (HCl, H2SO4), solvente orgânico (acetona), fenol, nitroprussiato, nitrato de sódio.

REAGENTES ESPECÍFICOS 

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

ATIVIDADES E FUNÇÃO

Acondicionar reagentes em armários.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO

Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

Circulação boa de ar e não permitir luz solar direta.

INSTALAÇÕES 

Elétrica e hidráulica.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

Balança e pequenos equipamentos, capela, estufa.

MOBILIÁRIO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
7

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

LAB. DE OC. QUÍMICA: REAGENTES

I QTD. I ÁREA (m²)

1 3,77 m²

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS
SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS

| RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Profª. Alessandra Fonseca
Sim Não Ramal 2626

Outros

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

PESO 
(Kg) HID ELE LÓG GÁS

exaustores com alta eficiência 1 X

Laboratorial com risco químico X

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

Radioativo

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Convencionais não recicláveis

Recicláveis secos
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Piso lavável, rejunte epoxi. 

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante

X Não se aplica.

TOC, equipamentos de alta precisão: cromatógrafo: bancada lateral de parede em granito com armário embaixo provido de portas de alumínio do tipo 
veneziana e com prateleiras em concreto, ar condicionado, exaustor. 

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

Especificar:

REAGENTES ESPECÍFICOS 

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

ATIVIDADES E FUNÇÃO

Utilizado para pesquisa por alunos de pós graduação.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO

Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

Temperatura de 21ºC. 

INSTALAÇÕES 

Válvula específica, gerador elétrico. TOC, sistema de gases, ar condicionado, exaustores. Saída de gás Aragon e oxigênio com válvula calibrada, 
célula para suprimento de gás.  Pontos eletricidade (4) sendo um provido de estabilizador/nobreak, 02 saídas de cabo lógica.Cilindro de O2 ultrapuro. 
Saída de gás Hélio e Nitrogênio com válvula calibrada, célula para suprimento de gás. Sistema de gases para ligar ao cromatógrafo. 

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

Bancadas.

MOBILIÁRIO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
8

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

LAB. DE OC. QUÍMICA: CROMATÓGRAFOS, TOC, ESPECTÔMETRO

I QTD. I ÁREA (m²)

1 12,56 m²

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS
SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

http://www.biovera.com.br/produtos/analisadores-elementares/analisador-de-carbono-organico-total-elementar-vario-toc-
cube/

http://www.bio-rad.com/webroot/web/pdf/lsr/literature/10026252.pdf

Necessidade de sistema de gases.3-

TOC

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS

| RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Profª. Alessandra Fonseca

Sim Não Ramal 2626

1- referência TOC

2- referência cromatógrafo

Observações:

1 60 Hz ,1.8 kW110V/220V X

cromatógrafos HPLS 1
Hz , <750 

watts 110V-240V
X

Outros

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm) POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

PESO 
(Kg) HID ELE LÓG GÁS

Espectrofotômetro de massa com forno e circuito a gás 1 200W 110V-220V X

Laboratorial com risco químico

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

Radioativo

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Convencionais não recicláveis

Recicláveis secos X

UFSC | PROPLAN | DPAE I COPAE I DIP 16 | 89 PROGRAMA  DE NECESSIDADES ARQUITETÔNICO



1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante

X Não se aplica.

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

Especificar:

REAGENTES ESPECÍFICOS 

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

ATIVIDADES E FUNÇÃO

Utilizado para pesquisa pelo funcionário (técnico do laboratório). Escritório.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO

Funcionário (técnico de laboratório), professores. 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

N/A.

INSTALAÇÕES 

Elétrica, lógica. 

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

Proximo ao ambiente: bancada. 

MOBILIÁRIO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

Mesa, cadeira ergométrica com regulagem de altura, armário.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
9

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

LAB. DE OC. QUÍMICA: SALA TÉCNICO

I POP. I QTD. I ÁREA (m²)

0 1 6,5 m²

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS
SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

UFSC | PROPLAN | DPAE I COPAE I DIP 17 | 89 PROGRAMA  DE NECESSIDADES ARQUITETÔNICO



RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS

| RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Profª. Alessandra Fonseca
Sim Não Ramal 2626

Impressora 1 X X

Outros

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

PESO 
(Kg) HID ELE LÓG GÁS

Computador 1 X X

Laboratorial com risco químico

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

Radioativo

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Convencionais não recicláveis

Recicláveis secos X
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Piso lavável, rejunte em epoxi.

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

Especificar:

REAGENTES ESPECÍFICOS 

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

ATIVIDADES E FUNÇÃO

Secagem de amostra e sedimentos, filtros com material em suspensão e vidraçaria.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO

Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

Pode haver produção de mal cheiro durante secagem de amostras de sedimento, produtos (gases) da decomposição natural dos sulfatos. Dura até 
uma semana. Aumentar exaustão. Ventilação natural para minimizar aquecimento dos equipamentos.  Temperatura de 25ºC.

INSTALAÇÕES 

Ar condicionado. Exaustão mais forte devido as condições específicas do ambiente. Pontos eletricidade (4). 

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

Capela, balança e pequenos equipamentos, sala das águas.

MOBILIÁRIO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

 Bancada lateral de parede em granito c/ armário embaixo provido de portas de alumínio do tipo veneziana e com prateleiras em concreto.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
10

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

LAB. DE OC. QUÍMICA: ESTUFA

I QTD. I ÁREA (m²)

1 3,83 m²

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS
SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS

| RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Profª. Alessandra Fonseca
Sim Não Ramal 2626

mufla trifásico 1 1200 220 X

liofilizador 1 X X

microondas 1 X

Outros

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

PESO 
(Kg) HID ELE LÓG GÁS

estufa 1 1000 110-220 X

Laboratorial com risco químico

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

Radioativo

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Convencionais não recicláveis

Recicláveis secos X
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Piso lavável, rejunte em epóxi.

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante

X

Não se aplica.

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

SIM. Especificar:Ácidos, fenol, solvente orgânico: acetona e alcool etílico.

REAGENTES ESPECÍFICOS 

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

ATIVIDADES E FUNÇÃO

Armazenamento.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO

Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

Isolamento para atenuar o ruído.

INSTALAÇÕES 

Exaustão, elétrica, ar condicionado.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

Bancadas.

MOBILIÁRIO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

N/A

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
11

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

LAB. DE OC. QUÍMICA: FREEZER

I QTD. I ÁREA (m²)

1 6,86 m²

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS
SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

   Freezer 300l 2

Outros

Laboratorial com risco químico

Recicláveis úmidos (orgânicos)

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS

| RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Profª. Alessandra Fonseca

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

PESO 
(Kg) HID ELE LÓG GÁS

   Freezer 400l 2 300

Sim Não Ramal 2626

300 110-220 X

110-220 X

X

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

Radioativo

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Convencionais não recicláveis

Recicláveis secos
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Bancadas em granito.

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

LABORATÓRIO DE OCEONOGRAFIA BIOLÓGICA: CAPELA

I QTD. I ÁREA (m²)

1 11,90 m²

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
1DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

ATIVIDADES E FUNÇÃO
Lavar algas, processamento de materiais.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO
Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE
Necessidade de exaustão. Utilização de formol. Temperatura de 24ºC. Ruído em função da utilização de equipamentos.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

INSTALAÇÕES 
Elétrica, hidráulica.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES
Próximo ao ambiente " Experimentos e equipamentos".

MOBILIÁRIO
Bancada fechada (A x L) 90 cm x 80 cm em granito. Estante até o teto (1º nível aberto; demais fechados). 

SIM. 

REAGENTES ESPECÍFICOS 

UFSC | PROPLAN | DPAE I COPAE I DIP 23 | 89 PROGRAMA  DE NECESSIDADES ARQUITETÔNICO



RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

Recicláveis secos

Recicláveis úmidos (orgânicos)

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO
Convencionais não recicláveis

Laboratorial não perigoso

Laboratorial com risco químico X

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Radioativo

Outros

Laboratorial com risco biológico X X

Perfurocortante

X X

HID ELE LÓG GÁS

Capela  e com pia 1

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

PESO 
(Kg)

Chuveiro e lava olhos 1 X

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS | RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Profª. Paulo Pagliosa

Sim Não Ramal 2626
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Piso lavável, antiderrapante.

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante

X Não se aplica.

INSTALAÇÕES 
Sistemas de gases, ar condicionado, exaustores.

LAB. DE OC. BIOLÓGICA: EXPERIMENTOS E EQUIPAMENTOS

I QTD. I ÁREA (m²)

1 58,85 m²

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
2DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

MOBILIÁRIO

ATIVIDADES E FUNÇÃO
Experimento com amostras biológicas. 

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO
Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE
Necessidade de exaustão. Temperatura de 24ºC. Ruído em função da utilização de equipamentos. Utilização de água salgada em um ponto (marcado no projeto 
arquitetônico).

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

Bancada fechada (A x L) 90 cm x 80 cm em granito. Estante até o teto (1º nível aberto; demais fechados). Bancada fechada para apoio equipamentos em granito 
(A x L) 0,90 m x 0,60m. Bancada aberta (AxL) 0,90 m x 1,20 m em granito.

Microscopia, Sala úmida e capela, Análise de dados, Sala de alunos.

Especificar:

REAGENTES ESPECÍFICOS 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

x

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

Estufa

X

Convencionais não recicláveis

Recicláveis secos

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Hospitalar sem risco biológico

Freezer vertical 300 litros 1

Laboratorial com risco químico x

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

Radioativo

Outros

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm) POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

PESO 
(Kg) HID ELE LÓG GÁS

X X

Balança 2

X

Aquário 30 30 x 30

Geladeira 1

X

1 X

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS | RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Prof. Paulo Pagliosa

SiM (no Freezer) Não Ramal 2626

X
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Piso lavável, rejunte em epóxi. Granito, epóxi. 

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

LABORATÓRIO DE OCEONOGRAFIA BIOLÓGICA: MICROSCOPIA

I QTD. I ÁREA (m²)

1 27,20 m²

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
3DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

ATIVIDADES E FUNÇÃO
Análise de amostras biológicas através do microscópio. 

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO
Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE
Umidade e temperatura controlada. Temperatura interna de 21ºC.

Experimentos e equipamentos.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

INSTALAÇÕES 
Sistemas de gases, ar condicionado, exaustores.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

MOBILIÁRIO
Bancada aberta (A x L) 75cm x 80cm em granito , estante até o teto (1º nível aberto; demais fechados).

SIM. Especificar: 

REAGENTES ESPECÍFICOS 
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

Recicláveis secos X

Recicláveis úmidos (orgânicos)

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO
Convencionais não recicláveis

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

Laboratorial com risco químico

X X

X

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

Radioativo

Outros

Microscópio esterioscópio 4

HID ELE LÓG GÁS

Microscópio 4

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm) POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

PESO 
(Kg)

X X

X X

Computador 2

Flowcam 1

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS | RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Prof. Paulo Pagliosa

Sim Não Ramal 2626
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N/A

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

4,75 m²

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
4DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

LABORATÓRIO DE OCEONOGRAFIA BIOLÓGICA: ANÁLISE DE DADOS

I QTD. I ÁREA (m²)

1

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES
Experimentos e equipamentos.

MOBILIÁRIO
Bancada aberta (AxL) 0,74 m x 0,60 m em granito. Estante até o teto (1º nível aberto, demais fechados).

ATIVIDADES E FUNÇÃO
Análise de dados númericos e textuais de pesquisa através de computadores de mesa (PC).  

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO
Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE
N/A

INSTALAÇÕES 
Elétrica, lógica.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

Especificar: 

REAGENTES ESPECÍFICOS 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

Convencionais não recicláveis

Recicláveis secos X

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Hospitalar sem risco biológico

Perfurocortante

Radioativo

Laboratorial com risco químico

Laboratorial com risco biológico

Computador (PC)

Outros

PESO 
(Kg) HID ELE

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt) LÓG GÁS

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS | RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Prof. Paulo Pagliosa

Sim Não Ramal 2626
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N/A

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

LABORATÓRIO DE OCEONOGRAFIA BIOLÓGICA: SALA DE ALUNOS

I QTD. I ÁREA (m²)

1 21,39 m²

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
5

INSTALAÇÕES 

Elétrica, lógica.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES
Experimentos e equipamentos.

MOBILIÁRIO

ATIVIDADES E FUNÇÃO
Escritório. Utilizado para pesquisa por alunos de pós graduação.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO

Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE
N/A

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

Bancada aberta (AXL) 0,74 m x 0,60 m em granito. Estante até o teto (1º nível aberto, demais fechados).

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

Especificar:

REAGENTES ESPECÍFICOS 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

Convencionais não recicláveis

Recicláveis secos X

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Hospitalar sem risco biológico

Perfurocortante

Radioativo

Laboratorial com risco químico

Laboratorial com risco biológico

Computador tipo desktop 7

Outros

X

PESO 
(Kg) HID ELE

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

X

LÓG GÁS

Prof. Paulo Pagliosa

Sim Não Ramal 2626
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Piso antiderrapante.

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

INSTALAÇÕES 
Climatização.Tomadas de 20A a cada 2 m de parede. 

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

MOBILIÁRIO
Pia e torneira com bancada e rmário baixo provido de portas de alumínio do tipo veneziana. Cuba de concreto de aproximadamente 60 cm de comprimento x 40 
cm de largura x 30 cm de profundidade.

SIM. Especificar

47,52 m²

Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE
Climatização, piso molhado. Tomadas de 20A a cada 2 m de parede. 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

REAGENTES ESPECÍFICOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
1DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

ATIVIDADES E FUNÇÃO

Realização de experimentos de mecânica dos fluidos.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Segundo

LAB. DE OC. FÍSICA: LABORATÓRIO MECÂNICA DOS FLUIDOS

I QTD. I ÁREA (m²)

1

N/A
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO
Convencionais não recicláveis

Recicláveis secos X

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

Laboratorial com risco químico

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

Radioativo

Outros

HID ELE LÓG GÁS

Computador 6

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

PESO 
(Kg)

XX

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS | RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Profª. Antônio Fernando Harter Fetter Filho

Sim Não Ramal 9992
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Piso lavável, antiderrapante.

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

LAB. DE OC. FÍSICA: INSTRUMENTAÇÃO

I QTD. I ÁREA (m²)

1 39,50 m²

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
2DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Segundo

INSTALAÇÕES 
Tomada de 20A a cada 2m de parede.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES
N/A

MOBILIÁRIO

ATIVIDADES E FUNÇÃO
Manutenção de equipamentos de medições de parâmetros físicos dos oceanos.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO
Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE
Climatização, piso lavável.

Especificar:

REAGENTES ESPECÍFICOS 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

Cuba de concreto de aproximadamente 60 cm de comprimento x 40 cm de largura x 30 cm de profundidade. Bancada em granito (altura=75 cm).
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO
Convencionais não recicláveis

Recicláveis secos X

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

Laboratorial com risco químico

Laboratorial com risco biológico

HID ELE LÓG GÁS

Computador

Perfurocortante

Radioativo

6

Outros

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

X X

PESO 
(Kg)

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS | RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Profª. Antônio Fernando Harter Fetter Filho

Sim Não Ramal 9992

Obs: os equipamentos listados fazem parte do ICP-MS.
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N/A

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

LAB.DE OC. FÍSICA: COMPUTADORES

I QTD. I ÁREA (m²)

1 31,90 m²

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
3DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

ATIVIDADES E FUNÇÃO
Utilizado para pesquisa por alunos de pós graduação.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO
Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE
Climatização.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Segundo

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

INSTALAÇÕES 
Tomadas de energia em número suficiente para a alimentação dos computadores.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

MOBILIÁRIO
Bancada lateral, prateleira e armário individual.

SIM. Especificar

REAGENTES ESPECÍFICOS 

N/A
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO
Convencionais não recicláveis

Recicláveis secos X

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

Laboratorial com risco químico

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

Radioativo

Outros

HID ELE LÓG GÁS

Computador 2

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm) POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

PESO 
(Kg)

X X

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS | RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Profª. Antônio Fernando Harter Fetter Filho
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Piso antiderrapante.

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

CLUSTERS E LÓGICA

I QTD. I ÁREA (m²)

1 7,60 m²

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
1DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

ATIVIDADES E FUNÇÃO
Sala de equipamentos de informática

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO
Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE
Climatização, isolamento térmico e acústico.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Segundo

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

INSTALAÇÕES 
Ar condicionado de ao menos 30 KBTU. Temperatura de 22ºC. Tomadas de 20A e 30A a cada 2 m de parede.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES
N/A

MOBILIÁRIO
N/A

SIM. Especificar

REAGENTES ESPECÍFICOS 
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO
Convencionais não recicláveis

Recicláveis secos X

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

Laboratorial com risco químico

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

Radioativo

Outros

HID ELE LÓG GÁS

Cluster (a ser definido pelo projetista) 1

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

PESO 
(Kg)

X X

Profª. Antônio Fernando Harter Fetter Filho

Não Ramal 9992

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS | RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

SIM  Especificar: no break para 
desligamento para 30 minutos.
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N/A

2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Segundo

LAB. DE OC.GEOLÓGICA: ALUNOS E INTEGRAÇÃO DE DADOS

I QTD. I ÁREA (m²)
1 23,51

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
1DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

INSTALAÇÕES 
Iluminação específica para ambientes de trabalho. Rede elétrica estável estruturada com no-break para todos equipamentos de TI. Rede lógica estruturada com 
acessos duplos a cada 2m (dois metros), com servidor de dados.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES
Próximo a sala multidisciplinar.

MOBILIÁRIO
Estações de trabalho individuais para computadores. Estantes metálicas e armários suspensos para pertences. Cadeiras ergomértricas.

ATIVIDADES E FUNÇÃO
Sala para análise e processamento de dados por estudantes da graduação e pós graduação.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO
2 (dois) funcionários (STAs,) 4 (quatro) professores e 10 (dez) estudantes (graduação e pós-graduação). Acesso para STAs, professores e estudantes.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE
Ambiente com temperatura controlada, isolamento térmico e acústico. Piso lavável e antiderrapante. Alarme e controle de acesso.

SIM. Especificar

REAGENTES ESPECÍFICOS 
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

Recicláveis secos X

Recicláveis úmidos (orgânicos)

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO
Convencionais não recicláveis

Laboratorial não perigoso

Laboratorial com risco químico

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Radioativo

Outros

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

X

Iluminação 2700 Kelvin

a ser definida pelo 
projetista 15W/h 110/220

HID ELE LÓG

Computador PC-desktop 4 300W/h 110/220

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm) POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

PESO 
(Kg)

X

X

Servidor IBM 1 1000W/h 110/220 15

X

Estufa para papel A4 (impressão) 2 100W/h 110/220

2 X X

X X

Swich D-Link 1 18W/h 110/220

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU PROCEDIMENTOS | RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE
Prof. Antônio Henrique da Fontoura Klein

Sim Não Ramal 2577
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Próximo ao ambiente "alunos e integração de dados".

 Piso lavável e antiderrapante.

2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Segundo

LAB. DE OC.GEOLÓGICA: SALA MULTIDISCIPLINAR

I QTD. I ÁREA (m²)

1 21,24 m²

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
2DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

Especificar:

REAGENTES ESPECÍFICOS 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

INSTALAÇÕES 
Iluminação específica para ambientes de trabalho. Rede elétrica estável estruturada com no-break para todos equipamentos de TI e demais eletrônicos multimídia. 
Rede lógica com cabeamento estruturado (acessos duplos a cada 2 metros) e hotspot wireless. 

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

MOBILIÁRIO
Mesa de reunião central de 8 lugares com cadeiras ergométricas, mesa com gavetas para o ministrante, smart TV, telão móvel retrátil.

ATIVIDADES E FUNÇÃO
Sala multimeios para uso dos professores e estudantes de graduação pós-graduação para aulas, reuniões, seminários, defesas, etc.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO
3 (três) professores e 15 (quinze) estudantes (graduação e pós-graduação). Acesso para funcionários (STAs), professores e estudantes.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE
Ambiente com temperatura controlada, isolamento térmico e acústico. Piso lavável e antiderrapante.
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

Telão móvel 1

X

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Hospitalar sem risco biológico

Convencionais não recicláveis

Recicláveis secos X

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

Perfurocortante

Radioativo

Laboratorial com risco químico

Laboratorial com risco biológico

300W/h

Outros

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm) POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

110/220 3 X X

PESO 
(Kg) HID ELE LÓG

Computador 1

X

SMART TV 50" (parede) 1 180W/h 110/220 1

Iluminação
a ser definida pelo 

projetista 15W/h 110/220 32700 Kelvin

110/220 5 X X

X

Prof. Antônio Henrique da Fontoura Klein

Sim Não Ramal 2577

X

X

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU PROCEDIMENTOS | RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

PC-desktop

Estufa para papel A4 (impressão) 1 100W/h 110/220 X

Projetor multimídia ("data-show", teto) 1 800W/h
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2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X

Não se aplica.

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

ATIVIDADES E FUNÇÃO
Laboratório de análise de componentes microscópicos dos sedimentos marinhos.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO
1 (um) STA, 1 (um) professor e 6 (seis) estudantes (graduação e pós-graduação). Acesso para funcionários ( STAs), professores e estudantes.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE
Ambiente com temperatura e umidade controladas. Esgotamento hidráulico (ralo). Piso lavável e antiderrapante.

Bancadas estáveis sem vibração, para instumentos óticos.

Acessos bloqueáveis para demais ambientes.

IMB/CT-INFRA Restrito Não Segundo

LAB. DE OC.GEOLÓGICA: MICROPALEONTOLOGIA

I QTD. I ÁREA (m²)

1 28,12 m²

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:
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SIM. Especificar: ANEXO A

REAGENTES ESPECÍFICOS 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

INSTALAÇÕES 
Iluminação específica para ambientes de trabalho. Rede elétrica estável estruturada com no-break para equipamentos de TI e demais equipamentos analíticos. 
Rede lógica com cabeamento estruturado (acessos duplos a cada 2 metros) e hotspot wireless.  

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

MOBILIÁRIO
Bancadas de alvenaria com tampo de granito e altura de 70 cm (vão inferior livre). Armários e prateleiras suspensas em MDF. Cadeiras ergométricas com 
regulagem de altura.
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

X

Recicláveis úmidos (orgânicos)

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO
Convencionais não recicláveis

Laboratorial não perigoso

Laboratorial com risco químico

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Recicláveis secos

Radioativo

Outros

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

3 X X

Iluminação 2700 Kelvin
a ser definida pelo 

projetista 15W/h

HID ELE LÓG

Computador PC-desktop 6 300W/h 110/220

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm) POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

PESO 
(Kg)

5 X X

desumidificador 8L/dia 1

Estereomicroscópios Zeiss Stemi 6 300W 220

110/220 3
X

X

Microcópio zoom
Zeiss 

AxioZoom 1 1000W

Exaustor
Vapores 
químicos 1 110/220

110/220 X X

220 15 X X

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU PROCEDIMENTOS | RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE
Prof. Antônio Henrique da Fontoura Klein

Sim Não Ramal 2577
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2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X

Não se aplica.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:
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ATIVIDADES E FUNÇÃO
Laboratório de sedimentologia. Processamento e analises físicas e quimicas de amostras de sedimentos marinhos.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO
1 (um) STA, 2 (dois) professores e 6 (seis) estudantes (graduação e pós-graduação). Acesso para funcionários (STAs), professores e estudantes.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE
Ambiente com temperatura e umidade controladas, isolamento térmico e acústico. Local específico e seguro para manuseio de produtos qímicos e disposição de 
resíduos.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

LAB. DE OC.GEOLÓGICA: SEDIMENTOLOGIA

I QTD. I ÁREA (m²)

1 33,45 m²

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

SIM. Especificar: Tricloroetileno, Acido Clorídrico, Ácido Sulfúrico, Peróxido de Hidrogênio. ANEXO A

REAGENTES ESPECÍFICOS 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

Cubas profundas de inox com caixa de retenção de particulados. Exaustor com filtro para gases tóxicos, com equipamentos específicos.  Destilador de água. 
Entrada de água com sistema de filtração de partículas suspensas e íons (carvão atividado). Capela com exaustor e pia para lavação com ácidos. Exaustor na sala 
para retirada de voláteis químicos. Estufa para secagem da vidraria. Mufla .

INSTALAÇÕES 
Iluminação específica para ambientes de trabalho. Rede elétrica estável estruturada com no-break para equipamentos de TI e demais equipamentos analíticos. 
Rede lógica com cabeamento estruturado (acesso duplo a cada 2 metros) e hotspot wireless.  Esgotamento hidráulico (ralo). Sistema de ventilação (janelas) e 
exaustoress. Piso lavável, antiderrapante e anticorrosivo.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES
Acessos bloqueáveis para demais ambientes.

MOBILIÁRIO
Bancadas de alvenaria com tampo de granito, com armário de porta de alumínio tipo veneziana na parte inferior. Armários e prateleiras suspensas em MDF. 
Cadeiras ergométricas altas com regulagem de altura. Bancadas laterais suspensas para balanças analíticas, com espaço inferior para cadeira, com caixa de areia 
para diminuir o efeito de vibração sobre o equipamento.
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Hospitalar sem risco biológico

Convencionais não recicláveis

Recicláveis secos

Laboratorial com risco químico X X X

Laboratorial com risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

Outros

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm) POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

Perfurocortante

Radioativo

110/220 3 X X

Centrífuga

Agitador mecânico de peneiras (tipo Ro Tap)

1500W/h 220 X

3000W/h 50220

PESO 
(Kg) HID ELE LÓG

Computador PC  Desktop 1 (máximo de 3) 3000Wh

X

3
X

Chapa de aquecimento 1 1500W/h 220

Iluminação 2700 Kelvin
a ser definida pelo 

projetista 15W/h 110/220

capela de exaustão 

desumidificador

Estufa de secagem com circulação de ar

Mufla (tomada trifasica)

Medidores e Sensores

1 X

220 30 X X

X

Destilador 1

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU PROCEDIMENTOS | RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

X X

X

4

Forno microondas 20 L 1 220

1 X

X

60 X

Chuveiro e lava olhos 1

Analisador de partículas Horiba 1 70x55x45(h)

Prof. Antônio Henrique da Fontoura Klein

Não
Ramal 2577SIM. Especificar: para o equipamento 

Analisador de Partículas (Horiba) manter 
por 1 hora

150Lx90Ax70P 2201 XX

8L/dia 1 220 XX

1

280 L 60C x 59L x 80A
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2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

Restrito Não Térreo

INSTALAÇÕES 

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

LAB. DE OC.GEOLÓGICA: EQUIPAMENTOS

I QTD. I ÁREA (m²)

1 5,06 m²

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
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NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

SIM. Especificar

REAGENTES ESPECÍFICOS 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

 Piso lavável e antiderrapante.

Estantes metálicas e armários metálicos dimensionados ad hoc, com chave.

Iluminação fria e tomadas para desumidificador. Exaustor axial com interruptores (local e fora). Controle de acesso eletrônico. Esgotamento hidráulico (ralo).

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES
Sedimentologia.

MOBILIÁRIO

ATIVIDADES E FUNÇÃO
Sala para guarda de equipamentos.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO
2 (dois) STAs, 2 (dois) professores, estudantes. Acesso para funcionários (STAs) e professores, com possibilidade de autorização para pós-graduandos, de acordo 
com necessidade.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE
Ambiente com umidade controlada. Piso lavável e antiderrapante.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

Convencionais não recicláveis

Recicláveis secos X

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Hospitalar sem risco biológico

Perfurocortante

Radioativo

Laboratorial com risco químico

Laboratorial com risco biológico

3 X

PESO 
(Kg) HID ELE LÓG

Desumidificador 2L/dia 1 80W/h

Outros

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm) POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

XIluminação lâmpada fria 1 15W/h

Prof. Antônio Henrique da Fontoura Klein

Sim Não Ramal 2577
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 Piso lavável e antiderrapante.

2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X

Não se aplica.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:
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ATIVIDADES E FUNÇÃO

Sala para depósito de amostras e reagentes.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO

2 (dois) funcionários (STAs), 2 (dois) professores, estudantes. Acesso para funcionários (STAs) e professores, com possibilidade de autorização para pós-
graduandos, de acordo com necessidade.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

Ambiente com umidade controlada.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS
SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

LAB. DE OC.GEOLÓGICA: FREEZER E REAGENTES

I QTD. I ÁREA (m²)

1 5,06 m²

SIM. Especificar: Tricloroetileno, Ácido Clorídrico, Ácido Sulfúrico, Peróxido de Hidrogênio

REAGENTES ESPECÍFICOS 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

INSTALAÇÕES 

Iluminação fria e tomadas para desumidificador. Exaustor axial com interruptores (local e fora). Controle de acesso eletrônico. Tomadas para freezer de amostras. 
Esgotamento hidráulico (ralo).

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

Acesso para a Sedimentologia e Micropaleontologia (proximidade).

MOBILIÁRIO

Armários com portas de vidro para armazenamento de reagentes, com chave.  Freezer.
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Convencionais não recicláveis

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Recicláveis secos X

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

Laboratorial não perigoso

Laboratorial com risco químico X

HID ELE LÓG

Desumidificador 2L/dia 1 80W/h 110/220

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm) POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

PESO 
(Kg)

Radioativo

Outros

3

X

Freezer horizontal 300l 2 240W/h 220 50

X

Iluminação lâmpada fria 1 15W/h 110/220

Prof. Antônio Henrique da Fontoura Klein

Sim Não Ramal 2577

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU PROCEDIMENTOS | RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

UFSC | PROPLAN | DPAE I COPAE I DIP 52 | 89 PROGRAMA  DE NECESSIDADES ARQUITETÔNICO



2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO

2 (dois) funcionários (STAs), 2 (dois) professores, estudantes. Acesso para funcionários (STAs) e professores, com possibilidade de autorização para pós-
graduandos, de acordo com necessidade.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

N/A

INSTALAÇÕES 

Elétrica.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

MOBILIÁRIO

Armário baixo para apoio impressoras.

Alunos e integração de dados, sala multidisciplinar, micropaleontologia, sedimentologia.

SIM. Especificar

REAGENTES ESPECÍFICOS 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

N/A

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

ATIVIDADES E FUNÇÃO

Circulação dos ambientes do laboratório de geologia e nicho para impressoras que servirão para todos os usuários dos ambientes do laboratório de geologia 
utilizarem.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
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DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

LAB. DE OC.GEOLÓGICA: CIRCULAÇÃO (NICHO PARA IMPRESSORAS)

I QTD. I ÁREA (m²)

1 5,06 m²

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU PROCEDIMENTOS | RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Prof. Antônio Henrique da Fontoura Klein
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Impressora 2 110/220 X

Radioativo

Outros

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm) POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

PESO 
(Kg) HID ELE LÓG

Laboratorial não perigoso

Laboratorial com risco químico

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Convencionais não recicláveis

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Recicláveis secos X

Recicláveis úmidos (orgânicos)
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Reagente Químicos - LOC/GCN/CFH

Laboratório de sedimentologia e micropaleontologia.

Nome Quantidades aproximadas

ÁCIDO CLORÍDRICO P.A. (HCl) 10 - 20 L/ano
ÁCIDO FOSFÓRICO "ORTO" P.A. (H3PO4) uso apenas eventual - inferior a 2 L/ano
ÁCIDO SULFÚRICO 95-99% P.A. (H2SO4) uso apenas eventual - inferior a 2 L/ano
DIFENILAMINA P.A. (C12H11N) uso apenas eventual - inferior a 100g/ano

ÓLEO DE IMERSÃO uso apenas eventual - inferior 10 mL/ano
SÍLICA GEL AZUL 1-4mm 1 - 2 Kg/ano
SOLUÇÃO PADRÃO DE CONDUTIVIDADE 250 mL/ano
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 35% 120 vol. (H2O2) 10 - 20 L/ano
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO P.A. (H2O2) 5 - 10 L/ano
PIROFOSFATO DE SÓDIO DECAHIDRATADO (DIFOSFATO) (Na4P2O7 10H20) 1 Kg/ano
TRICLOROETILENO (C2HCl3) 5 - 10 L/ano

ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO (96 GL) 5 - 10 L/ano
CORANTE ROSA DE BENGALA 25 -50 g/ano
ACETONA C3H6O uso apenas eventual - inferior 2 L/ano

FORMALDEÍDO CH2O uso apenas eventual - inferior 2 L/ano
BROMOFÓRMIO CHBr3 uso apenas eventual - inferior 2 L/ano
ÁCIDO NÍTRICO HNO3 uso apenas eventual - inferior 2 L/ano
DICROMATO DE POTÁSSIO K2Cr2O7 uso apenas eventual - inferior 2 kg/ano
SULFATO DE AMÔNIO E FERRO II (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O uso apenas eventual - inferior 2 kg/ano
SULFATO DE PRATA Ag2SO4 uso apenas eventual - inferior 2 kg/ano

ANEXO A



Piso lavável, antiderrapante.

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

AMBIENTES ETAPA 2 OBRA: MERGULHO

I QTD. I ÁREA (m²)

1 10,97 m²

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
1DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

INSTALAÇÕES 
Elétrica.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES
Comunicação com: sala e área de equipamentos.

MOBILIÁRIO
Bancada em concreto com tampo em granito e cuba funda.

ATIVIDADES E FUNÇÃO
Local armazenamento equipamentos de mergulho.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO
Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE
2 tomadas por capela. Exaustor capela com filtro para gases tóxicos. Janela guilhotina em acrílico ou plático transparente (parando em qualquer altura). 

SIM. Especificar

REAGENTES ESPECÍFICOS 
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO
X

X

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

Recicláveis secos X X

Recicláveis úmidos (orgânicos) X X

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO
Convencionais não recicláveis X X

Laboratorial não perigoso

Laboratorial com risco químico

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Radioativo

Outros

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

HID ELE LÓG GÁS

Prever tomadas para equipamentos de mergulho

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt) PESO (Kg)

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS | RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Prof. Antônio Fernando Harter Fetter Filho

Sim Não Ramal 9992
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Piso lavável, antiderrapante.

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante

SIM Especificar:

X Não se aplica.

AMBIENTES ETAPA 2 OBRA: EQUIPAMENTOS SENSÍVEIS

I QTD. I ÁREA (m²)

1 20,36 m²

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
2DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

INSTALAÇÕES 
Elétrica.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES
Sala e área de equipamentos.

MOBILIÁRIO
Bancada de concreto (h=90 cm) com tampo em granito e cuba funda.

ATIVIDADES E FUNÇÃO
Local armazenamento de equipamentos sensíveis. 

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO
Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE
N/A

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

REAGENTES ESPECÍFICOS 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

Convencionais não recicláveis

Recicláveis secos X

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Hospitalar sem risco biológico

Perfurocortante

Radioativo

Laboratorial com risco químico

Laboratorial com risco biológico

PESO (Kg) HID ELE LÓG GÁS

Prever tomadas para equipamentos sensiveis

Outros

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

X

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS | RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE
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Piso lavável e antiderrapante.

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

x Não se aplica.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

AMBIENTES ETAPA 2 OBRA: SALA E ÁREA DE EQUIPAMENTOS

I QTD. I ÁREA (m²)

1 49,84 m²

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
3DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

INSTALAÇÕES 
Sistemas de gases, ar condicionado, exaustores. Sistema de exaustão gases na bancada. Rede de vácuo.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

MOBILIÁRIO
Talha para transporte de equipamentos

ATIVIDADES E FUNÇÃO
Local para acesso de equipamentos.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO
Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE
N/A

Mergulho, Equipamentos sensíveis, Cãmara frigorífica, amostragem.

SIM. Especificar

REAGENTES ESPECÍFICOS 
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

X

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

Recicláveis secos X

Recicláveis úmidos (orgânicos)

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO
Convencionais não recicláveis

Laboratorial não perigoso

Laboratorial com risco químico

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Radioativo

Outros X

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante X

X

HID ELE LÓG GÁS

Talha 1

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm) POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt) PESO (Kg)
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1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

AMBIENTES ETAPA 2 OBRA: CÂMARA FRIGORÍFICA

I QTD. I ÁREA (m²)

1 14,87 m²

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
4DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

INSTALAÇÕES 
Elétrica.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES
Sala e área de equipamentos.

MOBILIÁRIO
A ser dimensionado pelo projetista.

ATIVIDADES E FUNÇÃO
Armazenamento de amostras de experimentos.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO
Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE
Isolamento térmico, sem aberturas para fora, temperatura de -4ºC.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

Especificar: 

REAGENTES ESPECÍFICOS 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

Porta com aço inos nas duas faces com isolamento em PUR.
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO
X

X

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

Convencionais não recicláveis X X

Recicláveis secos X X

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

Recicláveis úmidos (orgânicos) X X

Hospitalar sem risco biológico

Perfurocortante

Radioativo

Laboratorial com risco químico

Laboratorial com risco biológico

X

PESO (Kg) HID ELE LÓG GÁS

Câmara frigorífica a ser dimensionada pelo projetista 1

Outros

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)
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Piso lavável e antiderrapante.

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

AMBIENTES ETAPA 2 OBRA: AMOSTRAGEM

I QTD. I ÁREA (m²)

1 26,27 m²

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
5

INSTALAÇÕES 
Elétrica.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES
Sala e área de equipamentos.

MOBILIÁRIO

ATIVIDADES E FUNÇÃO
Sala de armazenamento e manipulação de amostras. 

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO
Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE
N/A

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

Bancada de concreto (h=90 cm) com tampo em granito e pia funda. Bancada de concreto (h=90 cm) com tampo em granito. Tanque de decantação em concreto.

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

Especificar:

REAGENTES ESPECÍFICOS 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO
X

X

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

Convencionais não recicláveis X X

Recicláveis secos X X

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

Recicláveis úmidos (orgânicos) X X

Hospitalar sem risco biológico

Perfurocortante

Radioativo

Laboratorial com risco químico

Laboratorial com risco biológico

PESO (Kg) HID ELE LÓG GÁS

N/A

Outros

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

Prof. Antônio Fernando Harter Fetter Filho

Sim Não Ramal 9992

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS | RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

UFSC | PROPLAN | DPAE I COPAE I DIP 65 | 89 PROGRAMA  DE NECESSIDADES ARQUITETÔNICO



1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
6

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS
SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

AMBIENTES ETAPA 2 OBRA: SALA DE REUNIÕES E COPA

I QTD. I ÁREA (m²)

1 27,79 m²

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

INSTALAÇÕES 

Elétrica, hidráulica, lógica.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

N/A

MOBILIÁRIO

Mesa reuniões com 8 cadeiras, cadeira estofada, bancada em granito (h=90cm) com pia, geladeira.

ATIVIDADES E FUNÇÃO

Escritório, reuniões, lanche.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO

Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

N/A

SIM. Especificar

REAGENTES ESPECÍFICOS 
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

X

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

Computador

X

Recicláveis secos X X

Recicláveis úmidos (orgânicos) X X

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Convencionais não recicláveis X X

Laboratorial não perigoso

Laboratorial com risco químico

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Radioativo

Outros

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

Microondas 1

Geladeira 1

HID ELE LÓG GÁS

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt) PESO (Kg)

1 X X

X

X

X X

Telão móvel 1

X

Projetor 1

Prof. Antônio Fernando Harter Fetter Filho

Sim Não Ramal 9992
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1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
7

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS
SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

AMBIENTES ETAPA 2 OBRA: SECRETARIA

I QTD. I ÁREA (m²)

1 28,66 m²

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

INSTALAÇÕES 

Elétrica, lógica,

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

N/A.

MOBILIÁRIO

Armário em laminado melamínino (A x LxP) 1,60 m x 1,50 m x 0,45m, mesa redonda, mesa em "L", armário em laminado melamínino (A x LxP) 0,76 m x 1,50 m x 
0,45m, guichê de atendimento,  cadeira ergométrica com regulagem de altura, cadeira estofada.

ATIVIDADES E FUNÇÃO

Escritório, atendimento usuários.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO

Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários. 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

N/A

Piso antiderrapante.

SIM. Especificar

REAGENTES ESPECÍFICOS 
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

Recicláveis secos X

Recicláveis úmidos (orgânicos) X

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Convencionais não recicláveis

Laboratorial não perigoso

Laboratorial com risco químico

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Radioativo

Outros

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

X X

HID ELE LÓG GÁS

Computador 1

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt) PESO (Kg)

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS

| RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Prof. Antônio Fernando Harter Fetter Filho
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N/A

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

AMBIENTES ETAPA 2 OBRA: ALMOXARIFADO

I QTD. I ÁREA (m²)

1 12,56 m²

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
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DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

INSTALAÇÕES 

Elétrica.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

N/A

MOBILIÁRIO

ATIVIDADES E FUNÇÃO

Utilizado para guardar materiais de limpeza.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO

Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

N/A

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS
SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

N/A

Especificar:

REAGENTES ESPECÍFICOS 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

Convencionais não recicláveis

Recicláveis secos X

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Hospitalar sem risco biológico

Perfurocortante

Radioativo

Laboratorial com risco químico

Laboratorial com risco biológico

PESO (Kg) HID ELE LÓG GÁS

N/A

Outros

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm) POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS

| RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Prof. Antônio Fernando Harter Fetter Filho

Sim Não Ramal 9992
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N/A

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

AMBIENTES ETAPA 2 OBRA: SALA TÉCNICA

I POP. I QTD. I ÁREA (m²)

0 1 6,5 m²

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
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DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

INSTALAÇÕES 

Elétrica.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

Sala de aula/seminário. 

MOBILIÁRIO

N/A.

ATIVIDADES E FUNÇÃO

Utilizado para guardar equipamentos do ambiente "sala de aula/seminário"

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO

Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

N/A.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS
SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Térreo

Especificar:

REAGENTES ESPECÍFICOS 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

Convencionais não recicláveis

Recicláveis secos X

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Hospitalar sem risco biológico

Perfurocortante

Radioativo

Laboratorial com risco químico

Laboratorial com risco biológico

PESO (Kg) HID ELE LÓG GÁS

N/A

Outros

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm) POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt)

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS

| RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Prof. Antônio Fernando Harter Fetter Filho
Sim Não Ramal 9992
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N/A

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS
SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Segundo

AMBIENTES ETAPA 2 OBRA: SALA PROFESSOR VISITANTE

I QTD. I ÁREA (m²)

2 19,49 m²

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
10

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

INSTALAÇÕES 

Elétrica, lógica

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

N/A

MOBILIÁRIO

Mesa em L, armário (AxLxP) 1,60 m x 1,50 m x 0,45 m, cadeira ergométrica.

ATIVIDADES E FUNÇÃO

Pesquisa, escritório.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO

Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

N/A

Especificar:

REAGENTES ESPECÍFICOS 

UFSC | PROPLAN | DPAE I COPAE I DIP 74 | 89 PROGRAMA  DE NECESSIDADES ARQUITETÔNICO



RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

Recicláveis secos X

Recicláveis úmidos (orgânicos)

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Convencionais não recicláveis

Laboratorial não perigoso

Laboratorial com risco químico

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Radioativo

Outros

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

X X

HID ELE LÓG GÁS

Computador 2

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm) POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt) PESO (Kg)

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS

| RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Prof. Antônio Fernando Harter Fetter Filho
Sim Não Ramal 9992

UFSC | PROPLAN | DPAE I COPAE I DIP 75 | 89 PROGRAMA  DE NECESSIDADES ARQUITETÔNICO



N/A

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

RESÍDUOS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

Especificar:

REAGENTES ESPECÍFICOS 

AMBIENTES ETAPA 2 OBRA: SALA PROFESSOR (1)

I QTD. I ÁREA (m²)

6 10,28

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
11DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

INSTALAÇÕES 

Elétrica, lógica

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

Próximo a circulação.

MOBILIÁRIO

ATIVIDADES E FUNÇÃO

Pesquisa, escritório.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO

Professores.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

N/A

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS
SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Segundo

Mesa em L, armário (AxLxP) 1,60 m x 1,50 m x 0,45 m, cadeira ergométrica.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

UFSC | PROPLAN | DPAE I COPAE I DIP 76 | 89 PROGRAMA  DE NECESSIDADES ARQUITETÔNICO



TIPOS I DESCRIÇÃO

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

XSim Não Ramal 9992

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Convencionais não recicláveis

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm) POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt) PESO (Kg) HID ELE LÓG GÁS

Laboratorial com risco químico

Radioativo

Outros

Recicláveis secos X

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Laboratorial não perigoso

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

X X

| RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS Prof. Antônio Fernando Harter Fetter Filho

1Computador
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N/A

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS

10,51 m²2

I ÁREA (m²)I QTD.

AMBIENTES ETAPA 2 OBRA: SALA PROFESSOR (2)

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE
12

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN

AMBIENTE Nº:UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

MOBILIÁRIO

Próximo a circulação.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

Elétrica, lógica

INSTALAÇÕES 

N/A

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

Professores.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO

Pesquisa, escritório.

ATIVIDADES E FUNÇÃO

SegundoNãoRestritoIMB/CT-INFRA

I PAVTO INDICADOI ACESSO DE VEÍCULOSI ACESSO DE PESSOASSETOR / UNIDADE

REAGENTES ESPECÍFICOS 

Especificar:

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

Mesa em L, armário (AxLxP) 1,60 m x 1,50 m x 0,45 m, cadeira ergométrica.

UFSC | PROPLAN | DPAE I COPAE I DIP 78 | 89 PROGRAMA  DE NECESSIDADES ARQUITETÔNICO



RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

Convencionais não recicláveis

I GASOSOI SÓLIDO I LÍQUIDO

Hospitalar com risco biológico

Hospitalar sem risco biológico

Recicláveis úmidos (orgânicos)

XRecicláveis secos

Perfurocortante

Laboratorial com risco biológico

Laboratorial com risco químico

Laboratorial não perigoso

GÁSLÓGELEHIDPESO (Kg)
TENSÃO 

(Volt)POTÊNCIA (W)DIMENSÕES  (cm)QTD
MODELO / 

REFERÊNCIA

Outros

Radioativo

XX1Computador

Ramal 9992NãoSim

Prof. Antônio Fernando Harter Fetter Filho

| RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS

UFSC | PROPLAN | DPAE I COPAE I DIP 79 | 89 PROGRAMA  DE NECESSIDADES ARQUITETÔNICO



N/A

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

Especificar:

REAGENTES ESPECÍFICOS 

Pesquisa, escritório.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO

Professores.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

N/A

INSTALAÇÕES 

Elétrica, lógica

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

Próximo a circulação.

MOBILIÁRIO

Mesa em L, armário (AxLxP) 1,60 m x 1,50 m x 0,45 m, cadeira ergométrica.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

AMBIENTES ETAPA 2 OBRA: SALA PROFESSOR (3)

I QTD. I ÁREA (m²)

1 10,23 m²

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS
SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Segundo

ATIVIDADES E FUNÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
13DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

UFSC | PROPLAN | DPAE I COPAE I DIP 80 | 89 PROGRAMA  DE NECESSIDADES ARQUITETÔNICO



RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS

| RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Prof. Antônio Fernando Harter Fetter Filho

Sim Não Ramal 9992

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt) PESO (Kg) HID ELE LÓG GÁS

Computador 1 X X

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

Radioativo

Outros

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

Laboratorial com risco químico

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Convencionais não recicláveis

Recicláveis secos X

Recicláveis úmidos (orgânicos)
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N/A

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

Especificar:

REAGENTES ESPECÍFICOS 

IMB/CT-INFRA Restrito Não Segundo

ATIVIDADES E FUNÇÃO

Pesquisa, escritório.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO

Professores.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

N/A

INSTALAÇÕES 

Elétrica, lógica.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

Próximo a circulação.

MOBILIÁRIO

Mesa em L, armário (AxLxP) 1,60 m x 1,50 m x 0,45 m, cadeira ergométrica.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
14

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

AMBIENTES ETAPA 2 OBRA: SALA PROFESSOR (4)

I QTD. I ÁREA (m²)

1 20,79 m²

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS
SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

UFSC | PROPLAN | DPAE I COPAE I DIP 82 | 89 PROGRAMA  DE NECESSIDADES ARQUITETÔNICO



RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS

| RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Prof. Antônio Fernando Harter Fetter Filho

Sim Não Ramal 9992

Outros

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm) POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt) PESO (Kg) HID ELE LÓG GÁS

Computador 3 X X

Laboratorial com risco químico

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

Radioativo

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Convencionais não recicláveis

Recicláveis secos X
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N/A

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

RESÍDUOS

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS
SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

ATIVIDADES E FUNÇÃO

Mesa em L, armário (AxLxP) 1,60 m x 1,50 m x 0,45 m, cadeira ergométrica,  armário (AxLxP) 0,76 m x 1,50 m x 0,45 m, mesa para reuniões de 8 lugares.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

MOBILIÁRIO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Segundo

Pesquisa, escritório.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO

Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

N/A

INSTALAÇÕES 

Elétrica, lógica

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

N/A

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

Especificar:

REAGENTES ESPECÍFICOS 

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

1 31,46 m²

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

15

AMBIENTES ETAPA 2 OBRA: GERENCIAMENTO COSTEIRO

I QTD. I ÁREA (m²)

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
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TIPOS I DESCRIÇÃO

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS

Sim Não Ramal 9992

| RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Prof. Antônio Fernando Harter Fetter Filho

Impressora 1 X X

Outros

3 X X

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm) POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt) PESO (Kg) HID ELE LÓG GÁS

Computador

Laboratorial com risco químico

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

Radioativo

Recicláveis úmidos (orgânicos)

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

Recicláveis secos X

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Convencionais não recicláveis
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N/A

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

Especificar:

REAGENTES ESPECÍFICOS 

Reuniões, lanche.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO

Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

N/A

INSTALAÇÕES 

Elétrica, lógica, hidráulica.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

Próximo a circulação.

MOBILIÁRIO

Cadeira ergométrica, mesa para reuniões de 8 lugares, sofá, cafeteira, geladeira, microondas, bancada em granito (h=90cm) com pia.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

AMBIENTES ETAPA 2 OBRA: REUNIÕES/COPA/ESTAR

I QTD. I ÁREA (m²)

1 27,78 m²

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS
SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Segundo

ATIVIDADES E FUNÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

X

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

XSim Não Ramal 9992

Microondas 1 X

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS

| RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Prof. Antônio Fernando Harter Fetter Filho

Geladeira 1 X

Cafeteira 1 X

MODELO / 
REFERÊNCIA QTD DIMENSÕES  (cm) POTÊNCIA (W)

TENSÃO 
(Volt) PESO (Kg) HID ELE LÓG GÁS

Computador 1 X X

Laboratorial com risco biológico

Perfurocortante

Radioativo

Outros

Hospitalar sem risco biológico

Hospitalar com risco biológico

Laboratorial não perigoso

Laboratorial com risco químico

I LÍQUIDOI SÓLIDO I GASOSO

Convencionais não recicláveis X X

Recicláveis secos X

Recicláveis úmidos (orgânicos) X X
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N/A

1 2 3 4 X Não se aplica.

Ionizante � Alfa Beta Gama Raio-X

RADIAÇÃO

Não-ionizante X Não se aplica.

X Não se aplica.

Salas de professor (1), sala de professor (2), sala de professor visitante, gerenciamento costeiro, reuniões/copa/estar.

MOBILIÁRIO

Bancada (h=75cm) para apoio impressoras.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIAIS SUGERIDOS PELO USUÁRIOS POR CAUSA DE SUAS PROPRIEDADES E/OU CARACTERÍSTICAS

NORMAS E/OU LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AS QUAIS O AMBIENTE DEVE SE ENQUADRAR

NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 

Especificar:

REAGENTES ESPECÍFICOS 

SETOR / UNIDADE I ACESSO DE PESSOAS I ACESSO DE VEÍCULOS I PAVTO INDICADO

IMB/CT-INFRA Restrito Não Segundo

ATIVIDADES E FUNÇÃO

Circulação entre os ambientes etapa 2 segundo pavimento, nicho para impressoras.

USUÁRIOS E DESCRIÇÃO DE ACESSO

Estudantes (graduação, pós graduação, doutorado, pós doutorado), professores, funcionários.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO AMBIENTE

N/A

INSTALAÇÕES 

Elétrica, lógica.

RELAÇÃO COM OUTROS AMBIENTES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA AMBIENTE Nº:

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
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DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

AMBIENTES ETAPA 2 OBRA: CIRCULAÇÃO (NICHO IMPRESSORAS)

I QTD. I ÁREA (m²)

1 27,78 m²

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE - ASPECTOS GERAIS
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RESÍDUOS

TIPOS I DESCRIÇÃO

X

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

X

| NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS EXPERIMENTOS OU 
PROCEDIMENTOS

| RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA UNIDADE

Prof. Antônio Fernando Harter Fetter Filho

Sim Não Ramal 9992

Impressora 5 X X

Radioativo
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DEFINIÇÃO DOS TERMOS 

Neste documento, a Universidade Federal de Santa Catarina será denominada pela sua abreviatura 
“UFSC” ou “CONTRATANTE”, o Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia será denominado 
pela sua abreviatura “DPAE”, o responsável pela FISCALIZAÇÃO dos serviços de “FISCALIZAÇÃO” e a 
empresa vencedora da licitação, contratada para a execução dos serviços de “CONTRATADA”. 

 

1 INTRODUÇÃO  

Parte integrante do Anteprojeto de Arquitetura elaborado para o prédio do IMB, situado na 
Unidade CCA/Barra da Lagoa da Universidade Federal de Santa Catarina, no Município de Florianópolis/SC, 
este Memorial apresenta e descreve o Projeto Arquitetônico reunindo as características, informações 
técnicas, considerações, dimensionamentos e explicita as diretrizes para o desenvolvimento do projeto 
executivo de arquitetônico. 

Durante o desenvolvimento dos projetos executivos os projetistas deverão reavaliar o Anteprojeto 

em   função do atendimento às normativas e legislações vigentes bem como a compatibilização com 

os projetos complementares e caso necessárias alterações de áreas/ambientes/fluxos a proposta 

de alteração deverá ser submetida à aprovação da CONTRATANTE para continuidade dos trabalhos.  

Os detalhamentos apresentado neste documento são em nível de anteprojeto e deverão ser 

detalhados no projeto executivo. 

 

2 OBJETO 

O Instituto do Mar e Biodiversidade - IMB estará localizado no Beco dos Coroas, 513, bairro Barra 

da Lagoa na cidade de Florianópolis/SC e abrigará laboratórios multiuso para pesquisas de impactos 

no ambiente oceanográfico com estudos de monitoramento de longa duração e acompanhamento 

de medidas mitigatórias propostas. Além disso, contará com setores administrativos, salas de 

professores e salas técnicas de apoio. 

A edificação que terá 02 (dois) pavimentos com área total de 1513,28 m² será construída em duas 

etapas. No Quadros 1 estão listados os ambientes que necessariamente devem constar na primeira 

etapa da obra e no Quadro 2 os ambientes que devem constar na segunda etapa da obra. 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC 
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN 
DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA – DPAE 

 

Página | 4  

 

Quadro 1 – Ambientes Etapa 1 da obra: edificação IMB 

Ambiente Pavimento 

Laboratório Oceonografia Química - Sala Alunos Térreo 
Laboratório Oceonografia Química - Bancadas Térreo 
Laboratório Oceonografia Química - Técnico Térreo 
Laboratório Oceonografia Química - Cromatógrafos, TOC, Espectômetro Térreo 
Laboratório Oceonografia Química - ICP-MS Térreo 
Laboratório Oceonografia Química - Sala das Águas Térreo 
Laboratório Oceonografia Química - Estufa Térreo 
Laboratório Oceonografia Química - Capela Térreo 
Laboratório Oceonografia Química - Balança e pequenos equipamentos Térreo 
Laboratório Oceonografia Química - Reagentes Térreo 
Laboratório Oceonografia Biológica- Experimentos e equipamentos Térreo 
Laboratório Oceonografia Biológica - Alunos Térreo 
Laboratório Oceonografia Biológica - Análise de dados Térreo 
Laboratório Oceonografia Biológica - Microscopia Térreo 
Laboratório Oceonografia Biológica - Sala úmida e capela Térreo 
Laboratório Oceonografia Geológica - Equipamentos 2º Pavimento 
Laboratório Oceonografia Geológica - Freezer e Reagentes 2º Pavimento 
Laboratório Oceonografia Geológica - Sedimentologia 2º Pavimento 
Laboratório Oceonografia Geológica - Micropaleontologia 2º Pavimento 
Laboratório Oceonografia Geológica - Sala Multidisciplinar 2º Pavimento 
Laboratório Oceonografia Geológica - Alunos e Intregração de Dados 2º Pavimento 
Laboratório Oceonografia Física - Computadores 2º Pavimento 
Laboratório Oceonografia Física - Instrumentação 2º Pavimento 
Laboratório Oceonografia Física - Laboratório Mecânica dos Fluidos 2º Pavimento 
Laboratório Oceonografia Física - Equipamentos 2º Pavimento 
Laboratório Oceonografia Física - Equipamentos 2º Pavimento 

 

Quadro 2 – Ambientes Etapa 2 obra: edificação IMB  e garagem aberta para barco 

Ambiente Pavimento 
Sala de Reuniões Térreo 
Secretaria Térreo 
Sala de Aula/Seminário Térreo 
Almoxarifado Térreo 
Mergulho Térreo 
Equipamentos Sensíveis Térreo 
Sala e área de equipamentos Térreo 
Câmara Frigorífica Térreo 
Amostragem Térreo 
Sala Professor 2º Pavimento 
Sala Professor Visitante 2º Pavimento 
Reuniões/copa/estar 2º Pavimento 
Gerenciamento Costeiro 2º Pavimento 
Garagem aberta para barco Entorno edificação IMB   
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3 QUADRO DE ÁREAS 

ÁREA A CONSTRUIR  

Pavimento térreo edificação IMB etapa 1 434,9 m² 
Segundo pavimento edificação IMB etapa 1 434,9 m² 

TOTAL edificação IMB etapa 1 869,8 m² 

TOTAL OBRA ETAPA 1 (ed. IMB etapa 1) 869,8 m²  

Térreo edificação IMB etapa 2 307,7 m² 
Segundo pavimento edificação IMB etapa 2 307,7 m² 

TOTAL edificação IMB etapa 2 615,4 m² 

Garagem para barcos 28,08 m² 

TOTAL OBRA ETAPA 2 (ed. IMB etapa 2) 643,48 m² 

TOTAL OBRA ETAPA 1 E 2 1513,28 m² 

 

 

4 RELAÇÃO DE DESENHOS 

São partes integrantes do Projeto arquitetônico, além deste Memorial Descritivo, as pranchas de 
desenho do projeto abaixo relacionadas: 

• Folha ARQ 01/12 – Planta de localização, implantação e quadro de áreas; 
• Folha ARQ 02/12 – Planta baixa, corte e vista da garagem para barco; 
• Folha ARQ 03/12 – Planta baixa do pavimento térreo; 
• Folha ARQ 04/12– Planta baixa do segundo pavimento; 
• Folha ARQ 05/12– Planta baixa da cobertura e detalhe domo; 
• Folha ARQ 06/12 – Planta de layout do pavimento térreo; 
• Folha ARQ 07/12 – Planta de layout de segundo pavimento; 
• Folha ARQ 08/12 – Cortes; 
• Folha ARQ 09/12 – Fachadas; 
• Folha ARQ 10/12 – Detalhe esquadrias; 
• Folha ARQ 11/12 – Detalhe esquadrias; 
• Folha ARQ 12/12 – Detalhe esquadrias; 
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5 DIRETRIZES GERAIS DO PROJETO 

Quaisquer propostas de alterações do Anteprojeto de Arquitetura que se façam necessárias 
deverão ser previamente submetidas à aprovação da CONTRATANTE e só poderão ser executadas após 
autorização prévia da FISCALIZAÇÃO. Em caso de dúvidas, omissões ou divergências, a interpretação deve 
seguir orientação da Fiscalização da UFSC. 

A planta-baixa de cada ambiente resultou das necessidades apresentadas pelo usuário que estão 
compiladas no PROGRAMA DE NECESSIDADES. 

A edificação, considerada Área Comunitária Institucional ACI no zoneamento do Plano 
Diretor Municipal e mantem o pré-requisito de gabarito máximo do entorno urbano imediato de no 
máximo 02 (dois) pavimentos onde o uso do terraço será restrito à ocupação por área técnica, 
sendo seu acesso limitado para manutenções.  

O projeto engloba um conjunto composto pela edificação principal com área de 1.485,20m², 
uma garagem para embarcação de pequeno porte (máximo 25 pés) com área de 28,08m² além dos 
acessos para pedestre e de carga e estacionamentos conforme consta Folha ARQ 01/12 deste projeto. 
Todos os elementos do conjunto deverão ser detalhados no Projeto Executivo. 

Conforme consta na Instrução Normativa nº 02 de 04 de junho de 2014 “os projetos de edificações 
públicas federais novas devem ser desenvolvidos ou contratados visando, obrigatoriamente, à obtenção da 
ENCE Geral de Projeto classe A”  do Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações – PBE Edifica 
emitida pelo Inmetro. Assim o projeto devem atender a todos os necessário e definidos pelas normas 
vigentes. 

 

6 NORMAS E PORTARIAS 

Em qualquer situação deverão aplicar-se as normas do INMETRO e as normas da ABNT, 
atualizadas e específicas para cada situação além de todas as Instruções normativas publicadas pelo 
Governo referentes a Edificações Públicas.  

Para elaboração do Projeto Executivo de Arquitetura destacamos as seguintes Normas: 

• Lei 10.098/2000 
• Decreto 5.296/2004 
• NBR 9050 
• Instrução Normativa nº 01/2010 - MPOG/SLTI  
• Instrução Normativa nº 02/2014 - MPOG/SLTI  
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• Portaria Inmetro nº 372/2010 
• Portaria Inmetro nº 17/2012 
• Portaria Inmetro nº 299/2013 
• NR-24 – Ministério do Trabalho 

 

7 ESPECIFICAÇÕES ARQUITETÔNICAS 

7.1 PAREDES 

As paredes foram projetadas e dimensionadas tendo como base os elementos descritos nas 
legendas das Folhas ARQ 03/12 e ARQ 04/12.  Estes elementos devem ser revistos e compatibilizados com 
os projetos de Prevenção Contra Incêndio e Estrutural. 

7.1.1 Alvenarias de Tijolos Cerâmicos 

Nas alvenarias de tijolos cerâmicos foram previstas a utilização de tijolos de barro com 6 furos redondos 
nas seguintes dimensões: 11,5 cm x 19,00 cm x 24,00 cm.  

7.1.2 Alvenaria de Blocos de Concreto Celular Autoclavados 

Conforme indicado em projeto, nas alvenarias das paredes corta-fogo foram previstos blocos de concreto 
celular autoclavados resistentes ao fogo por no mínimo 04 horas, revestidos de ambos os lados, 
assentados em argamassa industrializada desenvolvida especificamente para o assentamento e 
revestimento de blocos de concreto celular autoclavado. 

7.1.3 Gesso Acartonado 

Nas salas de professores e outros ambientes administrativos foi prevista a utilização de paredes de gesso 
acartonado com isolamento acústico e espessura final de 9,5cm. A paredes serão compostas pois perfis 
metálicos e chapas de gesso preenchidas com lã de vidro. 

7.1.4 Divisória em Granito 

Nos sanitários, conforme indicado no anteprojeto arquitetônico, sugere-se a utilização de divisórias em 
granito Cinza Andorinha. O material deverá ter coeficiente de absorção menor ou igual a 1,5%, ter dureza 
do nível duríssima na classificação brandas, semiduras, duras e duríssimas. 
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7.2 ESQUADRIAS 

7.2.1 Portas  

7.2.1.1 Madeira 

Conforme indicado em projeto, as portas internas de madeira deverão ser do tipo cedro, semi-ocas, 
revestidas com laminado melamínico, na cor cobalto L118 acabamento texturizado Fórmica ou equivalente 
técnico, com espessura 35mm, com marcos e guarnições de madeira de lei do tipo Cedro fixadas com 
espuma de poliuretano e pintadas na cor cinza espacial D370, tinta esmalte acetinada Ref. Suvinil ou 
equivalente técnico.  

Para as portas fixadas nas divisórias de gesso acartonado, a fixação deverá ser feita nos montantes de 
alumínio, totalmente nivelados e aprumados garantindo o perfeito funcionamento das mesmas. 

Para as portas de madeira sugere-se a utilização das seguintes ferragens e detalhes: 

• Maçaneta, fechadura tipo alavanca, maçaneta e roseta em alumínio, testa e contra-testa 
em aço inoxidável, com cilindro em latão maciço, e espelho com acabamento cromo 
acetinado ref. Papaiz Elite 340 externa, tráfego intenso ou equivalente técnico. 

• Em cada folha de porta haverá três dobradiças cromadas tamanho de 3” x 2,5”, com 
acabamento cromado, modelo 1290 aço, ref. Papaiz ou equivalente técnico.  

• Para os casos onde as ferragens especificadas acima não se aplicam, ferragens adequadas 
deverão ser especificadas no projeto executivo. 

7.2.1.2 Alumínio 

As esquadrias em alumínio serão em Liga 6060 T5 Ref. Alcoa ou equivalente técnico.  

Conforme indicado em projeto, as esquadrias externas serão em alumínio anodizado natural fosco com 
contramarcos também em alumínio anodizado natural fosco e as dobradiças deverão ser em alumínio, em 
liga específica para o uso e na cor igual à da esquadria. 

O portão de serviço (acesso ao ambiente Sala e área de equipamentos) será em alumínio reforçado. 

No dimensionamento dos perfis, das vedações e das fixações deverão ser considerados os parâmetros 
estabelecidos na NBR 10821 para estanqueidade à água e ar, resistência às cargas de vento e 
funcionamento das esquadrias. Todos os elementos de grandes dimensões serão providos de juntas que 
absorvam a dilatação linear específica do alumínio, ou seja, 0,000024 cm/º C, entre 20 e 100ºC.  

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC 
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN 
DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA – DPAE 

 

Página | 9  

 

7.2.1.3 Vidro Temperado 

Na esquadria do acesso principal, e em esquadrias localizadas na circulação principal - conforme indicado 
em projeto e no detalhamento das esquadrias (prancha ARQ 11/12, ARQ 11/12 e ARQ 12/12)- foi indicada a 
instalação vidro temperado incolor fixado por perfil de alumínio sobre tampo de granito. A espessura dos 
vidros deverá ser dimensionada e acordo com o tamanho das esquadrias. 

7.2.1.4 Porta Frigorifica 

Salvo condições mais restritivas verificadas no projeto legal ou executivo, sugere-se que a porta frigorífica 
(conforme indicado em projeto) seja em aço galvanizado com isolamento em PUR. O seu detalhamento 
deverá ser desenvolvido no projeto executivo. 

7.2.1.5 Portas Corta-fogo 

Salvo condições mais restritivas verificadas no projeto legal ou executivo, sugere-se que as portas corta-
fogo tenham miolo maciço em Fibraroc (Mineral de Verniculita Expandida), com revestimento em chapa 
de aço galvanizado, painéis de fibra cerâmica refrataria (lã de rocha), fechadura standard, com folhas e 
batentes pintados em epóxi, com proteção plástica, na cor alumínio BR, com placa indicativa de “SAÍDA”, de 
acordo com a ABNT-NBR 11.742.  

No sentido da fuga, entre 1,60m e 1,80m acima do piso, conter letreiro com fundo branco e letras verdes, 
com área de 75cm², com os dizeres “PORTA CORTA-FOGO. É OBRIGATÓRIO MANTER FECHADA”, conforme 
ABNT- NBR 11.742. A mesma deve ter dobradiças do tipo helicoidal (para fechamento da porta por 
gravidade), bem como barras antipânico duplas, com maçaneta sem chaves, em acabamento “Prata 
Metálico”, ref. Dorma/ série AD 7.400 e GT 23 – Alavanca Ativa, ou equivalente técnico. 

7.2.2 Janelas 

Pela alta incidência dos ventos na área onde a edificação estará localizada – ao lado da Lagoa da Conceição 
– e por estarem em sua maioria localizadas próximas a bancadas, para as maiores dimensões foram 
especificadas janelas de correr. Sobre as janelas de correr foram especificadas bandeiras pivotantes para 
proporcionar  a ventilação natural e permanente nos ambiente interno.  

Nos banheiros e nas aberturas com peitoril mais alto e altura menor que 80cm foram especificadas janelas 
pivotantes conforme constam nas Folhas ARQ 11/12 e ARQ12/12. 

7.2.2.1 Alumínio 

As esquadrias em alumínio serão em Liga 6060 T5 Ref. Alcoa ou equivalente técnico.  
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Conforme indicado em projeto, as esquadrias externas serão em alumínio anodizado natural fosco com 
contramarcos também em alumínio anodizado natural fosco e as dobradiças deverão ser em alumínio, em 
liga específica para o uso e na cor igual à da esquadria. 

Todos os perfis a serem utilizados na esquadria deverão ter modulação conforme detalhamento no 
projeto arquitetônico. No dimensionamento dos perfis, das vedações e das fixações deverão ser 
considerados os parâmetros estabelecidos na NBR 10821 para estanqueidade à água e ar, resistência às 
cargas de vento e funcionamento das esquadrias.  

Todos os elementos de grandes dimensões serão providos de juntas que absorvam a dilatação linear 
específica do alumínio, ou seja, 0,000024 cm/º C, entre 20 e 100ºC.  

Todas as gaxetas (borrachas) deverão obedecer às normas ABNT, devendo apresentar a pressão adequada 
para garantir a estanqueidade do conjunto e ter cantos perfeitamente ajustados. As gaxetas deverão 
atender aos parâmetros estabelecidos pela norma NBR 13756. 

As escovas de vedação deverão ser com fios multifilados de polipropileno, dimensionados de acordo com a 
necessidade do perfil. 

7.2.2.2 Peitoris 

Em todas as janelas com peitoril em paredes externas de alvenaria, utilizar peitoril de granito Cinza 
Andorinha. As peças terão 2cm de espessura e largura de acordo com o local de instalação, com 
pingadeiras, balanços de 2cm para o exterior, rebaixo de 1cm no lado externo e avanço lateral de 2,5cm. 
Deverão ser de preferência em uma única peça e com caimento de 2%. Os peitoris deverão ser assentados 
com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

As peças em granito deverão ter coloração uniforme, sem grandes veios e sem emendas. Não devem 
apresentar deformações, empenamentos, escamas, trincas, bolhas ou lascas. O material deve ter 
coeficiente de absorção menor ou igual a 1,5%, ter dureza do nível duríssima na classificação brandas, 
semiduras, duras e duríssimas. 

7.2.2.3 Vidros 

Nas Janelas, conforme indicado em projeto, será feita a instalação de vidro liso comum transparente, 
conforme detalhamento de esquadrias (prancha ARQ 10/12, ARQ 11/12 e ARQ 12/12). Nos sanitários deverá 
ser utilizado vidro translúcido tipo mini-boreal. A espessura dos vidros deverá ser dimensionada e acordo 
com o tamanho das esquadrias. 
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7.3 COBERTURA 

No detalhamento das coberturas deve se dar especial atenção ao atendimento dos pré-requisitos para 
obtenção da ENCE de Projeto – Envoltória - classe “A” do Programa Brasileiro de Etiquetagem de 
Edificações – PBE Edifica emitida pelo Inmetro. Todas alterações necessários serão de responsabilidade da 
empresa contratada para elaboração do projeto executivo. 

7.3.1 Telhas Metálicas 

Nas áreas assinaladas em projeto, foi proposta a utilização de telhas metálicas que devem ser 
especificadas levando em consideração o ambiente agressivo ao qual a edificação está inserida (próximo 
ao mar) bem como os pré-requisitos do PBE Edifica. Deverão ser projetados também todos os elementos 
estruturais e de acabamento necessários para o bom funcionamento do sistema. 

7.3.2 Laje Impermeabilizada 

Nas áreas assinaladas em projeto, foi proposta a utilização de laje impermeabilizada. Na especificação da 
proteção mecânica desta impermeabilização devem ser levados em consideração o ambiente agressivo ao 
qual a edificação está inserida (próximo ao mar) bem como os pré-requisitos do PBE Edifica.  

7.3.3 Pingadeira  

O projeto executivo deve prever a utilização de pingadeiras concreto pré-moldado em toda extenção das 
platibandas. 

7.3.4 Domus 

Conforme indicado em projeto (prancha ARQ 04/11), em parte da cobertura, serão instalados domus em 
fibra de vidro na cor branco para iluminação e ventilação, estes elementos devem ser detalhados no 
projeto executivo. 

 

7.4 REVESTIMENTOS INTERNOS 

Os revestimentos internos (parede, piso e forros) serão definidos no projeto executivo de acordo com a 
utilização de cada ambiente. 

Para o forro, sugere-se que o mesmo seja modulado para facilitar a manutenção e o acesso as instalações 
(elétrica, hidráulica, etc.). 

O pé-direito de cada pavimento - distância entre o piso acabado e o forro - foi escolhido para adequar as 
funções da edificação. Caso seja necessário mais espaço para passagem de infraestruturas deve ser 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC 
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN 
DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA – DPAE 

 

Página | 12  

 

ampliada a distância entre o forro e laje. A alteração do pé direito deve ser avaliada pelos autores do 
anteprojeto para aprovação.   

 

7.5 REVESTIMENTOS EXTERNOS 

Localizada próximo a Lagoa da Conceição a edificação estará constantemente exposta a maresia, que 
influencia fortemente na degradação dos revestimentos e materiais utilizados na edificação. Tendo como 
premissas a utilização de materiais resistentes a maresia e de baixa manutenção foram definidos, como 
consta na, Folha ARQ 09/12 do no Anteprojeto Arquitetônico os seguintes acabamentos: 

• Placas cimentícias aparentes no acesso principal; 
• Pastilhas Cerâmicas nos locais indicados no anteprojeto nas seguintes especificações: 

A) Pastilha de porcelana 5 x 5 cm, azul safira JN6806, ref: cerâmica Jatobá ou similar.  
B) Pastilha de porcelana 5 x 5 cm, super branco JR3808, ref: cerâmica Jatobá ou similar.  
C) Pastilha de porcelana 5 x 5 cm, azul lautrec JR3809, ref: cerâmica Jatobá ou similar.  
D) Pastilha de porcelana 5 x 5 cm, azul segall JR 3806, ref: cerâmica Jatobá ou similar.  

• Placas de laminado melamínico de alta pressão, especialmente desenvolvido para serem utilizadas 
como revestimento decorativo de paredes e fachadas externas dispostos para proporcionar ritmo 
e harmonia no desenho das fachadas nas seguintes cores e especificações: 

1) Formica Linewall, cor lápis lazulli – L019 ou similar 
2) Formica Linewall, cor azul francês – L115 ou similar 

Para a compatibilização do anteprojeto com os projetos complementares, deve-se evitar a 
alteração das especificações das fachadas, caso seja necessário proposta deve ser apresentada a 
fiscalização para autorização antes da continuidade dos detalhamentos. 

 

7.6 BRISES  

Com o objetivo reduzir os ganhos térmicos e aumentar a economia de energia foram adicionados nas 
fachadas Norte, Leste e Oeste, conforme indicado no Anteprojeto Arquitetônico, brises de alumínio, de 
ângulo fixo, baseado em um painel modular (painel 84 R), fixado em porta-painel simples que proporciona 
um ângulo de incidência da luz do sol de 45° referência HUNTER DOUGLAS - Brise Luxalon SL4 ou similar, 
com acabamento na cor Branco Neve – 7.000, fixado em uma estrutura metálica de apoio, a ser 
dimensionado no projeto estrutural.  
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Não foram adotados brises na fachada sul porque nessa fachada a maior predominância das temperaturas 
externas (de bulbo seco) mais altas se restringe aos meses de setembro a dezembro, nas primeiras horas 
da manhã e nas últimas horas da tarde.  

Ressalta-se que as marquises, localizadas em todas as fachadas (em estrutura aparente de concreto) 
também auxilia no sombreamento da edificação. Além disso, como há a presença de árvores no local, é 
necessário levar em conta essa variável para o correto dimensionamento dos brises.  

O dimensionamento dos brises deverá levar em conta a orientação solar (norte, leste e oeste), as 
condicionantes climáticas e físicos de localização da edificação, e deverá ser apresentado no projeto 
executivo. 

 

7.7 LOUÇAS E METAIS 

7.7.1 Sanitários 

Devem ser detalhados e especificados no projeto executivo louças e acessórios sanitários tais como: cubas, 
torneiras, mictórios, bacias sanitárias, bacias sanitárias para PNE, lavatórios e demais acessórios presentes 
nos sanitários.  

7.7.2 Cubas e Bancadas dos Laboratórios 

Devem ser verificados no projeto executivo qual o material, as dimensões e o modelo mais adequado para 
as cubas e bancadas dos laboratórios. Ressalta-se que no anteprojeto já estão indicados os locais e os 
materiais descritos no anteprojeto são sugestão dos usuários da edificação.  O detalhamento das bancadas 
e cubas dos laboratórios deve ser apresentado no projeto executivo.  

7.7.3 Torneiras dos Laboratórios 

No anteprojeto arquitetônico estão indicados em quais lavatórios às torneiras serão de parede, as demais 
que não tem indicação serão de bancada. Todas as torneiras devem ter bica alta, com exceção dos 
ambientes dos banheiros.  

7.7.4  Bebedouros 

Em todos os andares, no corredor próximo aos sanitários, deverá ser previsto local para a instalação de 
dois bebedouros de pressão. Atendendo às solicitações da NBR 9050, um deles (50% do total) em cada 
andar deve ser acessível.  
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7.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

7.8.1 Corrimão e Guarda-corpo  

Na escada protegida (escada central indicada no projeto arquitetônico), sugere-se utilizar corrimão em aço 
galvanizado, com acabamento em pintura esmalte na cor alumínio BR. Dimensões devem seguir as 
orientações do projeto arquitetônico e atender a NBR 9050.  

7.8.2 Escada de Marinheiro 

Nos locais indicados em projeto serão instaladas escadas do tipo marinheiro com anéis de proteção. 

7.8.3 Capelas  

As Capelas serão instaladas nos laboratórios nos locais indicados no anteprojeto arquitetônico. O modelo e 
especificação das capelas devem ser definidos no projeto executivo e não devem ser feitas in loco.  Deve 
ser indicado o modelo comercial que atenda as especificidades de cada ambiente. 

7.8.4 Elevador 

A localização do elevador está indicada no anteprojeto. O elevador especificado deverá ter no mínimo as 
seguintes características: 

• sem casa de máquinas; 
• abertura lateral; 
• cabina com capacidade para no mínimo 08 pessoas; 
• 02 paradas; 
• privilegiar pessoas portadoras de deficiência física; 
• painéis, teto e portas com acabamento em aço inox de 1ª qualidade, escovado; 
• piso em placas de granito branco polar; 

espelho a prova de estilhaço, ao fundo. 
 

7.9 SINALIZAÇÃO E PISO TÁTIL 

O projeto executivo deve apresentar o detalhamento de sinalização tátil de acordo com a NBR 9050 e 
outras convenções que se aplicarem. 
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7.10 ENTORNO 

7.10.1 Grama 

No entorno da edificação deve ser plantada grama tipo esmeralda em leivas sobre terra apropriada 
ou outra especificação que o projeto executivo definir. 

7.10.2 Acesso Pedestres 

O acesso de pedestres deve ser pavimentado utilizando blocos de concreto intertravados e prever 
a sinalização tátil conforme determina a NBR 9050. 

7.10.3 Acesso De Serviço 

O acesso de serviço deve ser pavimentado utilizando blocos de concreto intertravados. Os blocos 
utilizados nesta área devem suportar a carga de veículos. 

 

7.11 GARAGEM PARA BARCO 

A Garagem para o Barco será aberta e deve comportar um barco de 25 pés (aproximadamente 7,5 
m de comprimento). 

Conforme consta na Folha 02/12 do Anteprojeto de Arquitetura será composta por piso, quatro 
pilares circulares de concreto, vigas de concreto e tesoura em madeira para apoio de telhas de 
fibrocimento sem amianto. O detalhamento da tesoura, bem como a estrutura de concreto devem ser 
desenvolvidos no projeto executivo. 

Florianópolis, 30 de junho de 2015. 

 

 

_______________________________                   _______________________________                       
Arq. e Urb. Luiz Antonio Zenni    Arq. e Urb. Rosana Debiasi 
CAU/SC A8630-A     CAU/SC A64481-1   
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APÊNDICE C – DIRETRIZES DE PROJETO 
 

INSTITUTO DO MAR E BIODIVERSIDADE - IMB  
CAMPUS BARRA DA LAGOA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS 

CAMPUS BARRA DA LAGOA 

EDIFICAÇÃO IMB 

TIPO DE PROJETO NOVA OBRA 

  

ÁREA EDIFICAÇÃO 1.513,28 m² 

DATA JULHO/2015 
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1 DEFINIÇÃO DOS TERMOS 

Neste documento, a Universidade Federal de Santa Catarina será denominada pela sua abreviatura 
“UFSC” ou “CONTRATANTE”, o Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia será denominado 
pela sua abreviatura “DPAE”, o responsável pela FISCALIZAÇÃO dos serviços de “FISCALIZAÇÃO” e a 
empresa vencedora da licitação, contratada para a execução dos serviços de “CONTRATADA”. 

Neste caderno, serão usadas, além daquelas já consagradas pelo uso, as seguintes convenções e 
abreviaturas: 

 

2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este documento, apêndice do TERMO de REFERÊNCIA, descreve as especificidades da edificação e 

explicita as diretrizes que deverão nortear a elaboração dos projetos em cada uma das 

especialidades envolvidas. 

Todas as necessidades específicas da edificação, detalhadas por ambientes, são apresentadas neste 

documento, no PROGRAMA DE NECESSIDADE (Apêndice A) e no ANTEPROJETO DE ARQUITETURA - 

Plantas e Memorial Descritivo (Apêndice B), os quais deverão ser, juntamente às diretrizes 

estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA, às normativas e legislações vigentes, e às boas práticas da 

arquitetura e engenharias, a base de informações para definições de projetos. 

 

3 OBJETO 

O Instituto do Mar e Biodiversidade - IMB estará localizado no Beco dos Coroas, 513, bairro Barra 

da Lagoa na cidade de Florianópolis/SC e abrigará laboratórios multiuso para pesquisas de impactos 

no ambiente oceanográfico com estudos de monitoramento de longa duração e acompanhamento 

de medidas mitigatórias propostas. Além disso, contará com setores administrativos, salas de 

professores e salas técnicas de apoio. 

A edificação que terá 02 (dois) pavimentos com área total de 1513,28 m² será construída em duas 

etapas. No Quadros 1 estão listados os ambientes que necessariamente devem constar na primeira 

etapa da obra e no Quadro 2 os ambientes que devem constar na segunda etapa da obra. 
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Quadro 1 – Ambientes Etapa 1 da obra: edificação IMB 

Ambiente Pavimento 

Laboratório Oceonografia Química - Sala Alunos Térreo 
Laboratório Oceonografia Química - Bancadas Térreo 
Laboratório Oceonografia Química - Técnico Térreo 
Laboratório Oceonografia Química - Cromatógrafos, TOC, Espectômetro Térreo 
Laboratório Oceonografia Química - ICP-MS Térreo 
Laboratório Oceonografia Química - Sala das Águas Térreo 
Laboratório Oceonografia Química - Estufa Térreo 
Laboratório Oceonografia Química - Capela Térreo 
Laboratório Oceonografia Química - Balança e pequenos equipamentos Térreo 
Laboratório Oceonografia Química - Reagentes Térreo 
Laboratório Oceonografia Biológica- Experimentos e equipamentos Térreo 
Laboratório Oceonografia Biológica - Alunos Térreo 
Laboratório Oceonografia Biológica - Análise de dados Térreo 
Laboratório Oceonografia Biológica - Microscopia Térreo 
Laboratório Oceonografia Biológica - Sala úmida e capela Térreo 
Laboratório Oceonografia Geológica - Equipamentos 2º Pavimento 
Laboratório Oceonografia Geológica - Freezer e Reagentes 2º Pavimento 
Laboratório Oceonografia Geológica - Sedimentologia 2º Pavimento 
Laboratório Oceonografia Geológica - Micropaleontologia 2º Pavimento 
Laboratório Oceonografia Geológica - Sala Multidisciplinar 2º Pavimento 
Laboratório Oceonografia Geológica - Alunos e Intregração de Dados 2º Pavimento 
Laboratório Oceonografia Física - Computadores 2º Pavimento 
Laboratório Oceonografia Física - Instrumentação 2º Pavimento 
Laboratório Oceonografia Física - Laboratório Mecânica dos Fluidos 2º Pavimento 
Laboratório Oceonografia Física - Equipamentos 2º Pavimento 
Laboratório Oceonografia Física - Equipamentos 2º Pavimento 

 

Quadro 2 – Ambientes Etapa 2 obra: edificação IMB  e garagem aberta para barco 

Ambiente Pavimento 
Sala de Reuniões Térreo 
Secretaria Térreo 
Sala de Aula/Seminário Térreo 
Almoxarifado Térreo 
Mergulho Térreo 
Equipamentos Sensíveis Térreo 
Sala e área de equipamentos Térreo 
Câmara Frigorífica Térreo 
Amostragem Térreo 
Sala Professor 2º Pavimento 
Sala Professor Visitante 2º Pavimento 
Reuniões/copa/estar 2º Pavimento 
Gerenciamento Costeiro 2º Pavimento 
Garagem aberta para barco Entorno edificação IMB   
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4 QUADRO DE ÁREAS 

ÁREA A CONSTRUIR  

Pavimento térreo edificação IMB etapa 1 434,9 m² 

Segundo pavimento edificação IMB etapa 1 434,9 m² 

TOTAL edificação IMB etapa 1 869,8 m² 

TOTAL OBRA ETAPA 1 (ed. IMB etapa 1) 869,8 m²  

Térreo edificação IMB etapa 2 307,7 m² 

Segundo pavimento edificação IMB etapa 2 307,7 m² 

TOTAL edificação IMB etapa 2 615,4 m² 

Garagem para barcos 28,08 m² 

TOTAL OBRA ETAPA 2 (ed. IMB etapa 2) 643,48 m² 

TOTAL OBRA ETAPA 1 E 2 1513,28 m² 

 

5 INSTRUÇÕES GERAIS DOS PROJETOS 

Como apresentado anteriormente, este documento descreve as especificidades da edificação e 

explicita as diretrizes que deverão nortear a elaboração dos projetos em cada uma das 

especialidades envolvidas. Caso o CONTRATADA vislumbre soluções diferentes das apresentadas 

neste documento, estas deverão ser apresentadas a FISCALIZAÇÂO que avaliará a proposta e 

quando couber, autorizara a mudança proposta. 

De maneira geral os projetos deverão prever instalações que possibilitem flexibilidade na utilização 

dos ambientes. A ocupação dos espaços de uma universidade é dinâmica e suas instalações devem 

ser projetadas de modo a facilitar as alterações futuras necessárias para atendimento das 

necessidades de novas pesquisas bem como o avanço de tecnologias e equipamentos. 

A edificação será construída em duas etapas, conforme consta no Anteprojeto Arquitetônico, e 

todos os projetos deverão garantir a funcionalidade da edificação na primeira etapa da obra e as 

necessidades de expansão de infraestrutura para a segunda etapa. Todos os ambientes e áreas 

técnicas previstos na primeira etapa deverão possuir toda infraestrutura necessária para seu 

funcionamento executada nessa mesma etapa,  ficando a primeira etapa independente da execução 

da segunda.  
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Conforme consta na Instrução Normativa nº 02 de 04 de junho de 2014 “os projetos de edificações 

públicas federais novas devem ser desenvolvidos ou contratados visando, obrigatoriamente, à 

obtenção da ENCE Geral de Projeto classe A”  do Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações 

– PBE Edifica emitida pelo Inmetro. Assim o projeto devem atender a todos os necessário e 

definidos pelas normas vigentes. 

 

6 QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO 

Como trata-se de um projeto cujo execução da obra se dará em etapas, tanto os quantitativos 
quanto o orçamento detalhado deverão ser apresentados prevendo a contratação da obra em 
certames distintos (Etapa I e Etapa II). Assim, deverão ser entregues dois conjuntos de planilhas de 
distintos contendo osorçamentos detalhados, Cronograma Físico-Financeiro, Composições e 
pesquisas de marcado para cada uma das etapas da obras. 

 

7 SONDAGENS 

As sondagens serão realizadas pela CONTRATADA em pontos de seu interesse, e de acordo com o 
que está especificado na NBR 8036 onde de acordo com o item 4.1.1.2 da NBR 8036, considerando a 
projeção vertical do edifício de 838,53 m2, tem-se que o número mínimo de furos de sondagens é 
de 05 (cinco) furos. 

 

8 ARQUITETURA 

As Especificidades referentes ao projeto arquitetônico estão apresentadas no Anteprojeto de 

Arquitetura e em seu memorial descritivo.  (Apêndice B) 

As diretrizes apresentadas no Anteprojeto deverão ser reavaliadas em função do atendimento às 

normativas e legislações vigentes bem como a compatibilização com os projetos complementares e 

caso necessárias alterações de áreas/ambientes/fluxos a proposta de alteração deverá ser 

submetida à aprovação da CONTRATANTE para continuidade dos trabalhos.  
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9 SISTEMA ESTRUTURAL - EST 

9.1 CONCRETO ARMADO 

Conforme a NBR 6118:2014 e tendo como localização da obra o Bairro Barra da Lagoa em Florianópolis esta 
edificação pode ser classificada como de classe de agressividade ambiental III (forte), com classificação 
geral do tipo de ambiente para efeito de projeto como marinha e com grande risco de deterioração da 
estrutura. Esta classificação implica em atender também ao que está exposto na tabela 7.2 do item 7.4 da 
mesma norma. 

 

10 PROJETO HIDROSSANITÁRIO - HID 

A reserva técnica de consumo deve ser considerada a fim de garantir o abastecimento da edificação para 
consumo e para a reserva técnica de incêndio considerando instabilidades da rede concessionária 
seguindo diretrizes normativas do Código de Obras Municipal, devendo-se garantir que a tomada de água 
de consumo renove o volume da RTI sem prejudica-lo. 

10.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - INFRAESTRUTURA 

O abastecimento de água será através de rede da concessionária existente no local (Companhia 
Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN). A CONTRATADA deverá avaliar viabilidade de 
abastecimento a partir do hidrômetro existente (ø25mm) na entrada do Campus Barra da Lagoa próximo à 
guarita/refeitório. 

Em caso de viabilidade positiva projetar rede até o IMB (prevendo hidrômetro individual para medição de 
consumo da edificação) e caso sejam necessários redimensionamentos das instalações existentes para 
atendimento ao IMB estas deverão estar previstas em projeto. 

Em caso de viabilidade negativa consultar CONTRATANTE sobre definições da infraestrutura para 
determinação conjunta da melhor solução. 

A obra desta rede será executada na primeira etapa da obra de edificação, e seus quantitativos assim o 
devem retratar. 

10.2 ÁGUA QUENTE 

Para definição do tipo de aquecimento de água na edificação, avaliar custos de instalação, operação e 
manutenção do sistema conforme necessidade específica da edificação e identificar melhor alternativa 
para aquecimento da água levando em consideração os preceitos da Instrução Normativa n° 01/2010 - 
SLTI/MPOG que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação 
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de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras 
providências. 

10.3 ÁGUA SALGADA 

Esta edificação trabalhará com a necessidade de abastecimento de água salgada em alguns laboratórios. 
Deverá ser atentado o abastecimento (avaliar se por caminhão pipa, por bombeamento do mar) e seu 
impacto na edificação (reservas e distribuição). Além disso, deverá ser avaliada necessidade de tanques 
com recirculação dentro dos laboratórios.  

Nos laboratórios onde este tipo de água seja utilizado o esgotamento deverá garantir fácil manutenção das 
tubulações e caixas de inspeção. 

10.4 CHUVEIROS DE EMERGÊNCIA/ LAVA OLHOS 

Por se tratar de edificação de laboratórios, devem ser instalados chuveiros de emergência e lava olhos 
próximos ou dentro dos laboratórios. 

No anteprojeto arquitetônico estão sugeridas locações dos equipamentos de segurança tendo como 
partido, que os laboratórios que possuem capela devem ter chuveiros e lava olhos de emergência. 
Entretanto, o projetista deve avaliar o projeto e as normativas vigentes e verificar a adequada localização e 
se ainda são necessários outros equipamentos de segurança. 

10.5 COLETA E ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DESTILADORES 

Buscando amenizar o consumo de água potável e considerando que a cidade de Florianópolis possui 
intensidade pluviométrica satisfatória, deve-se implantar sistema de coleta e aproveitamento de água da 
chuva, garantindo qualidade para seu uso em vasos sanitários, jardinagem, lavação de calçadas e veículos. 

Para alimentar os vasos sanitários com água da chuva, verificar a possibilidade de instalação de 
reservatório superior de água da chuva para atender as vazões e pressões mínimas de funcionamento dos 
equipamentos sanitários instalados. 

O sistema de coleta de água da chuva contará com calhas horizontais que escoarão a água para tubos 
verticais e que levarão a filtros de separação de sedimentos, dispositivos de retirada da primeira chuva 
(first flush), filtro de areia, clorador de passagem e reservatório. Se possível, deve-se instalar hidrômetro 
de 25 mm para inferir o consumo de água da chuva.  

Como a edificação conta com muitos laboratórios estes terão equipamentos para purificação e destilação 
de água para uso como reagente. Os equipamentos existentes possuem um rendimento baixo na 
produção deste produto numa proporção média de 50 litros de água descartada para 1 litro de água 
reagente. Tendo em vista a economia de água, deve-se prever a coleta das águas provenientes destes 
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equipamentos e armazenarem estas águas em conjunto das águas da chuva. Toda a rede de 
aproveitamento destes equipamentos deve prever tubulações e conexões adequados às temperaturas 
elevadas de saída destas águas. 

Lembra-se ainda, que os equipamentos condicionadores de ar deverão ter rede de drenos dos seus 
equipamentos e estas águas também poderão ser coletadas e aproveitadas sendo fonte de abastecimento 
do reservatório de água da chuva. 

10.6 COLETA E DISPOSIÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO 

Por se tratar de uma edificação de laboratórios multidisciplinar, tendo diversos estudos e usos específicos, 
o projetista deve considerar que os reagentes e substâncias lançadas na rede de esgotamento podem 
reagir entre si e com isso causar danos nas instalações. 

Os laboratórios não devem compartilhar tubos de queda, ramais de esgotos entre outros dispositivos de 
esgotamento, tendo rede única em relação a outro laboratório, ou área fria da edificação. 

A rede de esgoto de cada laboratório será lançada em um reservatório de decantação/equalização que 
possuirá sifão e separador dos líquidos (semelhante a uma caixa de gordura) e dependendo da 
agressividade terá sua destinação na rede de esgoto da concessionária ou será recolhido por empresa 
especializada. 

Esgotamentos de pias e cubas de copas e reservatórios não serão lançados diretamente com o 
esgotamento cloacal, tendo caixa de gordura e depois, ligado à rede de esgoto da concessionária. 

Nas áreas de lavagem de veículos e embarcações deverá ter rede de recolhimento das águas pluviais e de 
lavagem separada das existentes na edificação, onde estas águas deverão passar por tanque separador de 
resíduos e óleo e depois ser destinada a rede de esgoto da concessionária. 

As caixas de areia, inspeção, tanques ou outros dispositivos em contato com o solo dependendo do 
efluente deverá ser executada de forma que sejam consideradas estanques impedindo a contaminação do 
solo e por consequência o lençol freático. O projetista deverá prever teste de estanqueidade para estes 
dispositivos. 

Deverá ser previsto a metodologia de limpeza das caixas, tanques e dispositivos semelhantes. 

A rede de esgotamento pluvial após a captação de água da chuva deve ser ligada à rede pluvial pública ou 
em falta desta ser destinado a mananciais próximos ou ainda ser infiltrada no solo. 

Todo o esgoto sanitário da edificação deverá ser previsto com ligação à rede interna de coleta (a ser 
projetada). 
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11 ESGOTO SANITÁRIO - INFRAESTRUTURA - REDE INTERNA CAMPUS  

Deverá ser projetada rede interna de coleta de esgoto sanitário para o esgotamento de todo o Campus 
Barra da Lagoa a qual deverá ser ligada na rede da concessionária localizada na via pública de acesso ao 
Campus conforme exemplifica Figura 1. 

Embora o projeto deva contemplar o esgotamento de todo o campus, a CONTRATADA deverá prever que 
na obra do IMB esteja prevista a execução apenas dos elementos da rede necessários para o esgotamento 
do próprio IMB (trecho iniciando nas imediações do IMB até a interligação com a rede da CASAN). A 
execução deste trecho da rede deverá ser feita na primeira etapa da obra do IMB. 

As contribuições dos efluentes a serem considerados para o projeto da rede interna de esgoto sanitário 
são expostas no Quadro 1: 

Quadro 1 - Contribuições efluentes Campus Barra da Lagoa 

SETOR CONTIRBUIÇÃO (m3/DIA) 

Camarões 7,50 
Peixes 2,50 

Moluscos 3,55 
Refeitório 1,75 
Portaria 0,15 
Guarita 0,15 

Restaurante 1,7 
Hospedagem 0,08 

IMB* 13,15 
TOTAL 30,53 

*Contribuições do IMB estimativas, CONTRATADA deverá reavaliar valores. 

Destaca-se que o Campus não tem previsão de grandes expansões, porém, é importante que seja 
considerado no projeto uma margem de segurança no valor da contribuição de esgoto para o caso de 
futuras ampliações ou reformas que venham a ampliar esse valor. 

A rede interna de esgoto sanitário deverá prever a utilização de caminhamento seguindo as vias internas 
do Campus com intervenções que prevejam baixos custos e mínimas manutenções. Recomenda-se que a 
rede seja projetada rede simples a ser assentada no terço do leito carroçável das vias. 
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Figura 1 - Rede Interna -Esgoto Sanitário 

 

O projeto da rede de esgotamento sanitário deverá ser apresentado em pranchas específicas. Sua planilha 
orçamentária, e respectivos quantitativos, deverão ser apresentados de forma que as instalações da rede 
até o IMB sejam integradas à primeira etapa da obra do IMB. O restante da rede, que também deverá ser 
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projetado, quantificado e orçado, será executado em um segundo momento, independente da obra do 
IMB. 

 

12 PROJETO PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PCI 

O projeto dos sistemas preventivos devem ser elaborados partindo do princípio de que a construção desta 
edificação dar-se-á em duas etapas, conforme indicado em prancha e memorial no projeto arquitetônico. 

Os sistemas devem ser projetados de forma que fiquem plenamente funcionais ao final da primeira etapa 
de obra, e ainda que viabilizem a expansão requerida pela segunda etapa evitando ao máximo as perdas de 
materiais e a necessidade de remoção ou substituição de partes anteriormente instaladas. 

 

13 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA  

O projeto do sistema deve ser elaborado partindo do princípio de que a construção desta edificação dar-
se-á em duas etapas, conforme indicado em prancha e memorial no projeto arquitetônico. 

O posicionamento e especificação dos elementos dos subsistemas de captação, descidas e aterramento 
devem ser projetados de forma que fiquem plenamente funcionais ao final da primeira etapa de obra, e 
ainda que viabilizem a expansão requerida pela segunda etapa evitando ao máximo as perdas de materiais 
e a necessidade de remoção ou substituição de partes anteriormente instaladas. 

 

14 SISTEMAS MECÂNICOS 

14.1 CLIMATIZAÇÃO - CLI 

14.1.1 Características gerais do sistema: 

O projeto das instalações mecânicas de ar condicionado deverá contemplar o Nível A do 
Regulamento Técnico da Qualidade (RTQ-C) do Nível de Eficiência Energética de Edifícios 
Comerciais, de Serviços e Público. 

O sistema de condicionamento de ar previsto é por aparelhos mini-split, sendo que cada ambiente 
climatizado terá um ou mais aparelhos para refrigerar o ar, dependendo das dimensões e 
características de ocupação. 
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Poderão ser usados aparelhos mini-split dos seguintes modelos: high-wall, cassete e piso-teto com 
as seguintes características: 

• Ciclo frio; 
• Inverter; 
• De preferência com controle por fio, com exceção das salas de professores onde deverão 

ser com controle remoto; 

A justificativa de uso de mini-splits é a redução de custo de instalação do sistema e manutenção, 
mantendo um consumo de energia baixo (Selo Procel Edifica “A”). Um sistema de água gelada para 
o porte da edificação teria um custo de instalação e manutenção elevados, assim como custo de 
bombeamento de água gelada. 

O posicionamento das unidades internas (evaporadoras) deverá evitar que o jato de ar gelado seja 
direcionado aos ocupantes do recinto. 

As unidades externas (condensadoras) deverão estar alocadas na cobertura. A tubulação frigorífica 
dos mini-splits do pavimento térreo devem seguir embutidos nas paredes até a cobertura. Onde não 
for possível seguir embutido em parede, deverá ser previsto mucheta em local e dimensões a serem 
aprovadas pelos analistas do DPAE.  

14.1.2 Parâmetros gerais do projeto de climatização: 

14.1.2.1 Parâmetros climáticos nos ambientes: 

• Temperatura a ser mantida nos ambientes: 24ºC 
• Umidade relativa: 50% (não controlada, exceto se informado o contrário) 
• Taxa de renovação de ar: 27m³/h/pessoa 

14.1.2.2 Execução do projeto em duas etapas: 

O projeto deverá ser desenvolvido visando a realização do mesmo em duas etapas, conforme 
projeto arquitetônico. 

14.2 VENTILAÇÃO MECÂNICA 

A ventilação mecânica deverá atender às normas vigentes a fim de atender a qualidade de ar interior. 

Para o ar de insuflamento, recomenda-se o uso de um ventilador instalado na cobertura, com duto de 
distribuição percorrendo pelo shaft localizado na copa até o pavimento térreo. A distribuição será por rede 
de duto devidamente dimensionada para reduzir o consumo de energia elétrica (recomenda-se perda de 
carga de 1 Pa/m, se possível), com o uso de reguladores de vazão automáticos e difusores de insuflamento. 
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Este ventilador deverá atender o pavimento térreo inteiro, assim como a ala dos laboratórios do segundo 
pavimento. 

Para o insuflamento das salas dos professores, no 2º pavimento, recomenda-se a instalação de um 
ventilador no telhado exclusivo para atender esta área, a fim de evitar dutos percorrendo abaixo das áreas 
de iluminação zenital. 

Os difusores de insuflamento deverão ser posicionados de forma a distribuir de forma adequada o ar 
insuflado no ambiente. Se necessário, mais de um difusor deverá ser usado nos ambientes.   

Desta forma, o custo de instalação, manutenção e consumo de energia elétrica será minimizado, pois um 
único ventilador tem um custo de instalação, manutenção e consumo de energia menor que vários 
menores.  

Para o ar de exaustão, recomenda-se o uso de um ventilador instalado na cobertura, com duto de 
distribuição percorrendo pelo shaft localizado na copa até o pavimento térreo. Nos ambientes com 
exaustão, alguns cuidados deverão ser tomados:  

• Evitar o curto-circuito entre o insuflamento e a exaustão; 
• Posicionar a exaustão a fim criar um fluxo de ar das áreas mais limpas para mais sujas 

(contaminadas); 

O sistema de exaustão das capelas compreenderá um ventilador para cada capela localizado no telhado, 
visando a redução de ruído e facilidade de manutenção. O interruptor para ligar deverá estar ao lado da 
capela.  

14.3 ESPECIFICIDADES DOS AMBIENTES 

14.3.1 Geral 

14.3.1.1 Salas com microscópios 

Todas as salas com microscópios deverão ter desumidificadores para controle da umidade relativa 
a fim de evitar proliferação de fungos das lentes. Da mesma forma deverá ser previsto sistema de 
dreno para os desumidificadores. 

14.3.2 Pavimento térreo: 

14.3.2.1 Laboratório de oceanografia química: 

Todos as ambientes deverão conter sistema de exaustão geral diluidora, com exceção das salas 
dos alunos e do técnico. 
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A sala dos freezers deverá ter isolamento acústico e controle de reverberação, a fim de evitar 
transmissão de ruído para os ambientes vizinhos.  

Sala de reagentes químicos -Exaustão para evitar o acúmulo de gases dos reagentes. 

Cada bancada deverá conter 08 (oito) pontos de vácuo com barômetro. Recomenda-se o uso de 
uma bomba de vácuo por bancada, com nicho isolado acusticamente para cada bomba, estando 
localizadas abaixo ou próximo às bancadas. Recomenda-se, também, a adoção de tubos de 
exaustão do ar rejeitado das bombas para o exterior à edificação podendo, neste caso, serem 
embutidos no piso. 

14.3.2.2 Laboratório de oceanografia biológica 

A sala úmida e capela, assim como próximo à janela da sala de experimentos e equipamentos, 
deverá conter exaustão geral diluidora. 

14.3.2.3 Sala e área de equipamentos 

Câmara frigorífica - Esta é uma sala fria com temperatura de -4ºC, sendo que deverá ser montada 
“in loco”, ou seja, deverá ser projetada por completo, incluindo isolamento térmico, sistema de 
refrigeração, controle e automação, etc. 

Sala de equipamentos sensíveis – climatizar para conforto térmico. 

14.3.3 Segundo pavimento 

14.3.3.1 Laboratório oceanografia física 

A sala de clusters e lógica exige um sistema de climatização especial, com backup e temperatura 
ambiente de 20ºC. Também é importante tratamento acústico a fim de evitar a saída do ruído, 
assim como controlar o tempo de reverberação. Esta sala também conterá no-break, desta forma 
deverá ser previsto exaustão para evitar o acúmulo de gases nocivos.  

14.3.3.2 Laboratório de oceanografia geológica 

A sala de micropaleontologia deverá ter uma temperatura controlada de 21ºC. 

 

15 ELÉTRICA - ELE 

15.1 ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

A alimentação de energia elétrica do IMB será através de uma subestação a ser projetada para o local, 
sendo a média tensão (13,8 kV) derivada da rede aérea existente no local. 
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15.1.1 Subestação Transformadora 

A subestação transformadora será para atendimento exclusivo do IMB, com transformador tipo 
pedestal, cuja potência será definida após a execução dos projetos complementares, porém a 
demanda prévia estimada é da ordem de 270 kVA. 

A alimentação do transformador será derivada da rede aérea interna de 13,8 kV, alimentada pela 
CELESC, através de uma chave fusível, com para-raios no poste; uma rede subterrânea encapsulada 
conectará a chave ao transformador. Fará parte do projeto a aprovação junto à CELESC da nova 
calibração dos relés de proteção do CMD, considerando os demais SE’s existentes. 

O transformador de pedestal deverá ser fornecido com disjuntor na baixa tensão e demais 
proteções necessárias ao seu funcionamento. Através de rede subterrânea alimentará o QBGT da 
sala técnica elétrica do pavimento térreo. 

O transformador de pedestal ficará localizado nos fundos do IMB. 

15.1.2 Gerador(es) Diesel de Emergência 

O IMB realiza pesquisas com materiais biológicos marinhos, que são mantidos e conservados em 
congeladores a - 80ºC, bem como a câmara frigorífica prevista, que não podem ficar sem energia 
elétrica, sob a pena de perder pesquisas de anos de trabalho. 

Assim sendo, o projeto elétrico deverá prever um sistema de alta confiabilidade quanto à 
continuidade de suprimento de energia elétrica, utilizando gerador(es) diesel de emergência, cuja 
potência será definida após o projeto elétrico estar em finalização. O(s) mesmo(s) deverá(ão) operar 
automaticamente em caso de falta de energia, e em sendo 02, um deles será considerado reserva. 

O(s) gerador(es) ficará(ão) localizado(s) junto ao transformador de pedestal nos fundos do IMB. 

15.2  REDES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 

Devido às características de pesquisas do IMB, além da rede normal de energia elétrica (380/220V -60 Hz) 
são necessárias redes especiais de energia elétrica, como indicado abaixo:  

15.2.1 Rede Protegida Por No-break  On-line  

O projeto elétrico deverá prever uma rede protegida por no-break on-line, para atender os 
equipamentos listados no caderno de solicitações, por um período  que assegure a entrada em 
operação do gerador. 
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15.2.2 Rede Protegida por Gerador 

O IMB terá também uma rede protegida por gerador, para operar de forma contínua, alimentando os 
no-breaks e os equipamentos de congelamento listados no caderno de solicitações.  

15.3 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS 

O cluster do L. O. Física e o forno de mufla do L.O. Geologia deverão ter a alimentação energia 
elétrica com tomadas especiais. 

16 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (ECE) E SEGURANÇA PATRIMONIAL 
(ESP) 

16.1 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS E VOZ) 

O projeto do sistema de cabeamento estruturado deve ser elaborado partindo do princípio de que a 
construção desta edificação dar-se-á em duas etapas, conforme indicado em prancha e memorial no 
projeto arquitetônico. 

O sistema deve ser projetado de forma que fique plenamente funcional ao final da primeira etapa de obra, 
e ainda que viabilize a expansão requerida pela segunda etapa evitando ao máximo as perdas de materiais 
e a necessidade de remoção ou substituição de partes anteriormente instaladas. 

16.1.1 Implantação de telecomunicações e cabeamento de entrada 

O ponto de conexão à rede UFSC – Barra da Lagoa, bem como o trajeto a ser percorrido pela 
tubulação que abrigará os cabos de entrada de telecomunicações, deverão ser definidos em reunião 
com a SeTIC (Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e 
Comunicação da UFSC) e validados por DPAE/COPLAN.  

O cabeamento de entrada do edifício deverá seguir até o DIO na sala técnica prevista em planta. 

16.1.2 Sala técnica de telecomunicações 

Para esta edificação foi prevista apenas uma sala técnica de clusters e lógica no segundo pavimento, 
portanto a sala de distribuição geral de telecomunicações será compartilhada com os equipamentos 
do cluster de pesquisa que serão abrigados em racks próprios.  

Para o cluster de pesquisa são previstos três racks fechados de 44U autoportantes de 
responsabilidade da equipe do Laboratório de Oceanografia Física. 

Para distribuição geral de telecomunicações deverá ser previsto Rack independente também 
fechado de 44U autoportante conforme caderno de especificações. 
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16.1.3 Distribuição horizontal 

Devem ser previstos pontos nas paredes acima das bancadas e próximos aos equipamentos 
específicos conforme indicado nos cadernos de solicitações. 

Devem ser previstos pontos distribuídos no forro para instalação de access points com alimentação 
PoE, de forma a prover cobertura favorável da rede wireless para toda a edificação. 

Prever pontos distribuídos acima da bancada a cada 1,20m, na sala de Equipamentos Sensíveis da 
Área de Equipamentos para procedimentos de calibração entre outros. 

Nas salas de aula, de reuniões e na Sala Multidisciplinar do Laboratório de Oceanografia Geológica, 
prever pontos com cabo HDMI e VGA entre a mesa e a parede, para conexão entre computador e 
projetores ou televisores. 

16.2 SISTEMA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 

O projeto dos sistemas de segurança patrimonial deve ser elaborado partindo do princípio de que a 
construção desta edificação dar-se-á em duas etapas, conforme indicado em prancha e memorial no 
projeto arquitetônico. 

Os sistemas devem ser projetados de forma que fiquem plenamente funcionais ao final da primeira etapa 
de obra, e ainda que viabilizem a expansão requerida pela segunda etapa evitando ao máximo as perdas de 
materiais e a necessidade de remoção ou substituição de partes anteriormente instaladas. 

16.2.1 Sistema de alarme contra intrusão 

A distribuição de sensores de alarme deve se limitar aos seguintes ambientes: 

• Ambientes ou circulações com aberturas para o exterior da edificação, tanto no primeiro como 
no segundo pavimento; 

Cada sala de professor deverá ser considerada uma partição independente do sistema de alarme. 

Cada conjunto de ambientes vinculados a um mesmo laboratório deve ser considerado uma única 
partição. 

As circulações, banheiros, copas e sala de aula podem ficar todos na mesma partição. 

Prever teclado adicional da central de alarme no acesso externo à sala e área de equipamentos. 
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16.2.2 Sistema vídeo monitoramento 

Para prevenção de atos ilícitos e geração de imagens para apoio à investigação relacionada a 
possíveis ocorrências dos mesmos, prever a instalação de câmeras IP de vídeo monitoramento, de 
acordo com os critérios apresentados no termo de referência. 

16.2.3 Sistema de controle de acessos 

Deve ser previsto controle de acesso eletrônico para cada laboratório. O sistema deve poder utilizar 
o mesmo cartão de identificação já utilizado por funcionários e alunos da UFSC. São previstas até 50 
pessoas com acesso independente por laboratório. 

 

 

 

____________________________________________ 

Eng. Civil Carolina Cannella Peña 
CREA/SC 084110-9 

   ________________________________________________________ 

Eng. Ele. Guilherme Ribeiro de Toledo Barros 
CREA/SC 008966-3 

   
 
 
 
 ________________________________________________________ 

Eng. Ele. Patrícia Alessandra Del Corso Broggio 
CREA/SC 053175-3 

 

 

            ________________________________________________ 

Eng.San. Patrícia Orsi 
CREA/SC 112890-9 

 
 

 
 
 
 ________________________________________________________ 

Eng. Mec. Peter Klitzke Giesbrecht 
CREA/SC 008966-3 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   Acórdãos nº 2593 a 2597 
Relação 24/2008 - TCU - Plenário 
Relator - Ministro AROLDO CEDRAZ  

RELAÇÃO Nº 24/2008 – Plenário 
Relator - Ministro AROLDO CEDRAZ 

 

 

ACÓRDÃO Nº 2597/2008  - TCU - Plenário 
 

 Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, 

ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 

8.443/92, c/c os artigos 1º, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea “p”; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso II, 

todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la 

procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações 

propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, devendo-se dar ciência aos interessados. 

 

1. Processo TC-007.005/2007-6 (DENÚNCIA) 
 1.1. Responsáveis: Lúcio José Botelho (312.851.719-34), Mario Kobus (223.694.309-15), 

Paulo Roberto Pinto da Luz (290.274.979-15). 

 1.2. Interessados: Renato Cislaghi. 

 1.3. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina – MEC. 

 1.4. Advogados constituídos nos autos:  Júlio Cezar Frainer (OAB/SC 18.356-A e OAB/RS 

31.871)  e Alessander Felipe Mescka (OAB/RS 59.316). 

 1.5. Determinações: 

1.5.1 determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que: 

1.5.1.1. por falta de amparo legal, não utilize as fundações de apoio como intermediadoras na 

execução de obras ou serviços de engenharia, considerando o entendimento predominante nesta Corte de 

Contas (precedentes: Acórdãos TCU – Plenário: 1.516/2005, 994/2006 e 1.156/2007) no sentido de que 

tais atividades não se enquadram como de desenvolvimento institucional, a teor do art. 1º da Lei nº 

8.958/94, e restrinja a cooperação técnica dessas entidades às ações de apoio diretamente vinculadas a 

projetos de pesquisa, ensino e desenvolvimento institucional; 

1.5.1.2. providencie levantamento de todos os imóveis situados no campus da Trindade que 

não disponham de licença de construção, licença do Corpo de Bombeiros (relativa à prevenção e 

segurança contra incêndios), autorização para habitação (habite-se) e vistoria final do Corpo de 

Bombeiros; 

1.5.1.3. elabore plano de regularização, observadas as exigências estabelecidas pelo Corpo 

de Bombeiros Militar de Santa Catarina e pela Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC, das edificações 

situadas no campus da Trindade; 

1.5.1.4. faça constar de sua próxima prestação de contas as medidas adotadas para 

atendimento às determinações efetivadas nos itens 1.5.1.2 e 1.5.1.3 precedentes; 

1.5.1.5. especificamente em relação ao prédio do Departamento de Informática e de 

Estatística – INE: 

1.5.1.5.1. comprove, em até 90 (noventa) dias, a aprovação do projeto preventivo contra 

incêndio dessa edificação perante o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina; 

1.5.1.5.2. apresente, em até 60 (sessenta) dias, relatório circunstanciado das providências 

adotadas, inclusive jurídicas, se necessário, em relação a cada uma das 58 (cinquenta e oito) 

impropriedades apontadas no Relatório de Auditoria (AudIn), objeto da Ordem de Serviço 2/2007; 

1.5.2. recomendar à Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, ante a constatação de 

que o seu Escritório Técnico Administrativo – ETUSC não dispõe de condições materiais e recursos 

humanos necessários para o pleno cumprimento de suas atribuições, que procure dotar este órgão de tais 
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condições, na medida das possibilidades da UFSC, ou estude a redistribuição de tais competências a 

outros órgãos, podendo inclusive terceirizar algumas atividades de natureza premente, tais como a 

fiscalização de obras; 

1.5.3. determinar à Secex/SC que envie cópia da presente deliberação, juntamente com 

reprodução das fls. 288/290 dos autos, ao denunciante, ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, 

à Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC, à Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos – 

SUSP, ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA/SC, ao Ministério Público de Santa 

Catarina – Promotoria de Justiça das Fundações, e ao Ministério Público Federal – Procuradoria da 

República em Santa Catarina – Unidade da Tutela Coletiva e Cidadania. 

 

 Ata n° 49/2008 – Plenário 

 Data da Sessão: 19/11/2008 – Ordinária 

 

 

WALTON ALENCAR RODRIGUES AROLDO CEDRAZ 

Presidente Relator 

 

 

Fui presente: 

 

 

LUCAS ROCHA FURTADO 

Procurador-Geral 
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N° ATA ATA_000/2016 
DATA DA REUNIÃO XX.XX.2016 
DATA DE ELABORAÇÃO DA ATA XX.XX.2016 

ASSUNTO CSE – BLOCO GÊMEO - QUESTIONAMENTOS L&S ENG. SOBRE EXECUÇÃO DA 
INVERSÃO ANDARES 

CAMPUS/EDIFICAÇÃO - TEMA UFSC – TRINDADE – CSE – BLOCO GÊMEO 

PRESENTES 

DPAE - CAROLINA CANNELLA PEÑA 
               ELIAS SEBASTIÃO ANDRADE 
               LEILA DA SILVA CARDOSO 
DFO - MARCELO LARANJEIRA LUNA 
            PAULO MEDEIROS DOS SANTOS  
 L&S ENG - GUSTAVO SILVA LEITE 

DIVULGAÇÃO EXTERNA DFO – RODRIGO BOSSLE FAGUNDES 
DMPI - JOSÉ FABRIS  

AUTOR(A) CAROLINA CANNELLA PEÑA 

1 ASSUNTOS TRATADOS 

1.1 Climatização 
L&S Engenharia não possuía questionamentos, indicando que, para esta especialidade, a inversão dos 
pavimentos é exequível. 

DPAE se comprometeu enviar revisões de projetos com adequações necessárias, em meio digital e 
impresso, à L &S até 14/12/2012. 

1.2 Hidrossanitário 

Para inversão dos pavimentos foi discutida a execução do BWC da diretoria no térreo. 

DOMP L&S expõe a dificuldade de execução das tubulações que não foram previstas anteriormente. DPAE 
indica a utilização do forro para passagem das tubulações de água fria e ventilação e para o esgoto será 
utilizado o sistema de arraste com saída pela parede. 

DPAE enviará projeto com alterações à L&S. 

1.3  Preventivo contra Incêndio - Civil 
Para execução da inversão dos pavimentos nesta especialidade, L&S questiona a alteração de 
caminhamento da prumada de abastecimento do Sistema de Hidrantes da cobertura para o 5° pavimento 
utilizando o shaft mais próximo aos hidrantes. 

DPAE considerou viável a proposta.  

CBR deverá prever furação na laje da cobertura para descida da tubulação neste shaft. 

1.4 Incompatibilidade de Projetos 
L&S apresentou diversas incompatibilidades de projeto as quais: 
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1.4.1 Leito pesado não passa no entreforro; 
1.4.2 3 níveis de eletrocalhas (energia, cabeamento estruturado e PCI) cruzam-se em alguns 

pontos, dado seu caminhamento, e este cruzamento exige 45cm de entreforro 
(considerando os 15cm de altura para cada eletrocalha mais espaçamento entre 
eletrocalhas de 5cm). De entreforro, em projeto, têm-se: corredor com 25 cm e em algumas 
lugares com viga 5cm e em salas de aula 10cm. 

1.4.3 Luminárias de encaixar não cabem no entreforro 

 

2 AÇÕES DE CONTINUIDADE 

 DPAE encaminhará questões de incompatibilidade de projetos referente aos projetos 
complementares Elétrico, PCI Elétrico, Arquitetura e Estrutural à CBR Engenharia (projetista 
responsável) para que esta proponha soluções técnicas através de revisão dos projetos. 
Responsável: DPAE 
Prazo: 10.12.2012 

 DPAE encaminhará alterações referentes à inversão dos pavimentos para os projetos 
complementares Climatização, Hidrossanitário e Preventivo Contra Incêndio – Civil à Lima & Silve 
Engenharia. 
Responsável: DPAE 
Prazo: 14.12.2012 

 Encaminhar ao DPAE revisão dos projetos com adequações sobre incompatibilidade entre projetos 
e demais itens. 
Responsável: CBR 
Prazo: 14.12.2012 
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RELATÓRIO VISITA TÉCNICA _002/2016 

DATA DA VISITA: 20.01.2016 

DATA ELABORAÇÃO REL: 01.02.2016 

AUTOR (ES):  
CAROLINA CANNELLA PEÑA 
WILLIAM SCHAUFFERT 
ANA MARIA SOSTER BOROTOLOTTO 

PRESENTES: 
 DPAE - LEILA DA SILVA CARDOZO 
 DPAE - CAROLINA CANNELLA PEÑA 
 DPAE - ANA MARIA SOSTER BORTOLOTTO 
 DPAE - SABRINA KALISE HEINEN 
 DPAE - MOISES JOAO LOPES 
 DPAE - WILLIAM SCHAUFFERT 
 DPAE - PETER KLITZKE GIESBRECHT 
 DPAE - PATRICIA DEL CORSO BROGGIO 
 JOI - RAFAEL PETRONILHO DE OLIVEIRA ROCHA 
 JOI -  PATRICIA JERONIMO LOPES 

DIFUSÃO INTERNA: 
DPAE - DIREÇÃO 
DPAE - COPLAN 
DIFUSÃO EXTERNA: 
JOI - ADMINISTRAÇÃO 
PROPLAN 

ASSUNTO(S)/OBJETO(S):  
JOINVILLE - CAMPUS SEDE (CURVA DO ARROZ) - CEM04 - VISITA TECNICA PARA AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA 
EXECUTADA E FUTURA COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJETO DO CDS ADM 

AÇÃO(ÕES) SUBSEQUENTE(S) RESUMIDA(S): 
 BUSCA DO PROJETO ESTRUTURAL AS BUILT DO CEM04 
 HOMOLOGAÇÃO DA OCUPAÇÃO DO CEM04 COMO IDENTICA AO CDS ADM 
 COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO CDS ADM PARA ESTRUTURA EXECUTADA DO CEM04 E TERRENO 

 

A edificação CEM04, locada no Campus Sede (Curva do arroz) em Joinville, foi implantada com o 
propósito de ser uma replicação da edificação localizada no Campus Trindade do CDS Administrativo. 

A visita técnica à estrutura já executada em Joinville do CEM04 visou observar como ficou a estrutura 
final e avaliar o impacto das alterações feitas no projeto original estrutural sobre os demais projetos da 
edificação. 

mailto:peter.kg@ufsc.br
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Figura 1 - CEM04 - Estrutura 

 

 
Figura 2 - CEM04 - Acesso 
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Constatações feitas: 

Estrutural: 

 Pilares com dimensões e distribuição diferente do CDS ADM 
o Contorno - 25x80 
o Eixo central - 35x60 
o Poço elevador - 30x70; 

 Laje com dimensões (áreas ampliadas) diferentes do CDS ADM: As lajes possuem área maior, 
em suas porções laterais ao módulo central, com 1,30m de profundidade pela largura total das 
porções (as lajes encostam nos pilares, diferente do CDS, que chegam a 0,65m dos pilares) , em 
todos os pavimentos. No pavimento cobertura, a sala técnica segue apenas a projeção da 
escada central (no CDS ocupa área maior). 

 Altura entre laje diferente do projeto do CDS ADM 
o h laje - fundo de laje: 3,27m; 

 Subsolo não executado; 
 Acessos à edificação não executados (rampas e escadas não executados); 
 Escada para acesso à barrilete não executados; 
 Pergolados (projetados no CDS ADM) dos acessos principais não executados; 
 Alguns shafts previstos no projeto do CDS ADM não executados. Furação em laje existente 

(rente a pilares externos alternados) para passagem de tubulação pluvial em área onde CDS 
ADM não previa; 

Topografia: 

 Cotas do entorno diferentes do CDS ADM. Acessos ao terreno não executados. 
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Figura 3 - CEM04 - Distribuição Pilares/ Laje ampliada 

 

 
Figura 4 - CEM04 - Pilares poço elevador 
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Figura 5 - CEM04 - Cobertura/Casa Máquinas/Reservatórios Superiores 

 

 
Figura 6 - CEM04 - Brises/ Desnível área externa 
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Conclusões/Encaminhamentos 

 Buscar Projeto As Built Estrutural do CEM04 para avaliar o que é necessário revisar nos projetos 
originais do CDS ADM. 
Responsável: Carolina (DIP) 

 Discutir e homologar junto à Comissão de Espaço Físico do Campus Joinville o layout interno do 
CEM04, mantendo o tipo de ocupação previsto no CDS ADM, compatibilizando com a ocupação 
e número de usuários necessários em Joinville dada sua diferença com o CDS ADM (CEM04 
será ocupado por 8 (oito) cursos diferentes, no CDS era apenas Educação Física – Graduação e 
Pós-graduação). 
Responsável: Ana/Leila (DIP) 

 Compatibilizar informações constatadas in loco com projetos originais do CDS ADM para definir 
o que deve ser revisto nos projetos de todas as especialidades 
Responsável: Equipe de Projeto (DIP) 

o ARQ: 
 Adequar acessos em função de fluxos e cotas para o terreno específico de 

Joinville; 
 Alterar ambientes em função da estrutura já executada com menor impacto 

possível nos complementares; 
 Quantificar adequadamente e estudar as relações entre os ambientes, com  os 

dados fornecidos pela Comissão de espaço físico do Campus de Joinville 
(verificar Caderno de solicitação de projeto – estudo de programa de 
necessidades ). 

 Alterar nomes dos ambientes para nomes sem especificidade de curso (ex.: 
salas de aula, sala de professores, secretaria, etc); 

 Prever abrigo temporário de resíduos para a edificação (verificar dados – 
quantificar usos, quantidade de usuários, etc.); 

 Verificar com COPLAN sobre bicicletários; 
o ELEV:  

 Alterar especificações do elevador para excluirmos necessidade de casa de 
máquinas 

o HID: Prever novo local para reservatórios inferiores 
o EST:  

 Elaborar projeto para acesso à edificação 
 Elaborar projeto para novo local dos reservatórios; 
 Compatibilizar cobertura/estrutura da cobertura para a laje lá executada; 
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o GLP:  
 Substituir aquecimento de copas por elétrico para eliminar rede GLP; 
 Eliminar abrigo de GLP 

o ELE:  
 Prever sala técnica para os quadros de energia com corrente superior a 250A; 
 Prever shaft para as instalações elétricas e de telecom. 
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                                              PARECER TÉCNICO 

CAMPUS REITOR DAVID FERREIRA LIMA – AQUISIÇÃO DE 

TERMODESINFECTORAS CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO ODONTOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORIANÓPOLIS, FEVEREIRO DE 2016. 
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EQUIPE TÉCNICA 

Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia - DPAE 
Arq.  Ana Maria Soster Bortolotto  
Eng. Eletricista Patrícia Del Corso Broggio 
Eng. Eletricista William Schauffert 
Eng. Civil Moises João Lopes  
Eng. Civil Sabrina Kalise Heinen 
Eng. Mecânico Peter Klitzke Giesbrecht 
Eng. Mecânico André  Bittencourt Cabral – DMPI/UFSC 
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PARECER DPAE  - AQUISIÇÃO DE  TERMIDESINFECTORAS  - ODONTOLOGIA 

Processo 23080.04389/2016-91 

Em resposta ao item 5 da Análise Prévia feita pela CCMP/DCOM: 

5) INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO 
-Solicitamos confirmar se já foi feita pelo setor competente da UFSC uma 
análise técnica prévia da carga térmica e de disponibilidade de infraestrutura 
de energia no local onde as termodesinfectadoras serão instaladas, de forma a 
evitar que os equipamentos de alto valor sejam entregues e depreciem caso 
não se tenha condições de instalá-las assim que forem adquiridas. 
Por fim, solicitamos esclarecer se os itens devem ser entregues à pronta-
entrega (necessidade imediata) fato que requer recursos financeiros imediatos 
assim que o pregão for homologado ou Sistema de Registros de Preços (ata 
vigente por um ano). 

1. Análise da infraestrutura 
Inicialmente, cabe listarmos os limitantes e as especificações de projeto. 

 

1.1 Limitantes de projeto: 

a) Trata-se de reforma de prédio antigo; 

b)  Devem ser atendidas as normas da Anvisa (Vigilância Sanitária), assim, os equipamentos são 
de barreira, com 2 portas (1 para a área suja – lavação – entrada de material, e outra para a 
área a limpa - preparo/embalagem – saída do material das termos). Devido a serem 
lavados/esterilizados diferentes tipos de materiais/instrumentos, alguns não passam pelas 
termodesinfectoras e sim por um pass-through (40x40x40cm) para a sala de 
preparo/embalagem. Para seguir o fluxos de limpeza/esterilização, as 2 termodesinfectoras e 
o pass-through devem estar localizados na mesma parede que limita as 2 salas (e essa possui 
como limite máximo a largura de 3,42m). 

c)  As termodesinfectoras devem ser em número de 2, para absorver o volume de material a 
lavar/desinfectar e para que haja a possibilidade do funcionamento de uma delas quando da  
manutenção da outra. 

 

1.2 Especificações de projeto 

               a) Dimensões disponíveis para a instalação dos equipamentos:  
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Parede (em gesso acartonado) com largura total de 3,42m, altura de 2,60m e espessura de 
10cm.  

Vãos (02) com largura de  97cm e  altura 210 cm, com parede de 23cm de largura e 210 cm de 
altura entre os vãos , outra porção de parede com 1,17m de largura em que está instalado pass-through 
de 40x40x40cm (conforme fig. 01) 

b) O projeto foi concebido para potência máxima de  20000W por equipamento; 

c) Acima dos vãos estão disponíveis os cabos para a instalação elétrica; 

d) Na parede entre os vãos disponíveis para a colocação das termodesinfectoras localizam-se as 
entradas de água para os equipamentos; 

e) No piso, dentro do vão (a aproximadamente 30cm destes, dentro da sala de lavação estão os 
pontos de esgoto (para drenagem dos equipamentos); 

f) A carga térmica prevista no projeto de climatização contempla a instalação deste tipo de 
equipamento. 

O equipamento tomado como base de projeto foi a termodesinfectora Sanders WDS 380 D, por 
ter menores dimensões, visando  atender ao espaço limitado para sua instalação (parede com largura 
de 3,42m), conforme figs. 01 e 02. Além disso, possui capacidade de carga (volume) mais adequado às 
necessidades , com potência menor que os demais equipamentos pesquisados (menor gasto de 
energia).  
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Fig. 01 – Parede divisória entre Sala de Lavação e sala de preparo/embalagem – vista da Sala de Lavação 

2. Análise dos equipamentos sugeridos 
 

2.1 Termodesinfectora Sanders WDS-380D 

O equipamento possui dimensões: largura 940mm; profundidade 740mm; altura 2100mm.  

Parede disponível  (em gesso acartonado) - 3.42 m x 2.60m x 0,10m.  

 Vãos para as termodesinfectoras 970 x2100mm. Instalações de alimentação de água em 
parede de 23 x 2100mmx100mm, com os devidos registros, tubulações,  conexões, etc.  

Caso seja este o equipamento a ser adquirido, não é necessária demolição e adaptação da 
parede e instalações, pois foi tomado como base no projeto, devido à disponibilidade de 3,42m de 
largura na parede onde serão instaladas as 2 termodesinfectoras e pass-through (40x40x40cm). 

Instalações elétricas atendem ao projetado e disponível, visto que a potência do equipamento é 
de 18000W. 

Instalações de climatização  e carga térmica atendem às normas e instalações disponíveis. 

 

2.2 Termodesinfectora Ortosintese TD 290 

O equipamento possui dimensões: largura 1300mm; profundidade 920mm; altura 1900mm.  

Parede disponível  (em gesso acartonado) - 3.42 m x 2.60m x 0,10m.  

Caso seja adquirido este  equipamento, necessária demolição da parede e adaptação das 
instalações hidráulicas, pois possui algumas dimensões maiores do que os vãos (970 x 2100mm x 
100mm) e instalações disponíveis. 

Além disso, necessário deslocar o pass-through já instalado e as instalações hidrossanitárias 
para adequá-las ao equipamento. 

Talvez seja necessária alteração dos cabos alimentadores e disjuntor, dependendo da potência 
do equipamento (20000W ou 24000W ou 26000w – dados a conferir com o 
fabricante/representante). 

Possível necessidade de reparos nos forros para a execução das adequações  da infraestrutura 
elétrica. 

Instalações de climatização  e carga térmica atendem às normas e instalações disponíveis. 

 

2.3 Termodesinfectora Unique 4008 DP 

O equipamento possui dimensões: largura 1320mm; profundidade 820mm; altura 2008mm.  
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        Parede disponível  (em gesso acartonado) - 3.42 m x 2.60m x 0,10m.  

Caso seja este o equipamento a ser adquirido, necessária demolição da parede e adaptação das 
instalações, pois possui dimensões maiores do que os vãos (970 x2100mm x 100mm) e instalações 
disponíveis. 

Necessário deslocar o pass-through já instalado e as instalações hidrossanitárias para adequá-
las às instalações disponíveis. 

Alteração da infraestrutura elétrica , dos cabos alimentadores e disjuntor, dependendo da 
potência do equipamento (24000W ou 30000W – dados a conferir com o fabricante/representante). 

Instalações de climatização  e carga térmica atendem às normas e ao projetado e instalações 
disponíveis. 

 

 
Fig. 02 – Parede divisória entre Sala de Lavação e sala de preparo/embalagem – vista da Sala de preparação/embalagem. 

Localização dos vãos para a instalação das termodesinfectoras. 
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3. Quadro-resumo  
 

               Especificações Termodesinfectoras 

Marca/ modelo Sanders WD 
380 (2) 

Ortosintese TD 290 
(1) 

Unique 4008 DP (3) 

Capacidade (volume 
– L) 

380L 290L 300L 

Dimensões gerais Largura  
940mm; 

Profund.740mm; 

Altura  2100mm 

 Largura  1300mm; 

 Profund. 920mm; 

Altura  1900mm 

Largura  1320mm; 

Profund. 820mm; 

Altura  2008mm 

Portas (02) Aço inox com 
visor em Vidro  

Aço inox com visor de 
Vidro temperado 

Aço inox com visor de 
Vidro temperado 

Energia elétrica Tensão 
220/380V 

Potência 
18000W 

Tensão 220/380V 

Potência 20000W 
(site) 

Potência 24000W 
(folder) 

Potência    26000W 

(gabarito de 
instalação) 

Tensão 220/380V 

Potência 24000W (site) 

Potência 30000W 
(manual) 

Peso do 
equipamento 

290kg 330kg 310kg 

Necessidade de 
Adaptação em obra 
(demolição de 
parede e alteração 
instalações) 

Não Sim, com aditivo de 
custo para as 
alterações. 

Sim, com aditivo de 
custo para as 
alterações. 
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(1) http://www.ortosintese.com.br/2015A/autoclave_detalhes.asp?idproduto=71 

(2) http://sandersdobrasil.com.br/category/hospitalar/termodesinfectora/ 

(3) http://www.unique.ind.br/images/termo300/manual_termodesinfectora_t4008dp.pdf 

 
4. Considerações finais 

 

             As adequações das instalações  para os equipamentos previstos devem fazer parte do 
escopo da licitação e também  do orçamento  a ser proposto pelas empresas participantes do certame. 

           Exigir visita técnica  para a formação do orçamento e proposta  pelas empresas , 
prevendo  todas as adequações necessárias para a instalação dos equipamentos.  

          As adequações deverão ser apresentadas ao DPAE para apreciação que, caso julgue 
necessário, poderá solicitar alterações. 

          Finalizando, os itens devem ser fornecidos à pronta-entrega (necessidade imediata) 
devido a necessidade da instalação dos equipamentos para a expedição de alvará da Vigilância Sanitária, 
o retorno do funcionamento do setor (Central de esterilização) e continuidade das atividades  práticas 
do curso de Odontologia. 

 
 
 
 
 
 
 

Florianópolis, 12 de fevereiro de 2016. 

http://sandersdobrasil.com.br/category/hospitalar/termodesinfectora/
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INSTRUÇÃO TÉCNICA IT01/DPAE/2013 
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PROJETO  

COMO CONSTRUÍDO/AS BUILT 
- TODAS AS ESPECIALIDADES - 

 

Este documento visa uniformizar o entendimento quanto à definição e composição de Projeto  

Como Construído ou As Built, assim como seu modo de apresentação, para obras públicas da 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 

 

1. DESCRIÇÃO 
1.1 O Projeto Como Construído é a documentação técnica desenvolvida com o objetivo de 

registrar textualmente e representar graficamente o que efetivamente foi executado no 

Empreendimento, representando fielmente aquilo que foi implantado, com todas as 

alterações que se fizeram necessárias durante o decorrer da obra ou serviço, inclusive 

aquelas relativas a locação, fornecendo elementos considerados relevantes para 

subsidiarem futuras intervenções na edificação.  

1.2 Deve ser desenvolvido com base no Projeto elaborado para o Empreendimento e nos 

Relatórios Parciais da Supervisão/Fiscalização da Obra, contendo a identificação das 

alterações físicas e financeiras efetuadas durante a fase de execução das obras e 

serviços. 

 

2. RESPONSABILIDADE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO COMO CONSTRUÍDO 
2.1 A Elaboração do Projeto Como Construído é de responsabilidade da CONTRATADA, que 

entregará os produtos gráficos e textuais aqui descritos à CONTRATANTE na conclusão 

da obra. O Termo de Recebimento Definitivo da Obra será lavrado, mediante o 

recebimento do Projeto Como Construído. 

2.2 O custo do Projeto Como Construído constará na planilha orçamentária, em item 

específico. 

 

3. PRODUTOS GRÁFICOS E TEXTUAIS 
3.1 Os produtos gráficos e textuais deverão seguir as orientações a seguir bem como as 

normas e convecções aplicáveis. Serão considerados os seguintes itens para entrega à 

UFSC: 

3.2 Projeto como construído  
3.2.1 Jogo completo do projeto arquitetônico e dos projetos das demais 

especialidades envolvidas, constando todas as alterações processadas durante a 

obra nos projetos básicos ou executivos, em escala adequada, no formato A3 - ou 

formato mais adequado - e em via digital (.dwg e .pdf), incluindo especificações 

finais adotadas para os equipamentos. Quando não ocorrerem alterações, o 

Projeto Como Construído será o Projeto Executivo, constando no selo a 

denominação de Projeto Como Construído e a data atualizada. 
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3.2.2 As Pranchas deverão conter o selo padrão UFSC - a ser fornecido pela 

CONTRATADA -, podendo o selo da empresa ficar em espaço até 3cm acima do 

selo UFSC e as seguintes informações deverão constar: 

o Fase do Projeto: Como Construído 

o Autor do Projeto: Autor do Projeto Como Construído. 

o Data atualizada 

3.2.3 Deverá ser entregue ART do autor do projeto Como Construído. 

3.3 Relatório técnico 

3.3.1 Texto informativo constando as informações da gestão do contrato a ser 

apresentado em formato A4 e em via digital editável; 

3.3.2 Nele será informado o histórico da obra e seus antecedentes, desde a fase de 

projeto executivo, todos os eventos técnicos, administrativos e financeiros 

relevantes ocorridos, bem como pareceres de consultorias, contendo todas as 

anotações de ajustes e/ou alterações ocorridas, devidamente assinadas e 

assumidas pelos engenheiros responsáveis pela execução e fiscalização da obra, 

contendo informações tais como: 

o Número do processo administrativo da licitação; 

o Qualificação da empresa (nome, endereço, CNPJ e inscrição); 

o Número da ART de execução e de fiscalização; 

o Número do contrato, valor e prazo; 

o Data de início (da ordem de serviço inicial) e de conclusão; 

o Descrição dos Termos Aditivos ao Contrato (tipo – de valor, de prazo, de 

valor e prazo, etc -, valor e percentual do acréscimo ou redução, nº de dias 

acrescidos ou reduzidos). 

3.4 Manuais de equipamentos instalados e Laudos Técnicos 

3.4.1 Deverão ser entregues pela CONTRATADA todos os manuais dos equipamentos 

que forem instalados na obra e todos os laudos técnicos de funcionamento dos 

sistemas solicitados pela UFSC. 

 

 



RELATÓRIO DE GESTAO DPAE 2012 - 2015 

ANEXO X – IT02/DPAE/2015 - Instruções para elaboração e entrega de laudo de 
ensaios de conjuntos de manobra e controle de baixa tensão 

  



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC 
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN 
DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA – DPAE 

 

  

 IT02/DPAE/2015                                                                                                                         Página | 1 de 3 

INSTRUÇÃO TÉCNICA IT02/DPAE/2015 
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDO DE ENSAIOS DE 

CONJUNTOS DE MANOBRA E CONTROLE DE BAIXA TENSÃO  
- ELÉTRICA - 

 

Este documento visa uniformizar o entendimento quanto à definição e elaboração de Laudo de 

Ensaios dos Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão, em conformidade com a Norma 

Brasileira aprovada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pelo International 

Eletrotechnical Commisssion (IEC) - NBR IEC 60439-1 e NBR IEC 60439-3, para obras públicas da 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 

 

1. DESCRIÇÃO 
1.1 A Avaliação de Conformidade é um processo sistematizado, acompanhado e avaliado, 

de forma a propiciar adequado grau de confiança de que um produto, processo ou 

serviço, ou ainda um profissional, atende a requisitos pré-estabelecidos em normas e 

regulamentos técnicos. Segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia - INMETRO a certificação de produtos ou serviços é, por definição, realizada 

pela terceira parte, isto é, por uma organização independente acreditada para executar 

essa modalidade de Avaliação da Conformidade. 

1.2 A definição de conjuntos de manobra e controle de baixa tensão, dita no item 2.1.1 a 

norma NBR IEC 60439-1, é dada como a combinação de um ou mais dispositivos e 

equipamentos de manobra, controle, medição, sinalização, proteção, regulação, etc., em 

baixa tensão, completamente montados, com todas as interconexões internas elétricas, 

mecânicas e partes estruturais. Este conjunto completamente montado é de 

responsabilidade do fabricante e, complementa a definição - na nota 3 do mesmo item 

- que, por várias razões (por exemplo facilidade de transporte ou de produção) certas 

operações de montagem podem ser feitas fora da fábrica do produtor. 

1.3 A certificação dos conjuntos de manobra e controle de baixa tensão é definida pelas 

normas NBR IEC 60439-1 e NBR IEC 60439-3 as quais fornecem definições, 

características técnicas e testes aplicáveis nos conjuntos. 

1.4 Segundo a norma NBR IEC 60439-1 os conjuntos de manobra e controle de baixa 

tensão podem ser do tipo TTA – Conjuntos com ensaios de tipo totalmente testados e 

do tipo PTTA – Conjuntos com ensaios de tipo parcialmente testados. Em conformidade 

com esta norma deverão ser realizados sete ensaios de tipo e três ensaios de rotina 

(Itens 1 à 10 descritos na tabela 7 da norma NBR IEC 60439-1). O ensaio 11 (descrito na 

tabela 7 da norma NBR IEC 60439-1) será apenas realizado para quadros do tipo PTTA, 

quando o mesmo não foi submetido a um ensaio dielétrico de acordo com os itens 2 

ou 9 da mesma tabela. 

1.5 Aos conjuntos de manobra e controle de baixa tensão, definidos pela norma NBR IEC 

60439-3, são adicionados seis ensaios de tipo além dos previstos na NBR IEC 60439-1. 

Estes ensaios são descritos na tabela 7 NBR IEC 60439-3. Eles são aplicados aos 
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conjuntos cuja corrente de entrada não é maior do que 250A e quando instalados em 

locais acessíveis por pessoas não qualificadas. 

 

  

 

 

2. RESPONSABILIDADE DOS ENSAIOS 
2.1 A norma prevê ensaios de tipo e ensaios de rotina para verificação das características de 

um conjunto. 

2.2 Os ensaios de tipo são destinados para verificar a conformidade com os requisitos 

colocados em Norma para um determinado tipo de Conjunto. Esses ensaios devem ser 

realizados sob a iniciativa do fabricante. 

2.3 Os ensaios de rotina são destinados à detecção de falhas em materiais e na fabricação. 

Estes ensaios podem ser realizados pelo fabricante quando montados em fábrica. Para 

os conjuntos que são montados, a partir de componentes padronizados (uso exclusivo 

de partes e acessórios especificados ou fornecidos pelo produtor para este propósito), 

fora da fábrica do produtor, devem ser realizados ensaios de rotina pela empresa que 

montou o conjunto. 

 

3. PRODUTOS TEXTUAIS 
3.1 A empresa fornecedora dos Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão deverá 

fornecer laudos técnicos, conforme modelo padronizado - vide Apêndices. 

3.2 Os laudos deverão ser apresentados conforme a norma de utilização à qual ele se 

aplica, NBR IEC 60439-1 ou NBR IEC 60439-3, e do tipo de ensaio aplicado (Tipo ou 

Rotina). 

•Acima de 250A;  

•Instalação: Salas técnicas; 

•Acesso: Pessoal qualificado; 

•Sete ensaios de tipo; 

•Três ensaios de rotina. 

NBR 60439-1 

•Até 250A;  

•Instalação: Salas de aula, laboratórios e corredores; 

•Acesso: Pessoal não-qualificado; 

•Sete ensaios de tipo (NBR60439-1) + Seis ensaios de tipo 

(NBR60439-3); 

•Três ensaios de rotina. 

NBR 60439-3 
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3.3 Os relatórios dos ensaios deverão vir anexos aos laudos. Estes relatórios deverão ser 

realizados por laboratórios com sistema de gestão baseado na norma NBR/ISO/IEC 

17025 e deverão ser acreditados pelo INMETRO. 

3.4 Quando os ensaios dos Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão forem 

acompanhados por órgãos certificadores de conformidade, estes devem ser acreditados 

pelo INMETRO, ou pelo órgão acreditador do país de origem, baseado nos Acordos de 

Reconhecimento Mútuo (Mutual Recognition Agreement - MRA). Neste caso não há 

necessidade de apresentar os relatórios dos ensaios, mas apenas o certificado de 

conformidade com a identificação clara do produto a qual se refere. 

3.5 Os laudos e relatórios dos ensaios de tipo, ou certificados de conformidade, devem ser 

apresentados antes do fornecimento dos Conjuntos à UFSC (compra). 

3.6 São indispensáveis as apresentações dos relatórios dos ensaios de rotinas e dos seus 

respectivos laudos técnicos. 

3.7 A empresa fornecedora, antes do fornecimento dos Conjuntos de Manobra e Controle 

de Baixa Tensão, deverá identificar o tipo e código do produto enviando o catálogo ou 

link do site do produto. 

 

4. APÊNDICES 
4.1 Modelo de Laudo dos Ensaios de Tipo, conforme NBR IEC 60439-1. 

4.2 Modelo de Laudo dos Ensaios de Rotina, conforme NBR IEC 60439-1. 

4.3 Modelo de Laudo dos Ensaios de Tipo, conforme NBR IEC 60439-3. 

4.4 Modelo de Laudo dos Ensaios de Rotina, conforme NBR IEC 60439-3. 



MUNICÍPIO | CAMPUS / UNIDADE | EDIFICAÇÃO

DADOS DA EMPRESA FORNECEDORA DO PRODUTO

NOME DA EMPRESA

CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO | CREA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

TIPO

LOCALIZAÇÃO

ENSAIOS DE TIPO - NORMA NBR IEC 60439-1

LAUDO DE ENSAIOS DE TIPO DOS CONJUNTOS DE MANOBRA E CONTROLE DE BAIXA 
TENSÃO  EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60439-1:2003

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC

| MODELO

NA SEGUINTE TABELA CONSTA A RELAÇÃO DOS ENSAIOS DE TIPO DE ACORDO COM A NORMA NBR IEC 60439-1.

A EMPRESA FORNECEDORA DO PRODUTO DEVERÁ IDENTIFICAR E ANEXAR CADA RELATÓRIO DE ENSAIO REALIZADO POR LABORATÓRIO COM 
SISTEMA DE GESTÃO BASEADO NA NORMA NBR/ISO/IEC 17025, ACREDITADO PELO INMETRO.

NA IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DEVE SER SEGUIDA DO NOME DO LABORATÓRIO UTILIZADO, O NÚMERO DO RELATÓRIO E QUANDO 
APLICÁVEL, O NOME DO ORGANISMO CERTIFICADOR QUE TESTEMUNHOU A REALIZAÇÃO DO ENSAIO.

SALA TÉCNICA DE ELÉTRICA LOCAL DE ACESSO AO PÚBLICO 

LAUDO DE ENSAIOS DE TIPO DOS CONJUNTOS DE MANOBRA E CONTROLE DE BAIXA TENSÃO
EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60439-1:2003 1|2



N°
CARACTERÍSTICAS A SEREM 

CONFERIDAS
SUBSEÇÕES CONJUNTOS DO TIPO TTA CONJUNTOS DO TIPO PTTA

IDENTIFICAÇÃO - 
N° RELATÓRIO

1
Limites de elevação da 
temperatura

8.2.1
Verificação dos limites de elevação 
da temperatura por ensaio

Verificação dos limites de elevação 
da temperatura por ensaio ou 
extrapolação

2 Propriedades dielétricas 8.2.2
Verificação das propriedades 
dielétricas por ensaio

Verificação das propriedades 
dielétricas por ensaio, de acordo 
com 8.2.2 ou 8.3.2, ou verificação 
de resistência de isolação, de 
acordo com 8.3.4 (ver nos 9 e 11)

3
Corrente suportável de curto-
circuito

8.2.3
Verificação da corrente suportável 
de curto-circuito por ensaio

Verificação da corrente suportável 
de curto-circuito por ensaio ou por 
extrapolação de arranjos típicos 
ensaiados de forma similar

Eficácia do circuito de 
proteção

8.2.4

Conexão eficaz entre as partes 
condutoras do CONJUNTO e o 
circuito de proteção

8.2.4.1

Verificação da conexão eficaz 
entre as partes condutoras do 
CONJUNTO e o circuito de 
proteção por inspeção ou por 
medição da resistência

Verificação da conexão eficaz entre 
as partes condutoras expostas do 
CONJUNTO e o circuito de proteção 
por inspeção ou por medição da 
resistência

Corrente suportável de curto-
circuito do circuito de 
proteção

8.2.4.2
Verificação da corrente suportável 
de curto-circuito do circuito de 
proteção por ensaio

Verificação da corrente suportável 
de curto-circuito do circuito de 
proteção por ensaio ou projeto 
apropriado e arranjo do condutor 
de proteção (ver 7.4.3.1.1, último 
parágrafo)

5
Distâncias de isolação e de 
escoamento

8.2.5
Verificação das distâncias de 
isolação e de escoamento

Verificação das distâncias de 
isolação e de escoamento

6 Funcionamento mecânico 8.2.6
Verificação do funcionamento 
mecânico

Verificação do funcionamento 
mecânico

7 Grau de proteção 8.2.7 Verificação do grau de proteção Verificação do grau de proteção

ASSINATURA

    /        /         
RESPONSÁVEL TÉCNICO: DATA

ANOTAÇÕES:
Este é um formulário padrão UFSC | PROPLAN | DPAE.
Anexar relatórios de ensaios.
Normas aplicáveis: NBR IEC 60439-1

LISTA DE VERIFICAÇÕES E DE ENSAIOS DE TIPO - ABNT NBR IEC 60439-1:2003

CONCLUSÕES (DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO, JUSTIFICATIVA DOS ENSAIOS NÃO APLICÁVEIS)
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LAUDO DE ENSAIOS DE TIPO DOS CONJUNTOS DE MANOBRA E CONTROLE DE BAIXA TENSÃO
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|MUNICÍPIO | CAMPUS / UNIDADE | NOME DA EDIFICAÇÃO

DADOS DA EMPRESA FORNECEDORA DO PRODUTO

NOME DA EMPRESA

CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO | CREA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

TIPO

LOCALIZAÇÃO

ENSAIOS DE ROTINA - NORMA NBR IEC 60439-1

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN
DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

| MODELO

NA TABELA SEGUINTE CONSTA A RELAÇÃO DOS ENSAIOS DE ROTINA DE ACORDO COM A NORMA NBR IEC 60439-1.

O FABRICANTE OU MONTADOR (PARA CONJUNTOS MONTADOS FORA DE FÁBRICA) DEVE ANEXAR E IDENTIFICAR OS RELATÓRIOS DOS ENSAIOS 
DE ROTINA.

OS CONJUNTOS QUE SÃO MONTADOS FORA DE FÁBRICA, DEVEM TER SEUS ENSAIOS DE ROTINA REALIZADOS PELA EMPRESA QUE MONTOU O 
CONJUNTO. NESE CASO, A EMPRESA MONTADORA DEVERÁ ANEXAR A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) AO LAUDO DO ENSAIO 
DE ROTINA.

O ENSAIO 11, DESCRITO NA TABELA 7 DA NORMA NBR IEC 60439-1, SERÁ APENAS REALIZADO PARA QUADROS DO TIPO PTTA, QUANDO O MESMO 
NÃO FOI SUBMETIDO A UM ENSAIO DIELÉTRICO DE ACORDO COM OS ITENS 2 OU 9 DA MESMA TABELA.

LAUDO DE ENSAIOS DE ROTINA DOS CONJUNTOS DE MANOBRA E CONTROLE DE 
BAIXA TENSÃO  EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60439-1:2003

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC

 SALA TÉCNICA DE ELÉTRICA  LOCAL DE ACESSO AO PÚBLICO 

LAUDO DE ENSAIOS DE ROTINA E CONTROLE DE BAIXA TENSÃO
EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60439-1:2003 1|2



N°
CARACTERÍSTICAS A 

CONFERIR
SUBSEÇÕES  TTA PTTA

IDENTIFICAÇÃO                      
N° RELATÓRIO

8
Conexão dos condutores, 
funcionamento elétrico

8.3.1

Inspeção do CONJUNTO inclusive 
inspeção das conexões dos 
condutores e, se necessário, 
ensaio de funcionamento elétrico 
(ensaio de rotina)

Inspeção do CONJUNTO inclusive 
inspeção das conexões dos 
condutores e, se necessário, ensaio 
de funcionamento elétrico

9 Isolação 8.3.2 Ensaio dielétrico (ensaio de rotina)
Ensaio dielétrico ou verificação da 
resistência de isolação de acordo 
com 8.3.4 (ver números 2 e 11)

10 Medidas de proteção 8.3.3

Verificação das medidas de 
proteção e da continuidade 
elétrica dos circuitos de proteção 
(ensaio de rotina)

Verificação das medidas de 
proteção

11
Resistência de 
isolamento

8.3.4

Verificação da resistência de 
isolação salvo os ensaios de acordo 
com 8.2.2 ou 8.3.2 tenha sido 
realizado (ver números 2 e 9)

ASSINATURA

 /         /         
RESPONSÁVEL TÉCNICO: DATA

ANOTAÇÕES:
Este é um formulário padrão UFSC | PROPLAN | DPAE.
Anexar relatórios de ensaios.
Normas aplicáveis: NBR IEC 60439-1

LISTA DE VERIFICAÇÕES E DE ENSAIOS DE ROTINA - ABNT NBR IEC 60439-1:2003

CONCLUSÕES (DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO, JUSTIFICATIVA DOS ENSAIOS NÃO APLICÁVEIS)

LAUDO DE ENSAIOS DE ROTINA E CONTROLE DE BAIXA TENSÃO
EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60439-1:2003 2|2



MUNICÍPIO | CAMPUS / UNIDADE | EDIFICAÇÃO

DADOS DA EMPRESA FORNECEDORA DO PRODUTO

NOME DA EMPRESA

CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO | CREA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

TIPO

LOCALIZAÇÃO

ENSAIOS DE TIPO - NORMA NBR IEC 60439-3

| MODELO

LAUDO DE ENSAIOS DE TIPO DOS CONJUNTOS DE MANOBRA E CONTROLE DE BAIXA 
TENSÃO  EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60439-3:2004

               UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

NA SEGUINTE TABELA CONSTA A RELAÇÃO DOS ENSAIOS DE TIPO DE ACORDO COM A NORMA NBR IEC 60439-3.

A EMPRESA FORNECEDORA DO PRODUTO DEVERÁ IDENTIFICAR E ANEXAR CADA RELATÓRIO DE ENSAIO REALIZADO POR LABORATÓRIO 
COM SISTEMA DE GESTÃO BASEADO NA NORMA NBR/ISO/IEC 17025, ACREDITADO PELO INMETRO.

NA IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DEVE SER SEGUIDA DO NOME DO LABORATÓRIO UTILIZADO, O NÚMERO DO RELATÓRIO E QUANDO 
APLICÁVEL, O NOME DO ORGANISMO CERTIFICADOR QUE TESTEMUNHOU A REALIZAÇÃO DO ENSAIO.

SALA TÉCNICA ELÉTRICA LOCAL DE ACESSO AO 

LAUDO DE ENSAIOS DE TIPO DOS CONJUNTOS DE MANOBRA E CONTROLE DE BAIXA TENSÃO
EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60439-3:2004 1|2



ITEM
CARACTERÍSTICAS A SEREM 

CONFERIDAS
SUBSEÇÕES ENSAIOS DE TIPO DE ACORDO COM 8.1.1 IDENTIFICAÇÃO - N°

a)
Limites de elevação da 
temperatura

8.2.1
Verificação dos limites de elevação da 
temperatura

b) Propriedades dielétricas 8.2.2 Verificação das propriedades dielétricas

c)
Corrente suportável de curto-
circuito

8.2.3
Verificação da corrente suportável de curto-
circuito

Eficácia do circuito de 
proteção

8.2.4

Conexão eficaz entre as partes 
condutoras expostas do 
CONJUNTO e o circuito de 
proteção

8.2.4.1

Verificação da conexão eficaz entre as partes 
condutoras expostas do CONJUNTO e o 
circuito de proteção por inspeção ou por 
medição da resistência

Corrente de curto-circuito 
suportável do circuito de 
proteção

8.2.4.2
Verificação da corrente de curto-circuito 
suportável do circuito de proteção

e)
Distâncias de isolamento e de 
escoamento

8.2.5
Verificação das distâncias de isolamento e de 
escoamento

f) Funcionamento mecânico 8.2.6 Verificação do funcionamento mecânico
g) Grau de proteção 8.2.7 Verificação do grau de proteção
h) Construção e marcação 8.2.9 Verificação da construção e marcação

i)
Resistência aos impactos 
mecânicos

8.2.10
Verificação da resistência aos impactos 
mecânicos

j)
Resistência à ferrugem e à 
umidade

8.2.14
Verificação da resistência à ferrugem e à 
umidade

k)
Resistência dos materiais 
isolantes ao calor

8.2.12
Verificação da resistência dos materiais 
isolantes ao calor

l)
Resistência dos materiais 
isolantes ao calor anormal e 
ao fogo

8.2.13
Verificação da resistência dos materiais 
isolantes ao calor anormal e ao fogo devido 
aos efeitos elétricos internos

m)
Resistência mecânica dos 
meios de fixação dos 
invólucros

8.2.15
Verificação da resistência mecânica dos 
meios de fixação dos invólucros

ASSINATURA

    /       /              
RESPONSÁVEL TÉCNICO: DATA

ANOTAÇÕES:
Este é um formulário padrão UFSC | PROPLAN | DPAE.
Anexar relatórios de ensaios.

CONCLUSÕES (DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO, JUSTIFICATIVA DOS ENSAIOS NÃO APLICÁVEIS)

Normas aplicáveis: NBR IEC 60439-3

d)

LISTA DE VERIFICAÇÕES E DE ENSAIOS DE TIPO - ABNT NBR IEC 60439-3:2004

LAUDO DE ENSAIOS DE TIPO DOS CONJUNTOS DE MANOBRA E CONTROLE DE BAIXA TENSÃO
EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60439-3:2004 2|2



MUNICÍPIO | CAMPUS / UNIDADE | EDIFICAÇÃO

DADOS DA EMPRESA FORNECEDORA DO PRODUTO

NOME DA EMPRESA

CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO | CREA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

TIPO

LOCALIZAÇÃO

ENSAIOS DE ROTINA - NORMA NBR IEC 60439-3

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - PROPLAN

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - DPAE

NA SEGUINTE TABELA CONSTA A RELAÇÃO DOS ENSAIOS DE ROTINA DE ACORDO COM A NORMA NBR IEC 60439-3.

O FABRICANTE OU MONTADOR (PARA CONJUNTOS MONTADOS FORA DE FÁBRICA) DEVEM ANEXAR E IDENTIFICAR OS RELATÓRIOS DOS ENSAIOS DE ROTINA.

OS CONJUNTOS QUE SÃO MONTADOS FORA DE FÁBRICA, DEVEM TER SEUS ENSAIOS DE ROTINA REALIZADOS PELA EMPRESA QUE MONTOU O CONJUNTO. NESE 
CASO, A EMPRESA MONTADORA DEVERÁ ANEXAR A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) AO LAUDO DO ENSAIO DE ROTINA.

| MODELO

LAUDO DE ENSAIOS DE ROTINA DOS CONJUNTOS DE MANOBRA E CONTROLE DE BAIXA 
TENSÃO  EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60439-3:2004

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC

SALA TÉCNICA DE ELÉTRICA LOCAL DE ACESSO AO PÚBLICO 

LAUDO DE ENSAIOS DE ROTINA E CONTROLE DE BAIXA TENSÃO
EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60439-3:2004 1|2



ITEM
CARACTERÍSTICAS A SEREM 

VERIFICADAS
SUBSEÇÕES ENSAIO DE ROTINA DE ACORDO COM 8.1.2 IDENTIFICAÇÃO - N° RELATÓRIO

a)
Cabos e funcionamento 
elétrico

8.3.1

Inspeção do conjunto compreendendo 
inspeção das ligações elétricas e, se 
necessário, ensaio de funcionamento 
elétrico.

b) Isolação 8.3.2 Ensaio dielétrico

c) Medidas de proteção 8.3.3
Verificação das medidas de proteção e da 
continuidade elétrica dos circuitos de 
proteção

CONCLUSÕES (DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO, JUSTIFICATIVA DOS ENSAIOS NÃO APLICÁVEIS)

ASSINATURA

    /         /         
RESPONSÁVEL TÉCNICO: DATA

ANOTAÇÕES:
Este é um formulário padrão UFSC | PROPLAN | DPAE.
Anexar relatórios de ensaios.
Normas aplicáveis: NBR IEC 60439-3

LISTA DE VERIFICAÇÕES E DE ENSAIOS DE ROTINA - ABNT NBR IEC 60439-3:2004

LAUDO DE ENSAIOS DE ROTINA E CONTROLE DE BAIXA TENSÃO
EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60439-3:2004 2|2



RELATÓRIO DE GESTAO DPAE 2012 - 2015 

ANEXO XI – IT03/DPAE/2015 - Diretrizes/Requisitos para compras de equipamentos - 
autoclave 
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INSTRUÇÃO
TÉCNICA
IT03/DPAE/2015

DIRETRIZES/REQUISITOS
PARA
COMPRAS
DE
EQUIPAMENTOS


-�AUTOCLAVE�-�
 
Este documento visa uniformizar o entendimento quanto às infraestruturas necessárias para a instalação de 

novas autoclaves em edificações na Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Os requisitos 

apresentados nesta documentação, os quais são obrigatórios para sua instalação, são válidos para autoclaves 

(vasos de pressão), a fim de se manter em grupo de risco máximo III conforme NR13 – CALDEIRAS E VASOS 

DE PRESSÃO, que se enquadrem no seguinte grupo de características: 

• Classe de fluido: Vapor de água (se for outro, há a necessidade de análise específica) 

• Pressão x Volume < 300, sendo Pressão em kgf/cm² e Volume em m³ (1 m³ = 1.000 litros) 

Para autoclaves que se enquadrem nos grupos de risco I e II, a NR13 deverá ser seguida na íntegra, em 

especial o item 13.8.3, onde a operação do equipamento deverá ser efetuada por profissional com 

“Treinamento de Segurança na Operação de Unidades de Processos”. 

 

 

CHECK
LIST


1. Sistemas
de
Segurança
�

DESCRIÇÃO SIM NÃO 

O equipamento possui válvula ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura 

ajustada em valor igual ou inferior à PMTA (Pressão Máxima de Trabalho admissível), 

instalada diretamente no vaso ou no sistema que o inclui? 

  

O equipamento possui dispositivo de segurança contra bloqueio inadvertido da válvula 

quando esta não estiver diretamente no vaso? 
  

O equipamento possui instrumento que indique a pressão de operação?   

2. Características
sobre
o
ambiente



2.1�Ambiente�fechado�(Ex.:�dentro�de�ambientes�como�salas,�laboratórios,�etc.)�

DESCRIÇÃO SIM NÃO 

O ambiente possui pelo menos 02 (duas) portas para evacuação permanentemente 

desobstruídas em direções opostas? 
  

O ambiente possui ventilação permanente (venezianas em janelas, portas, etc.)  com 

entradas de ar que não possam ser bloqueadas? 
  

O ambiente possui iluminação de emergência?   

O ambiente possui iluminação adequada para o uso do ambiente?   

O ambiente possui tomada com aterramento e disjuntor exclusivos onde será instalada a 

autoclave? 
  

Para o caso específico de equipamentos com esgotamento do vapor d’água, o ambiente 

possui tubulação de esgotamento resistente às altas temperaturas de saída do vapor 

(tubulação para água quente em polipropileno - PPR, cobre, etc.)? 
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2.2�Ambiente�aberto�(área�externa)�

DESCRIÇÃO SIM NÃO 

Em caso de área cercada, a área possui pelo menos 2 (duas) saídas, permanentemente 

desobstruídas e dispostas em direções opostas? 
  

Em caso de uso noturno, o ambiente possui iluminação adequada para o uso do ambiente?   

O ambiente possui iluminação de emergência?   

O ambiente possui tomada com aterramento e disjuntor exclusivos onde será instalada a 

autoclave? 
  

Para o caso específico de equipamentos com esgotamento do vapor d’água, o ambiente 
possui tubulação de esgotamento resistente às altas temperaturas de saída do vapor 
(tubulação para água quente em polipropileno - PPR, cobre, etc.)? 

  

 

Pré-requisito de instalação: 
A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local 
definitivo de instalação, devendo compreender exame externo, interno e teste hidrostático, considerando as 
limitações mencionadas no subitem 13.10.3.5 da NR-13 – CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO. 

A documentação do autoclave deve ser mantida conforme item 13.6 da NR-13 – CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO. 
 
Pré-requisito de manutenção: 
A inspeção de segurança periódica, constituída por exame externo, interno e teste hidrostático, deve obedecer os 
prazos máximos estabelecidos pela NR-13, assim como demais testes a fim de assegurar a segurança na operação 
para o referido vase de pressão. 



RELATÓRIO DE GESTAO DPAE 2012 - 2015 

ANEXO XII – IN01/PROAD-PROPLAN/2015 - Estabelece regras e normatizações para 
fins de orçamentação processual no tocante à contratação, repactuação e reequilíbrio 
econômico-financeiro de obras e serviços de engenharia no âmbito da universidade 
federal de Santa Catarina - UFSC 

  























RELATÓRIO DE GESTAO DPAE 2012 - 2015 

ANEXO XIII - Projeto de Identidade Visual 

  



Projeto de Identidade Visual
DPAE



2Proposta de Identidade Visual - DPAE - Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia / UFSC

O que este projeto engloba?

A assinatura visual para o DPAE é objetivo principal deste 
projeto. Além de elencar alguns dos aspectos principais no 
desenvolvimento desta assinatura visual, serão demonstradas, 
ainda, sua principal versão, símbolo, lettering e alfabeto padrão, 
bem como, as versões alternativas de aplicação da marca.
Está previsto, ainda, um manual de identidade visual básico da 
marca, com as principais aplicações e usos, conforme acertado 
anteriormente.

Necessidades



3Proposta de Identidade Visual - DPAE - Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia / UFSC

Valores

Do que se trata esta marca? Em reunião inicial com a equipe da 
DPAE, foi solicitada à CDPV “uma marca que possa ser usada 
em nossos projetos, relatórios e apresentações que represente 
o DPAE e sua atuação. Uma marca que mostre a preocupação 
com o projeto como um todo.”
Desta forma, nesta mesma reunião, constatou-se que os 
valores que deveriam ser passados pela marca seriam: 
evolução, crescimento, agilidade, competência, seriedade. 
Em resumo, a marca deve apresentar, de forma simples, toda a 
complexidade envolvida no fluxo de trabalho do DPAE.

Definições Iniciais



4Proposta de Identidade Visual - DPAE - Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia / UFSC

Pesquisa, concepção e desenho

O passo seguinte foi o trabalho de pesquisa, onde foram 
buscadas algumas referências visuais relevantes para 
composição do painel semântico. A partir dele é que se inicia a 
etapa de concepção gráfica da nova identidade visual.
Esta etapa seguinte nada mais é do que aproximar o abstrato 
do concreto, as ideias da forma propriamente dita. 
Assim foram escolhidas as cores, a tipografia, o desenho do 
símbolo e a composição final do logotipo.

Referências Visuais



5Proposta de Identidade Visual - DPAE - Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia / UFSC

A tipografia e a identidade

Parte importante de qualquer identidade visual é o chamado 
alfabeto padrão: é com ele que todos os textos associados à 
uma marcar (assinaturas, slogans, textos complementares)
serão grafados. Isto auxilia no processo de fixação da nova 
marca e promove a unidade visual da identidade proposta. 
No caso específico deste projeto, a tipografia não-serifada 
chamada Dosis foi escolhida para servir como base para os 
textos associados à marca.

Alfabeto Padrão

Dosis  (ExtraLight)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Dosis  (Light)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Dosis  (Book)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Dosis  (SemiBold)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Dosis  (Bold)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Dosis  (ExtraBold)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



6Proposta de Identidade Visual - DPAE - Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia / UFSC

O nome escrito

Seguindo uma tendência na criação de logotipos, optou-se 
pela escrita do nome da marca totalmente em minúsculas. 
Tal providência traz à marca o conceito de dinamismo, 
contemporaneidade e, ainda, um ar mais humano, menos 
cartesiano, uma vez que as letras maiúsculas (ou caixa alta), 
com o advento da internet, adquiriram uma percepção, por 
parte da maioria das pessoas de algo agressivo e intimidador, 
semelhante ao “falar alto” em uma conversa.
Utilizou-se, ainda, um progressivo aumento no peso do corpo 
de cada letra. Isso reforça a ideia de evolução, assim como o 
conceito de processo completo, do início ao fim.
É importante, ainda, observar as letras foram desenhadas uma 
a uma, para atender, inclusive a concepção de pares entre o D 
e P, e entre o A e o E, configurando um trocadilho visual que 
harmoniza a composição.

Logotipo



7Proposta de Identidade Visual - DPAE - Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia / UFSC

O logotipo é resultado da soma do símbolo com o alfabeto 
padrão e a assinatura é o logotipo. Nesta página, apresenta-se 
a versão preferencial de uso do logotipo: em preto e branco, 
com a assinatura completa (o nome do Departamento por 

Assinatura Visual

extenso) e o logotipo acompanhado do símbolo gráfico de 
apoio, inspirado nos conceitos adotados para a marca.
Esta versão deve ser aplicada sobre fundos claros, 
preferencialmente branco.

Aplicação preferencial
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Contato

Este trabalho foi desenvolvido, em caráter excepcional, pela 
Coordenadoria de Design e Programação Visual, da Diretoria-
Geral de Comunicação, para o DPAE.
Os usos aqui indicados, bem como a própria assinatura visual 
oriunda deste trabalho são de uso opcional e configuram-se 
simplesmente sugestões.

Reponsável pelo desenvolvimento:
Airton Jordani
Coordenador de Design e Programação Visual 
Diretoria-Geral de Comunicação/UFSC
www.identidade.ufsc.br
airton.jordani@ufsc.br
(48) 3721-9319

Sobre Este Projeto
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1. APRESENTAÇÃO 

 

  O governo brasileiro tem estruturado um marco legal promotor de desenvolvimento sustentável através 

de leis, decretos e instruções normativas. Grande parte desse regramento é recente e foi criado a partir da década 

de 90, quando o tema da sustentabilidade passou a ganhar espaço no rol de discussões da administração pública, 

dos pesquisadores, dos consumidores e da mídia. 

 Essas normativas geram impacto nas compras públicas à medida que estabelecem deveres e 

responsabilidades aos compradores – incluindo as Universidades Federais – e aos fornecedores. Desse modo, 

devem ser observadas pela administração pública no momento da elaboração do instrumento convocatório e na 

fiscalização dos contratos; e pelos fornecedores, nos atos em cumprimento às obrigações adquiridas. 

 A UFSC, em concordância com os esforços do governo federal, procura internalizar critérios 

promotores de desenvolvimento sustentável em suas aquisições. Aceita, assim, o desafio de incorporar aos seus 

processos de compras todas as recomendações e orientações advindas dessa vasta legislação, de forma a 

possibilitar a promoção do desenvolvimento sustentável sem ferir os princípios da economicidade e da 

competitividade. 

No intuito de auxiliar o Departamento de Compras na implantação de compras sustentáveis na UFSC, foi 

criado em 2013 o “Grupo de Pesquisa e Extensão para Inclusão de Critérios Ambientais nas Compras e 

Contratações da UFSC” pelo Professor Dr. Fernando S. P. Sant’Anna, do Departamento de Engenharia Sanitária 

e Ambiental, com o apoio da Diretora do Departamento de Compras, Karen Pereira Alvares. O Grupo de 

Pesquisa, depois de estudar o processo de compras na Instituição e pesquisar as melhores práticas de compras no 

setor público, criou requisitos ambientais adequados à realidade da UFSC para “Editais Sustentáveis”, que deu 

forma a este Manual. 

 

 

2. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA ELABORAÇÃO DOS REQUISITOS DE 

SUSTENTABILIDADE 

 

A definição de requisitos de sustentabilidade para as diversas categorias de materiais de consumo e 

permanente licitados pela UFSC foi fundamentada no marco legal para as compras sustentáveis do governo 

brasileiro, instruções normativas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e acórdãos do 

Tribunal de Compras na União (TCU). Além disso, foram consultados órgãos certificadores nacionais e 

internacionais (ex. EPEAT e ABNT) e fabricantes dos produtos licitados, através de SAC (serviço de 

atendimento ao cliente), ou informações disponibilizadas na internet. Foram, também, realizadas pesquisas sobre 

licitações com requisitos ambientais efetuadas por órgãos da administração pública. Eventualmente, foram feitos 

contatos diretamente com estes órgãos públicos para maiores esclarecimentos sobre como estão procedendo em 

relação às compras sustentáveis. Localmente, foram realizadas reuniões presenciais com os envolvidos no 

processo de compra de cada categoria de material, para troca de experiências. Consultaram-se, ainda, 

pesquisadores da UFSC, de cada área envolvida, para que sugerissem critérios ambientais para cada produto.  

 Adicionalmente, considerando que a exigência de critérios ambientais não pode restringir a 

competitividade do certame, em alguns casos, os principais fornecedores da UFSC, em seus respectivos nichos 
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de mercado, foram consultados para se saber se estavam aptos a atender aos requisitos pretendidos ou se estavam 

se preparando para atendê-los. 

 

3. MARCO LEGAL PARA OS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

Nesta seção, quadros de 1 a 7, estão indicados as principais leis, decretos, acordos setoriais, resoluções, 

instruções normativas, portarias e normas técnicas que serviram de base para a elaboração de requisitos para 

compras sustentáveis deste Manual. 

 

Quadro 1- Leis relacionadas a Compras Sustentáveis  

 

LEI Nº 6.938, DE 31 DE 

AGOSTO DE 1981 
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL DE 1988 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 

LEI Nº 8.666, DE 21 DE 

JUNHO DE 1993 

Regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos da administração pública e dá 
outras providências. 

LEI Nº 12.305, DE 2 DE 

AGOSTO DE 2010 
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, altera a Lei 
no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e dá outras providências. 

LEI Nº 12.349, DE 15 DE 

DEZEMBRO DE 2010 

Altera as Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 8.958, de 20 de 
dezembro de 1994, e nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e revoga 
o § 1o do art. 2o da Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006. 

 

Quadro 2- Decretos relacionados a Compras Sustentáveis 

 

DECRETO N° 99.280, DE 6 DE 

JUNHO DE 1990 

Promulga a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de 

Ozônio e do Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem 

a Camada de Ozônio. 

DECRETO Nº 5.445, DE 12 DE 

MAIO DE 2005 

Promulga o Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima, aberto a assinaturas na cidade de 

Quioto, Japão, em 11 de dezembro de 1997, por ocasião da Terceira 

Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima. 

DECRETO Nº 7.746, DE 5 DE 

JUNHO DE 2012 

 

Regulamenta o art. 3o da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para 

estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas 

pela administração pública federal e institui a Comissão 

Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – 

CISAP. 
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Quadro 3- Acordo setorial firmado para logística reversa 

 

ACORDO SETORIAL DA 

LOGÍSTICA REVERSA DE 

EMBALAGENS DE ÓLEO 

LUBRIFICANTE, DE 19 DE 

DEZEMBRO DE 2012 

Tem por objeto regular nos termos da Lei nº 12.305/2010, 
artigo 33, inciso IV, a obrigação de estruturar e implementar 
um sistema de logística reversa de embalagens plásticas 
usadas de óleos lubrificantes, doravante denominado 
SISTEMA, mediante retorno dos produtos após o uso pelo 
consumidor aos fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes. 

 

 

Quadro 4- Resoluções relacionadas a Compras Sustentáveis 

 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 
20, DE 7 DE DEZEMBRO DE 

1994 

Dispõe sobre a instituição do Selo Ruído de uso obrigatório para 
aparelhos eletrodomésticos que geram ruído no seu funcionamento. 

RESOLUÇÃO CONAMA N° 
237, DE 19 DE DEZEMBRO 

DE 1997 

Dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e 
critérios utilizados para o licenciamento ambiental. 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 
267, DE 14 DE SETEMBRO 

DE 2000 

Dispõe sobre a proibição da utilização de substâncias que destroem a 
Camada de Ozônio. 

RESOLUÇÃO CONAMA N° 
401, DE 4 DE NOVEMBRO DE 

2008 

Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para 
pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios 
e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá 
outras providências. 

RESOLUÇÃO CONSEMA 01, 
DE 14 DE DEZEMBRO DE 

2006 E ALTERAÇÕES 
PREVISTAS NA 

RESOLUÇÃO CONSEMA 13, 
DE 21 DE DEZEMBRO DE 

2012 

Aprova a Listagem das Atividades Consideradas Potencialmente 
Causadoras de Degradação Ambiental passíveis de licenciamento 
ambiental pela Fundação do Meio Ambiente – FATMA e a 
indicação do competente estudo ambiental para fins de 
licenciamento. 

 

 

Quadro 5- Instruções normativas relacionadas a Compras Sustentáveis 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 
MMA N° 3, DE 07 DE 
FEVEREIRO DE 2000 

Estabelece a obrigatoriedade da aposição do Selo Ruído na 
embalagem do eletrodoméstico liquidificador, nacional e importado, 
comercializado no País. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 
Nº 112, DE 21 DE AGOSTO 

DE 2006 

Torna obrigatório o Documento de Origem Florestal – DOF para o 
controle do transporte e armazenamento de produtos e subprodutos 
florestais de origem nativa. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 
Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 

2010, DO MPOG 

Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição 
de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração 
Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras 
providências. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 
IBAMA Nº 8, DE 03 DE 
SETEMBRO DE 2012 

Institui, para fabricantes nacionais e importadores, os procedimentos 
relativos ao controle do recebimento e da destinação final de pilhas e 
baterias ou produto que as incorpore. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 
N° 04 FATMA – ATIVIDADES 

INDUSTRIAIS, VERSÃO 
ABRIL DE 2014 

Define a documentação necessária ao licenciamento e estabelece 
critérios para apresentação dos planos, programas e projetos 
ambientais para implantação de atividades industriais de pequeno, 
médio e grande porte, incluindo tratamento de resíduos líquidos, 
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tratamento e disposição de resíduos sólidos, ruídos, vibrações e 
outros passivos ambientais. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 
N° 34 FATMA – ATIVIDADES 

SUJEITAS AO CADASTRO 
AMBIENTAL, VERSÃO 

MAIO DE 2014 

Define a documentação necessária ao cadastro ambiental das 
atividades da listagem de Atividades Potencialmente Causadoras de 
Degradação Ambiental, com porte abaixo dos limites fixados para 
fins de licenciamento ambiental. 

 

 

Quadro 6- Portarias relacionadas a Compras Sustentáveis 

 

PORTARIA INMETRO Nº 191, 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 

2003 

Torna compulsória a certificação de bebedouros e delega a 
fiscalização aos órgãos conveniados, para sua execução. 

PORTARIA INMETRO Nº 20, 
DE 01 DE FEVEREIRO DE 

2006 

Torna compulsória a etiquetagem de refrigeradores e seus 
assemelhados de uso doméstico. 

PORTARIA MMA Nº 253, DE 
18 DE AGOSTO DE 2006 

Institui o Documento de Origem Florestal- DOF em substituição à 
Autorização para Transporte de Produtos Florestais – ATPF. 

PORTARIA INMETRO Nº 344, 
DE 22 DE JUNHO DE 2014 

Torna compulsória a certificação dos aparelhos para melhoria da 
água para consumo humano e delega a fiscalização aos órgãos 
conveniados. 

PORTARIA INMETRO Nº 85, 
DE 24 DE MARÇO DE 2009 

 

Regula as relações entre o Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, e os 
fornecedores para a utilização da ETIQUETA NACIONAL DE 
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE, em suas linhas de 
eletrodomésticos, especificamente televisores de plasma, LCD e 
projeção. 

PORTARIA INMETRO Nº 497 
DE 28 DE DEZEMBRO DE 

2011 

Torna compulsória a certificação de micro-ondas e delega a 
fiscalização aos órgãos conveniados. 

PORTARIA INMETRO Nº 499 
DE 29 DE DEZEMBRO DE 

2011 
Regulamento Técnico da Qualidade para Fornos de Micro-ondas. 

PORTARIA INMETRO Nº 20, 
DE 18 DE JANEIRO DE 2012 

Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de 
Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar ou aparelhos 
comercializados para este fim. 

PORTARIA 
INTERMINISTERIAL Nº 9, 

DE 7 DE OUTUBRO DE 2014 

Publica a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos 
(LINACH), como referência para formulação de políticas públicas, 

na forma do anexo a esta Portaria. 
 

 

Normas técnicas 

 Há uma vasta coleção de normas técnicas relativas aos produtos adquiridos pela UFSC, especialmente 

no que se refere a sua ergonomia. Com o intuito de não tornar este manual exaustivo, abaixo serão listadas 

apenas algumas das normas consultadas, julgadas mais pertinentes ao tema sustentabilidade. Ressalta-se que a 

coletânea completa da ABNT pode ser consultada conforme procedimento detalhado no capítulo 5 deste manual. 
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Quadro 7- Normas técnicas relacionadas a Compras Sustentáveis 

 

ABNT NBR 10152:1987 Fixa os níveis de ruído compatíveis com o conforto acústico em 
ambientes diversos. 

ABNT NBR 9050:2004 

Estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados 
quando do projeto, construção, instalação e adaptação de 
edificações, mobiliários e espaços e equipamentos urbanos às 
condições de acessibilidade. 

ABNT NBR 14790:2011 
Especifica os requisitos da cadeia de custódia e os requisitos 
mínimos do sistema de gestão para a implementação e 
gerenciamento do processo da cadeia de custódia. 

ABNT NBR 16098:2012 
Estabelece os requisitos mínimos e os métodos de ensaios para os 
aparelhos para melhoria da qualidade da água potável, de acordo 
com a legislação em vigor, para consumo humano. 

ABNT NBR 15789:2013 Estabelece os princípios, critérios e indicadores para o manejo 
sustentável de florestas nativas. 

RÓTULO ECOLÓGICO 
PARA MOBILIÁRIO DE 
ESCRITÓRIO – ABNT 

(PE-165.02) 

Estabelece os requisitos que o produto “mobiliário de escritório”, 
disponível no mercado Brasileiro, deve atender para obter a licença 
para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental (Rótulo 
Ecológico ABNT). 

RÓTULO ECOLÓGICO 
PARA CADEIRAS – ABNT 

(PE-261.0A) 

Este Procedimento estabelece os requisitos que o produto “Cadeiras 
de Escritório” disponível no mercado Brasileiro, deve atender para 
obter a licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental 
(Rótulo Ecológico ABNT). 

RÓTULO ECOLÓGICO 
PARA MÓVEIS DE AÇO 

PARA USO EM INTERIORES 
– ABNT (PE-169.01) 

Estabelece os requisitos que o produto “móveis de aço para uso em 
interiores” disponível no mercado Brasileiro deve atender para obter 
a licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental (Rótulo 
Ecológico ABNT). 

RÓTULO ECOLÓGICO 
PARA PRODUTOS DE AÇO – 

ABNT (PE-148.02) 

Estabelece os requisitos que o produto “aço para construção civil, 
automobilístico e construção mecânica”, disponíveis no mercado 
Brasileiro, deve atender para obter a licença para uso da Marca 
ABNT de Qualidade Ambiental (Rótulo Ecológico ABNT). 

 

 

4. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

 A inclusão de requisitos de sustentabilidade nos Termos de Referência das licitações realizadas pela 

UFSC pode ocorrer em quatro etapas da licitação, a saber: 

 

1. especificação do objeto da licitação (produto a ser adquirido) 

2. elaboração das exigências de aceitação (relativas ao produto) 

3. elaboração das exigências de habilitação (relativas à empresa)  

4. elaboração das obrigações da contratada (a serem observadas pela  
empresa vencedora da licitação). 
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 Ressalta-se que a inclusão desses requisitos deve estar necessariamente condicionada à análise prévia do 

mercado para atendimento de tais exigências, procedimento que se realiza através de pesquisa de mercado com 

potenciais fornecedores na fase inicial de instrução do processo.  

 Portanto, ao optar pela inclusão de quaisquer dos documentos descritos no tópico seguinte, o 

responsável pela instrução processual deve certificar-se de que as marcas/produtos cotados atendem aos critérios 

os quais se deseja incluir, preferencialmente fazendo constar esta informação nos orçamentos obtidos para 

estimativa do preço médio. A não observância deste procedimento pode resultar no fracasso do certame. 

 

4.1. Documentos exigíveis 

 

4.1.1. Fase de aceitação 

 

Nesta fase, o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, examina as propostas classificadas em primeiro 

lugar quanto à compatibilidade com as especificações técnicas do objeto descritas no Termo de Referência e 

quanto ao preço ofertado tendo em vista o valor máximo fixado. Portanto, é nesta fase que ocorre a análise dos 

requisitos de sustentabilidade incluídos na especificação do objeto da licitação e dos critérios relativos às 

especificidades do objeto da licitação, constantes no Termo de Referência (podendo ou não estarem 

discriminados na especificação do objeto). 

A seguir, serão listados os principais documentos solicitados em fase de aceitação. 

 

1) Documento de Origem Florestal-DOF, instituído pela Portaria nº 253 de 18/08/2006, do Ministério do Meio 

Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 112, de 21/08/2006, válido por todo o tempo e percurso do 

transporte e armazenamento, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa, que 

exija tal licença obrigatória. 

 

Nota 1: O Documento de Origem Florestal – DOF, representa a licença obrigatória para o controle do 

transporte de produto e subproduto florestal de origem nativa, inclusive carvão vegetal nativo, em 

substituição à Autorização de Produtos Florestais (ATPF).  

O DOF acompanhará, obrigatoriamente, o produto ou subproduto florestal nativo, da origem ao destino nele 

consignado, por meio de transporte individual: rodoviário, aéreo, ferroviário, fluvial ou marítimo. 

 

2) Nota Fiscal de transporte de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa do produtor ao fabricante; 

conforme Instrução Normativa IBAMA nº 112 de 21/08/2006 e Instrução Normativa 01/2012, do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

3) Certificado de cadeia de custódia para produtos de origem florestal (Forestry Stewardship Council - FSC ou 

Certificação Florestal / Programme for the Endorsement of Forest Certification - Cerflor/PEFC). Caso a 

empresa classificada não seja fabricante, ela deve apresentar documento que comprove que o fabricante do 

produto possui tal certificação. 
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Nota 1: a certificação de cadeia de custódia garante a rastreabilidade da madeira desde sua produção no 

campo até chegar ao consumidor final. Destaca-se que este documento não garante que as empresas da cadeia 

de custódia possuam Licença Ambiental de Operação. 

 

Nota 2: em que pese se tratar de uma certificação internacional voluntária, a exigência do selo FSC encontra 

respaldo no Acórdão 2995/2013-Plenário, onde o relator Ministro Valmir Campelo concluiu que, 

considerando que a comprovação da procedência legal da madeira é condição necessária para sua 

comercialização, a exigência de atestado de certificação ambiental quanto à madeira utilizada não 

compromete, em princípio, a competitividade das licitações públicas. 

 

Nota 3: sugere-se a aplicação deste requisito no caso de pregões onde participem, em sua maioria, 

fabricantes. Para pregões menos vultuosos, onde participem essencialmente ME/EPP, pode ser exigido o 

certificado de cadeia de custódia do fornecedor das chapas e notas fiscais comprobatórias de compra deste 

material pela Contratada. 

 

Nota 4: se determinada empresa possui certificação FSC para mobiliário em geral (código W12), ela ainda 

pode fabricar um item passível de certificação específica (ex. cadeiras, código W12.7). A certificação deste 

item deve ser apresentada em nota fiscal ou no próprio produto, por meio de selo ou documento 

acompanhando-o. 

 

Nota 5: durante a realização do pregão, na fase de aceitação, a equipe de apoio pode verificar via “internet” 

se o fornecedor do produto ofertado possui Certificado de Cadeia de Custódia para este produto. Em caso 

positivo, deve-se seguir para as demais análises, senão, deve-se solicitar o documento à empresa. 

 

4) Declaração atualizada e assinada por representante legal da empresa licitante de que os bens não contenham 

substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain 

Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), 

bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs), conforme Instrução Normativa n° 

01/2010, da SLTI/MPOG. 

 

Nota 1: o atendimento a este requisito pode, ainda, ser comprovado através da apresentação de ficha técnica 

do produto ofertado apresentando as substâncias presentes na composição do produto ofertado. 

 

5) Selo de Qualidade Beija-flor (Rótulo Ecológico ABNT) referente ao produto a ser fornecido. Este selo 

substitui a apresentação de documentação referente aos itens 3, 12 e 13 da presente lista. 

Os produtos que obtêm o Rótulo Ecológico ABNT comprovam ter menor impacto ambiental que seus 

similares existentes no mercado, ao longo de todo seu ciclo de vida.  
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Nota 1: para a obtenção do Rótulo Ecológico ABNT, o fabricante deve garantir que toda a madeira seja 

obtida de fontes legais; estabelecer um programa de gestão de resíduos que considere a não geração, 

redução, o reuso ou reciclagem, assegurando a sua otimização e a destinação adequada dos resíduos 

gerados, inclusive os recicláveis; e, apresentar licenças ambientais à ABNT. Sendo assim, não há 

necessidade de apresentar os documentos contemplados pelos itens 3 (certificado de cadeia de custódia), 12 

(licença de operação) e 13 (ISO 14001 ou PGRS). 

 

6) Catálogo técnico com a composição do produto, comprovando que o produto possua quantidade máxima de 

0,1% em peso de halogênios e seus subprodutos em sua composição, e que as chapas de aço não sejam 

revestidas com cromo, níquel, estanho e seus compostos. Estes elementos podem ser permitidos em alguns 

componentes tais como dobradiças e puxadores.  

 

7) Catálogo técnico das substâncias adicionadas às placas (painéis) de madeira e utilizadas em qualquer fase de 

seu processo de fabricação, vetados os compostos a seguir, seus derivados funcionais ou precursores no 

local, incluindo como agentes preparatórios, produtos de limpeza desengordurantes ou na unidade de 

produção:  

• Solventes orgânicos halogenados ou agentes de ligação;  

• Aditivos para polímeros de flúor ou cloro;  

• Os ftalatos: DEHP, DBP, DAP, BBP, DMP, DMT, DEP, DMEP e DIBP;  

• Aziridina ou poliaziridinas;  

• Pigmentos e aditivos que contenham estanho, chumbo, arsênio, cromo, cobre, cádmio, mercúrio, 

estanho, antimônio e seus compostos;  

• Éteres difenilpolibromados, ou de cadeia curta (≤13ºC) clorada retardadores de chama orgânico;  

• Pentaclorofenol (PCP);  

• Benzo[a]pireno.  

 
8) Em caso da utilização de madeiras no acondicionamento dos produtos, estas devem ser de origem legal 

comprovada por algum certificado de manejo florestal, tal como exposto no item1. Caso a empresa 

classificada na licitação não seja fabricante, apresentar documento que comprove que o fabricante do 

produto possui tal certificação. 

 

9) Catálogo técnico dos corantes adicionados aos tecidos utilizados em fabricação de cadeiras, vetada a 

utilização dos corantes apresentados no quadro 8: 

 

Quadro 8- Corantes proibidos em fabricação de cadeiras 

Corantes 
Estrutura número C.I. 

(Color Index) 

CAS (Chemical 

Abstracts Service) Nº 

C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505 2475-45-8 

C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500 3179-46-9 



 

15 
 

C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305  

C.I. Disperse Blue 35  12222-75-2 

C.I. Disperse Blue 102  12222-97-8 

C.I. Disperse Blue 106  12223-01-7 

C.I. Disperse Blue 124  61951-51-7 

C.I. Disperse Brown 1  23355-64-8 

Corantes 
Estrutura número C.I. 

(Color Index) 

CAS (Chemical 

Abstracts Service) Nº 

C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080 2581-69-3 

C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005 730-40-5 

C.I. Disperse Orange 37   

C.I. Disperse Orange 76 C.I. 11 132  

C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110 2872-52-8 

C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015 2872-48-2 

C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210 3179-89-3 

C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345 119-15-3 

C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375 6373-73-5 

C.I. Disperse Yellow 39   

C.I. Disperse Yellow 49   
 

 

10) Catálogo técnico dos corantes adicionados aos tecidos utilizados em fabricação de cadeiras, sendo proibida a 

utilização de corantes azóicos que possam se decompor em alguma das aminas aromáticas do quadro 9. 

 

Quadro 9- Aminas aromáticas tóxicas resultantes da decomposição de corantes azoicos  

Amina Cód  Amina Cód 

4-aminodifenilo (92-67-1)  3,3ˈ-dimetil-4,4ˈ-diaminodifenilmetano (838-88-0) 

Benzidina (92-87-5)  p-cresidina (120-71-8) 

4-cloro-o-toluidina (95-69-2)  4,4ˈ-oxidianilina (101-80-4) 

2-naftilamina (91-59-8)  4,4ˈ-tiodianilina (139-5-1) 

0-aminoazotolueno (97-53-3)  o-toluidina (95-53-4) 

2-amino-4-nitrotolueno (99-55-8)  2,4-diaminotolueno (95-80-7) 

p-cloroanilina (106-47-8)  2,4,5-trimetilanilina (137-17-7) 

2,4-diaminoanisol (615-05-4)  4-aminoazobenzeno (60-09-3) 

4,4ˈ-diaminodifenilmetano (101-77-9)  o-anisidina (90-04-0) 

3,3ˈ-diclorobenzidina (91-94-1)  2,4-xilidina (95-68-1) 

3,3ˈ-dimetoxibenzidina (119-90-4)  2,6-xilidina (87-62-7) 

3,3ˈ-dimetilbenzidina (119-93-7)    
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11) Declaração atualizada de que madeira e materiais naturais utilizados no produto não tenham sido tratados ou 

impregnados com fungicidas e inseticidas classificados pela IARC como tipo 1 ou 2 

(http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsGroupOrder.pdf) e  que não façam parte da 

Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos, conforme portaria Interministerial nº 9 de 7 de 

outubro de 2014. 

 

4.1.2. Fase de habilitação 

Encerrada a etapa de lances da sessão pública e a negociação, o licitante detentor da melhor proposta ou 

lance classificado deve apresenta documentos relativos à qualificação técnica;qualificação econômico-

financeira;regularidade fiscal e regularidade fiscal e trabalhista. A seguir, serão listados os principais critérios de 

sustentabilidade enquadrados em fase de habilitação por relacionarem-se à qualificação técnica da empresa. 

 

 

12) Licença de Operação da fabricante do produto, válida, compatível com o objeto ofertado, emitida por órgão 

competente, de acordo com o Art. 8º, da Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente e Resolução CONAMA nº 237/1997; Certidão de Atividade Não Constante; Cadastro Ambiental 

ou documento equivalente. 

 

13) Certificado ISO 14001 ou Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme os artigos 13, 20 e 21 da 

Lei n° 12.305/2010, com a ART do profissional que o elaborou; e comprovação de disposição final dos 

resíduos de classe I, estabelecidos por essa Lei; ou contrato de prestação de serviços com o responsável pela 

destinação final dos mesmos, o qual deve estar atualizado e vigente. Caso a empresa classificada não seja 

fabricante, apresentar documento que comprove que o fabricante do produto possui todas as exigências 

citadas. 

 

Nota 1: a exigência do certificado ISO 14001 não tem respaldo legal, pois compromete a competitividade 

da licitação. Esse certificado é cita aqui como um documento que pode substituir o Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos. 

 

Nota 2: o Art. 20 da Lei Federal nº 12.305 lista as características dos estabelecimentos sujeitos à elaboração 

de plano de gerenciamento de resíduos sólidos: 

a) gerem resíduos perigosos;  

b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou 

volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. 

 

Nota 3: o PGRS passou a ser requisito obrigatório para o processo de licenciamento de novos 

empreendimentos desde o ano de 2010. No entanto, de acordo com o Art. 18, inciso III da RESOLUÇÃO 

CONAMA Nº 237, de19 de dezembro de 1997, o prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá 

considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) 

anos. Sendo assim, é possível que algumas Licenças de Operação ainda não contemplem o PGRS. 
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Nota 4: resíduos de classe I, classificados pela NBR 10004:1987 como perigosos, são aqueles que 

apresentam periculosidade ou uma das características seguintes: inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade ou patogenicidade. Sendo assim, há uma maior preocupação com relação ao 

descarte deste tipo de resíduo, visto que os demais resíduos, de classe II ou III, não apresentam perigo 

potencial. 

 

4.2. Obrigações da contratada 

Neste campo do instrumento convocatório (Edital) são incluídas obrigações acessórias as quais o fornecedor 

deve observar durante toda a vigência do contrato, podendo apresentar certo grau de subjetividade quanto à sua 

aplicação e fiscalização, devido ao caráter educativo de algumas exigências aqui listadas. 

 

14) A Contratada deverá contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento 

de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o Art. 225 da Constituição 

Federal/1988, e em conformidade com o Art. 3º da Lei nº 8.666/1993 e com o Art. 6º da Instrução 

Normativa nº 01/2010, da SLTI/MPOG. 

 

15) A Contratada deverá responsabilizar-se pela retirada dos resíduos das embalagens do local de entrega e 

comprometer-se pela destinação correta dos mesmos, quando solicitado pela Contratante. 

 

16) Quando da utilização de adesivos, que estes sejam à base de PVA e, quando não possível, de baixa emissão 

de formaldeídos. 

 

17) Quando da utilização de revestimentos em PVC ou laminados de borda, que sejam utilizados adesivos de 

contato à base de solventes não-agressivos. 

 

18) Restringir o uso de materiais não compatíveis com a reutilização e a reciclagem. 

 

19) Acondicionar, preferencialmente, em embalagens individuais adequadas, com menor volume possível, 

utilizando materiais recicláveis, sem prejuízo à máxima proteção dos bens, mas com mínimo desperdício, 

quando do transporte ou armazenamento dos bens, conforme Instrução Normativa 01/2010, da 

SLTI/MPOG. 

 

20) Indicar como será feita a coleta para correta disposição final do bem pelo fabricante. Quando 

regulamentados os acordos setoriais previstos na Le inº 12305/2010, deverá ser exigida a logística reversa, 

cabendo ao fornecedor o recolhimento do material. 

 

21) As pilhas e/ou baterias devem atender ao disposto nos artigos 14 e 16 da Resolução CONAMA 401/2008. 

Somente serão aceitas pilhas e baterias cuja composição respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e 

mercúrio admitidos nesta resolução, para cada tipo de produto, conforme laudo físico-químico de 
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composição elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, nos termos da Instrução Normativa 

IBAMA n° 08/2012. 

 

22) Reduzir, quando possível, os Retardadores de Chamas Bromados (BFRs), Clorofluorcarboneto (CFC) e/ou 

Polivinilcloreto (PVC) nos conteúdos das carcaças plásticas externas e nas embalagens. 

 

23) Fornecer produto com os principais componentes identificados, um a um, para facilitar futuras reciclagens. 

 

24) Fornecer produto de fácil desmontagem, permitindo a separação manual de plásticos para reciclagem. 

 

25) Identificar as partes do produto que contenham plásticos, segundo a NBR 13230/2008 - Embalagens e 

acondicionamento plásticos recicláveis e simbologia. 

 

26) Que seja fornecida ao consumidor uma descrição das melhores formas de descarte do produto (reutilização, 

reciclagem, logística reversa) classificadas em função do seu impacto ambiental. Para cada opção, devem 

ser descritas claramente as precauções a tomar para limitar o impacto ambiental. Estas informações devem 

estar fixadas de modo a resistir durante a vida útil do produto. 

 

27) Que seja fornecida ao consumidor notificação sobre o produto identificando elementos que contenham 

materiais com necessidades especiais de manipulação. 

 

28) Conceber o produto de modo que seja possível separar metal de outros componentes, sem a utilização de 

ferramentas especiais. Este requisito não se aplica aos metais utilizados em tratamentos de superfície. 

 

4.3. Especificações de produtos 

4.3.1. Móveis sob medida 

 A madeira utilizada no móvel deve ser certificada pelo FSC, CERFLOR ou ABNT (BEIJA-FLOR). 

 

4.3.2. Mobiliários 

 Móvel certificado pelo FSC, CERFLOR ou ABNT (BEIJA-FLOR). 

 

4.3.3. Eletrodomésticos 

1. REFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX – CAPACIDADE DE 350 A 382 LITROS – FROST FREE 

a) Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, categoria A, conforme Portaria INMETRO n° 

20/2006 para refrigeradores e seus assemelhados de uso doméstico; 

b) Termostato com, no mínimo, três níveis de regulagem;  

c) Luz interna em led, se não onerar demasiado o produto; 

d) O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme 

protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 99.280/90, Resolução CONAMA nº 13/1995, e Resolução 

CONAMA nº 267/2000. É desejável que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP (“Global Warming 
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Potential”– Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 

5.445/05, sendo indicado de preferência o gás refrigerante “R600a”. 

 

2. FRIGOBAR – CAPACIDADE DE 76 A 80 LITROS 

b) Termostato com, no mínimo, três níveis de regulagem;  

c) Luz interna em led, se não onerar demasiado o produto; 

d) Sistema de dreno automático que diminui a umidade acumulada nas paredes do produto e o consumo de 

energia; 

e) O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme 

protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 99.280/90, Resolução CONAMA nº 13/1995, e Resolução 

CONAMA nº 267/2000. É desejável que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP (“Global Warming 

Potential”– Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 

5.445/05, sendo indicado de preferência o gás “R600a”. 

 

3. CAFETEIRA ELÉTRICA CAPACIDADE DE 8 LITROS 

a) Se feita de aço inox: quando do tratamento superficial do aço, que os bens não contenham substâncias 

perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restrictionof Certain Hazardous 

Substances), tais como chumbo (PB), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), conforme Instrução Normativa 

01/2010, da SLTI/MPOG; 

b) Preferência para corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e/ou acabamento em pintura 

eletrostática a pó, se houver pintura no produto. 

 

4. LIQUIDIFICADOR 1,5 a 2 LITROS 

a) Selo Ruído, indicativo do respectivo nível de potência sonora, nos termos da Resolução CONAMA n° 

20/1994, e da Instrução Normativa MMA n° 3/2000, e legislação correlata. 

 

5. PURIFICADOR DE ÁGUA COM COMPRESSOR – TIPO MESA 

a) Selo INMETRO, comprobatório de conformidade ao programa “Aparelho para melhoria da qualidade da água 

para consumo humano” (Portaria INMETRO nº344/2014); 

b) O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme 

protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 99.280/90, Resolução CONAMA nº 13/1995, e Resolução 

CONAMA nº 267/2000. É desejável que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP (“Global Warming 

Potential”– Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 

5.445/05, sendo indicado de preferência o gás “R600a”; 

c) Preferência para corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e/ou acabamento em pintura 

eletrostática a pó, se houver pintura no produto; 

d) Que os plásticos do produto sejam de preferência ABS de alta resistência. 

 

6. BEBEDOUROS 

a) Quando para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), exigir o atendimento à NBR 9050:2004; 
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b) Selo INMETRO, comprobatório de conformidade ao programa “Requisitos de Avaliação da Conformidade 

para Equipamentos para Consumo de Água” (Portaria INMETRO nº 344/2014); 

c) O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme 

protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 99.280/90, Resolução CONAMA nº 13/1995, e Resolução 

CONAMA nº 267/2000. É desejável que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP (“Global Warming 

Potential”– Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 

5445/05, sendo indicado de preferência o gás refrigerante “R600a” ou “R134a”; 

e) Preferência para corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura 

eletrostática a pó, se houver pintura no produto. 

 

7. MICRO-ONDAS – 27 A 31 LITROS 

a) Etiqueta Nacional de Conservação de Energia –ENCE, nos termos da Portaria INMETRO nº 497/2011. 

Preferência pela classe A em eficiência energética; 

b) Preferência para corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura 

eletrostática a pó, se houver pintura no produto; 

c) Que os plásticos do produto sejam de preferência ABS de alta resistência. 

 

8. FRAGMENTADORA DE PAPEL 

a) Função auto reverso (parada da máquina e reversão em caso de excesso de papel a fim de evitar atolamento de 

papel); 

b) Engrenagens e pentes raspadores metálicos: maior resistência e durabilidade, reduzindo custos de manutenção 

e assegurando maior confiabilidade operacional e maior resistência a esforços repetitivos que as engrenagens 

plásticas; 

c) Capacidade de cortar grampos e clipes deixados no papel; 

d) Nível de ruído abaixo de 65 dB, em atendimento a Lei Federal nº 6.514/77, NBR 10152 e NBR 95;  

e) Funcionamento contínuo sem parada para resfriamento do motor. 

 

9. VENTILADOR 40CM 

a) Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, nos termos da Portaria INMETRO nº 20/2012. 

Preferência pela classe A em eficiência energética; 

 

10. LAVADORA DE ALTA PRESSÃO – 2200 PSI 

a) Inclua o acessório bico regulável para permitir o controle da concentração do jato; 

b) Inclua o acessório bico turbo, que permite um jato de água fino e rotativo; 

c) Incluao acessório reservatório para detergente, que permite a aplicação do produto de forma homogênea sem 

contato com o mesmo; 

d) Carrinho acoplado com duas rodas; 

e) Função AUTO STOP, STOPTOTAL ou similar, que desliga o motor e o fluxo de água instantaneamente; 

f) Potência menor ou igual a 2000 Watts. 
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11. FURADEIRA/PARAFUSADEIRA À BATERIA RECARREGÁVEL DE 14,4 À 18 VOLTS 

a) Contenha EMPUNHADURA AUXILIAR para melhor ergonomia do operador. 

 

4.4. Requisitos para cada categoria de produto 

No quadro 10 são apresentados os requisitos para os diversos produtos adquiridos pela UFSC. 

 

Quadro 10- Critérios de sustentabilidade para produtos diversos adquiridos pela UFSC. 

Material Critérios de Sustentabilidade 

Compensados, chapas, 

ou outras variedades de 

madeira ou subproduto 

de madeira nativa 

Documentação de aceitação técnica: itens 1e2 

Documentação de habilitação técnica: itens 12 e 13 

Obrigações da contratada: 14, 15, 16, 17, 18 e 19 

Especificação do produto: 4.3.1 

Móveis sob medida 

Documentação de aceitação técnica: itens3, 5, 7, 8 e 11 

Documentação de habilitação técnica: itens 12 e 13 

Obrigações da contratada: 14, 15, 16, 17, 18 e 19 

Especificação do produto: 4.3.1 

Mobiliários 

Documentação de aceitação técnica: itens 3, 5, 7, 8 e 11 

Documentação de habilitação técnica: itens 12 e 13 

Obrigações da contratada: itens 14, 15, 16, 17, 18 e 19 

Especificação do produto: 4.3.2 

Televisores 

Documentação de aceitação técnica: itens 4 e5 

Documentação de habilitação técnica: itens 12 e 13 

Obrigações da contratada: itens 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e22 

Cadeiras 

Documentação de aceitação técnica: itens 4, 5, 9, 10 e 11 

Documentação de habilitação técnica: itens 12 e 13 

Obrigações da contratada: itens 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 

Produtos de aço 

Documentação de aceitação técnica: itens 4, 5 e6 

Documentação de habilitação técnica: itens 12 e 13 

Obrigações da contratada: itens 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 28 

Eletrodomésticos 

Documentação de aceitação técnica: itens 4, 5 e 11 

Documentação de habilitação técnica: itens 12 e 13 

Obrigações da contratada: itens 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27 e 28 

Especificação do produto: 4.3.3 

 

 

 

4.5. Verificação de documentos 
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 A veracidade dos documentos exigíveis deve ser confirmada mediante avaliação de determinados 

aspectos. A seguir, para cada documento, são listados os elementos a serem observados. 

 

4.5.1. Etapas de aceitação e habilitação 

 

• Documento de Origem Florestal-DOF, instituído pela Portaria nº 253 de 18/08/2006, do Ministério do 

Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 112, de 21/08/2006, 

• Nota Fiscal de transporte de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa do produtor ao 

fabricante; conforme Instrução Normativa IBAMA nº 112 de 21/08/2006 e Instrução Normativa 

01/2012, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

Deve-se proceder as seguintes verificações: 

− Dados do produtor e da empresa (razão social, CNPJ, endereço); 

− Concordância entre a data da emissão do DOF e da nota fiscal; 

− Data de validade do DOF; 

− Concordância entre discriminação da espécie, quantidade transportada e valor no DOF e na 

nota fiscal; 

− Concordância entre o número da nota fiscal especificada no DOF e o número da nota fiscal 

apresentada. 

 

  

• Certificado de cadeia de custódia para produtos de origem florestal (Forest Stewardship Council - FSC 

ou Certificação Florestal / Programme for the Endorsementof Forest Certification - Cerflor/PEFC). 

Caso a empresa classificada não seja fabricante, apresentar documento que comprove que o fabricante 

do produto possui tal certificação. 

• Em caso da utilização de madeiras no acondicionamento dos produtos, estas devem ser de origem legal 

comprovada por algum certificado de manejo florestal, tal como exposto no item 1. Caso a empresa 

classificada não seja fabricante, apresentar documento que comprove que o fabricante do produto 

possui tal certificação. 

 

Deve-se proceder as verificações apresentadas na figura 1. 

 

 



 1

2

 

Este número é o código do certificado da empresa que pode 
ser rastreado pelo site do FSC - Certificate Search¹. 

A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos de uma 
empresa certificada em Cadeia de Custódia pelo FSC, 
seguramente provêm de florestas bem manejadas e certificadas 
e/ou outras fontes controladas. As fontes controladas devem ser 
de áreas que comprovadamente atendam os critérios da Norma 
FSC-40005 V2.1 Controlled Wood. 

Esta é a classificação da madeira utilizada como matéria-
prima (material FSC Misto; 100%, Reciclado, etc). O FSC 
disponibiliza a lista de classificações e suas definições 
completas². 

“Global accreditation for FSC chainofcustodyheldby SGS South 
Africa (Pty) Ltd (TrademarkLicenceAgreement FSC™ A000522) 
and PEFC (Accreditationnumber PEFC/01-4-12)” – A SGS é uma 
empresa de inspeção, inventário e consultoria de empresas, que 
trabalha em conjunto com o FSC no controle e certificação de 
florestas. O código A000522 significa que a empresa responsável 
pela verificação da origem da madeira é a SGS South Africa (filial 
da África do Sul) credenciada globalmente. Ler mais³. 

XXXXXX 
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 As classificações dos produtos FSC podem ser encontradas na lista: 

https://www.scsglobalservices.com/files/standards/FSC-STD-40-004a_V2-

0_EN_FSC_Product_Classification.pdf 

 

• Declarações atualizadas e assinadas por representante legal da empresa licitante  

 

Deve-se proceder as seguintes verificações: 

− Assinatura e identificação do responsável pela declaração; 

− Conformidade da declaração com o exigido. 

 

• Selo de Qualidade Beija-flor (Rótulo Ecológico ABNT) referente ao produto a ser fornecido como 

consta na figura 3. 

 

 
Figura 3- Exemplo de certificado de conformidade (selo ecológico ABNT). 

 

Deve-se proceder as seguintes verificações: 

− Dados da empresa (razão social, CNPJ, endereço); 

− Validade do documento; 

− Verificação de que a linha ou produto certificado corresponde ao ofertado; 

Razão social da empresa 

Endereço da empresa 

XXX 

Número do certificado - 
Rótulo Ecológico ABNT. XXX.XXX/X

Produto certificado pelo 
rótulo. 

Procedimento que 
estabelece os requisitos 
que o produto deve 
atender para obter licença 
para o uso da marca ABNT 
de Qualidade Ambiental. 



 

25 
 

− A veracidade do documento pode ser confirmada através do site 

http://rotulo.abnt.org.br/index.php/produtoscat. Neste endereço pode-se procurar pelo produto 

certificado ou pelo fabricante conforme apresentado na figura 4. 

 

 
 Figura 4- Reprodução do site da ABNT onde é possível confirmar a veracidade dos certificados de 

conformidade (selo ecológicos) emitidos pela ABNT. 

  

• Catálogos técnicos em geral. 

 

Deve-se proceder as seguintes verificações: 

− Dados da empresa (razão social, CNPJ, endereço); 

− Especificações do produto correspondentes ao ofertado; 

− Foto do produto correspondente ao ofertado; 

− Verificação de atendimento ao limite máximo das substâncias descritas; 

− Ausência das substâncias vetadas. 

 

• Licença de Operação da fabricante do produto, válida, compatível com o objeto ofertado e emitida por 

órgão competente. 

 

Deve-se proceder as seguintes verificações: 

− Validade do documento; 

− Competência do órgão emissor para emissão da licença; 

− Situação da empresa no órgão emissor (restrições ou suspensão da licença), através de contato 

via web ou por telefone. 
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• Certificado ISO 14001  

 

Deve-se proceder as seguintes verificações: 

− Verificação do certificado através do site http://www.inmetro.gov.br/gestao14001/. É 

necessário fazer o cadastro gratuito no site para o acesso às informações das empresas. Os 

passos estão representados na figura 5. 

 

 
 Figura 5- Reprodução do site do INMETRO onde é possível identificar empresas com a certificação 

ISO 14001. 

 

• Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme os artigos 13, 20 e 21 da Lei n° 12305/2010, 

com a ART do profissional que o elaborou. 

 

 Deve-se proceder as seguintes verificações: 

− Dados da empresa (razão social, CNPJ, endereço); 

− Validade do documento; 

− Conteúdo mínimo em concordância com o exigido na Lei nº 12305/2010; 

− Nome e assinatura do responsável pela elaboração do plano; 

− ART do profissional que elaborou o plano. 

  

• Comprovação de disposição final dos resíduos de classe I, estabelecidos por essa Lei; ou contrato de 

prestação de serviços com o responsável pela destinação final dos mesmos, o qual deve estar atualizado 

e vigente.  

 

 Deve-se proceder as seguintes verificações: 

− Contrato relativo à coleta do resíduo nível I, conforme informado no PGRS; 

1º 

2º 
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− Veracidade e vigência do documento. 

 

4.5.2. Etapa de execução 

 

• Os produtos em madeira com exigência de certificação FSC, Cerflor ou semelhante, devem apresentar 

Nota Fiscal onde conste informação referente à respectiva certificação item a item. 

• Os produtos que possuam Selo Beija-Flor (Rótulo Ecológico ABNT) devem apresentá-lo por meio de 

marca afixada ao produto ou sua embalagem, documento de certificação, ou discriminação em nota 

fiscal. 

• As cadeiras devem possuir seus principais componentes identificados; seus plásticos componentes 

identificados, bem como os materiais com necessidades especiais de manipulação; e, a descrição das 

melhores formas de descarte. 

 

5. CONSULTA ÀS REFERÊNCIAS 

 

5.1. Normas técnicas – ABNT 

 

 Todas as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normalização Técnica), além das 

traduzidas e incorporadas por ela (ABNT-NBR-ISO, ABNT-NBR-IEC, ABNT-NBR-NM-ISO, ABNT-NM) 

podem ser acessadas a partir de qualquer computador da UFSC ou acesso doméstico via VPN, no site 

http://www.abntcolecao.com.br/. As senhas necessárias para o acesso são apresentadas na figura 6. É necessário 

possuir JAVA instalado. 

 

 
Figura 6- Reprodução do portal da ABNT onde estão disponíveis suas normas técnicas, acessíveis gratuitamente 

a partir de computadores da UFSC. 

  

UFSC 

UFSC-JAVA 

UFSC-JAVA 
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 Um tutorial de uso da coleção pode ser encontrado no site 

http://www.bu.ufsc.br/design/TutorialABNTColecao.pdf . 

 

5.2. Portarias INMETRO 

 

 Toda e qualquer portaria do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) 

pode ser encontrada no site http://www.inmetro.gov.br/qualidade/. O procedimento para acesso às portarias é 

explicitado nas figuras 7 e 8. 

 

 
Figura 7- Reprodução do site do INMETRO onde está destacada a 1ª etapa para acesso as suas portarias.   

 

 Por exemplo, a listagem de produtos que exigem certificação compulsória e suas respectivas portarias 

podem ser acessadas conforme indicado na figura 8. 
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Figura 8- Reprodução do site do INMETRO, onde está destacada a 2ª etapa para acesso as suas portarias. 

 

6. PERGUNTAS FREQUENTES 

 

1) Qual a diferença entre DOF e Certificado de Cadeia de Custódia? 

Madeira legal é a madeira extraída com permissão do IBAMA, independentemente de como esta foi 

retirada da área de exploração. Já madeira certificada é aquela que, além de possuir autorização do IBAMA para 

ser retirada da floresta, atende a uma série de requisitos e garante que a empresa exploradora possui um plano de 

manejo. O documento que garante a procedência legal da madeira nativa é o DOF - Documento de Origem 

Florestal, que assegura que a quantidade de madeira extraída no ponto de origem é a mesma que está sendo 

transportada e entregue no ponto de destino. Por sua vez, os sistemas de certificação, como o FSC e o Cerflor, 

são processos de verificação in loco dos procedimentos de manejo florestal de áreas cujo corte de madeira foi 

autorizado. Tais certificações indicam qualidade de manejo, ou seja, da maneira como a madeira foi extraída da 

floresta, além de incluir a exigência da legalidade inerente a essa exploração.  

 

2) Se o Certificado de Cadeia de Custódia é mais restritivo que o DOF, por que não exigir este 

certificado para todos os produtos e subprodutos de madeira? 

A exploração de madeira nativa deve ser evitada sempre que possível, pois, infelizmente, muitas 

espécies estão correndo grande risco de extinção. Devido a isso, não é comum haver empresas com cadeia de 

custódia certificada para este tipo de madeira. Assim, em casos em que não é possível comprar madeira de 

reflorestamento em substituição à madeira nativa, deve-se exigir, ao menos, o DOF desta. 

 

3) O que garante a certificação de cadeia de custódia? 

 A certificação de cadeia de custódia garante a rastreabilidade desde a produção da matéria-prima que sai 

das florestas até chegar ao consumidor final. Destaca-se que este documento não substitui a Licença de Operação 

da empresa que o possui. 

 

4) Se determinada empresa possui certificação FSC para mobiliário em geral, esta empresa pode 

fabricar um item passível de certificação específica (ex. cadeiras) certificado?  

 Sim, desde que a certificação deste item seja apresentada em nota fiscal ou no próprio produto, por meio 

de selo ou documento acompanhando-o. 

 

5) Qual o diferencial dos produtos que possuem o Rótulo Ecológico ABNT? 

 Os produtos que obtêm o Rótulo Ecológico ABNT comprovam ter menor impacto ambiental que seus 

similares existentes no mercado, ao longo de todo seu ciclo de vida. Portanto apresentam características 

necessárias para atender a requisitos gerais de sustentabilidade. 

 

6) Quais os principais requisitos gerais para obtenção do Rótulo Ecológico ABNT? 

 Para a obtenção do Rótulo Ecológico ABNT o fabricante deve garantir que toda a madeira seja obtida 

de fontes legais; estabelecer um programa de gestão de resíduos que considere a não geração, redução, o reuso 
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ou reciclagem, assegurando a sua otimização e a destinação adequada dos resíduosgerados, inclusive os 

recicláveis; e, apresentar licenças ambientais à ABNT. Sendo assim, não há a necessidade de apresentar os 

documentos contemplados pelos itens 3, 12 e 13 deste manual. 

 

7) Quem está sujeito à elaboração de PGRS? 

 O Art. 20 da Lei Federal nº 12.305 apresenta os sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos. Destacam-se, no seu inciso II: os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:  

a) gerem resíduos perigosos;  

b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não 

sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. 

 

8) Por que é necessário exigir o PGRS, das empresas obrigadas a terem esse Plano; além de sua 

Licença de Operação, sendo que esta última contempla o primeiro? 

 O PGRS passou a ser requisito obrigatório para o processo de licenciamento de novos empreendimentos 

desde o ano de 2010. No entanto, de acordo com o Art. 18, inciso III da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de19 

de dezembro de 1997,o prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos de controle 

ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos. Sendo assim, é possível que 

algumas Licenças de Operação ainda não contemplem o PGRS. 
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APÊNDICE I 

 

A escolha de um produto sustentável deve levar em conta todos os seus impactos desde a retirada da 

matéria prima até a sua disposição final ou reciclagem. Geralmente essa escolha exige a comparação de dois ou 

três produtos similares, cada um apresentando vantagens em certo momento de seu ciclo de vida. Uma 

ferramenta muito útil para comparar produtos é a Análise do Ciclo de Vida (ACV), que leva em consideração 

todas as etapas ao longo da vida de um produto. Essas etapas incluem: extração/produção de matérias primas, 

produção, distribuição, uso, logística reversa, recuperação, destinação final, entre outros. 

 A ACV é regulada pelas NBR ISO 14040 e NBR ISO 14044, cujas etapas são mostradas na figura 1. 

 
Figura 1- Estrutura da Avaliação do Ciclo de Vida. Fonte: adaptado da Norma ISO 14040 

 

Com vistas a auxiliar os processos de compras e contratações, sugere-se a aplicação de uma ACV 

simplificada para avaliar a desempenho ambiental dos produtos, baseada em  GRAEDEL, T. E et al., 1994. Uma 

síntese desse procedimento é apresentada a seguir: 

 

1. Desenvolve-se uma matriz 5x5 – Matriz de Análise de Produto, onde a primeira coluna corresponde 

aos estágios do ciclo de vida do material e a segunda linha, às preocupações ambientais.  

2. Cada elemento analisado da matriz recebe pontos inteiros, de 0 (alto impacto ambiental, avaliação 

altamente negativa) a 4 (baixo impacto ambiental, ótima avaliação). A análise de valores discretos de 

zero a quatro para cada elemento da matriz implica assumir que as avaliações para cada elemento são 

igualmente importantes.  

3. Quando terminada a análise para cada elemento da matriz (tabela 1), somam-se os pontos e obtém-se a 

Classificação Geral do Produto (CGpro) (equação 1), calculada como a soma dos valores individuais 

dos elementos da matriz: Como existem 25 elementos na matriz, a pontuação máxima do produto será 

100. 

 

                                  CGpro= ΣiΣiΜij                                                                                                             (1) 
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Tabela 1- Cálculo da Classificação Geral do Produto com base em uma análise de ciclo de vida simplificada. 

ESTÁGIO DO CICLO 

DE VIDA 

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS  

Escolha da Matéria-

Prima 
Uso de Energia ResíduosSólidos ResíduosLíquidos ResíduosGasosos 

Pré-Manufatura (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) 

Fabricação do 

produto 
(2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) 

Embalagem e 

Transporte do 

Produto 

(3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) 

Utilização do 

Produto 
(4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) 

Disposição Final do 

Produto 
(5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) 

Fonte: Adaptado de GRAEDEL et al. (1995). 

 

Observações: 

a) Primeiro estágio do ciclo de vida: A pré-manufatura trata o impacto sobre o meio ambiente como 

consequência das ações necessárias à extração da matéria-prima de suas reservas naturais, transporte 

para posterior processamento, purificação ou separação das mesmas e, finalmente, o envio dessa 

matéria-prima semi-processada para os meios de produção.  

b) Segundo estágio do ciclo de vida: É o estágio correspondente a fabricação do produto.  

c) Terceiro estágio do ciclo de vida: As preocupações ambientais neste estágio - embalagem e transporte - 

incluem a fabricação do material da embalagem, seu transporte até os meios de fabricação, geração de 

resíduos durante o processo de embalagem, transporte do produto acabado e embalado até o cliente, 

inclusive a instalação do produto, quando aplicável.  

d) Quarto estágio do ciclo de vida: É o estágio da utilização do produto e refere-se ao processo que é o 

motivo da existência deste. Incluem-se aqui os impactos advindos dos consumíveis ou materiais de 

manutenção que são gastos durante o uso pelos clientes.  

e) Quinto estágio do ciclo de vida: Refere-se à disposição final do produto. 
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