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Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

TERRITÓRIOS CEU

PLANILHA DE ESCOPO PROJETO EDIFICAÇÕES

Produto 1 – Plano de Trabalho e Relatório de Viabilidade da Solução Proposta

PRODUTO ESCALA DESCRIÇÃO

Relatório de Viabilidade da Solução Proposta - -

Relação de Produtos Entregues

Cronograma Físico Financeiro

Índice de Documentos

PLANO DE TRABALHO
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Produto 2 – Projeto Básico Completo dos Agrupamentos Funcionais

PRODUTO ESCALA DESCRIÇÃO

Arquitetura - Plantas dos pavimentos (agrupamentos funcionais) 1:50

• Eixo de paredes
• Indicação de cotas parciais, totais e entre eixos
• Indicação de cortes, elevações, acabamentos e as referências aos detalhes
• Indicação de sancas, forros, rebaixos e projeções
• Indicação de tipos de janelas e portas
• Quadros de áreas dos ambientes, com respectivas dimensões
• Quadro de Iluminação/Ventilação
• Tabela dos vãos com respectivas dimensões
• Lay-out com mobiliário 
• Cotas de piso acabado e estrutura
• Rampas e escadas com sentido de acesso, distância e inclinação e degraus numerados
• Localização de medidores e abrigos
• Localização dos quadros de Força / Telefonia / Lógica
• Localização da rede de hidrantes
• Localização da rede de Águas Pluviais e Drenagem

Arquitetura - Planta de cobertura 1:50

• Indicação de planos de cobertura, cumeeiras, rincões, tipo de telhas, de calhas, rufos e contra rufos.
• Inclinções e sentido de escoamento.
• Locação da captação das águas pluviais
• Definição de acesso ao barrilete e as caixas d´agua quando houver
• Tipo de impermeabilização, juntas de dilatação, gancho para balancim
• Situação da cobertura isolada e geminada
• Detalhes de beirais, platibandas, marquises e calhas.
• Indicação da estrutura da cobertura, peças, material, espaçamentos cotas
• SPDA
• Aquecimento solar

Arquitetura - Cortes 1:50

• Corte do(s) ambiente(s) , suficientes para fornecer uma clara representação do agrupamento
• Eixos e cotas
• Indicações gráficas de ampliações e detalhes
• Indicação de sancas, forros, rebaixos
• Indicação de pisos acabados, tipos de revestimento
• Pé direito, peitorial e altura dos caixilhos
• Cobertura indicação das peças da estrutura, material cotas, platibandas, rufos e calhas

Arquitetura - Elevações 1:50

• Materiais de acabamento
• Indicações de detalhes
• Cotas de altura e níveis
• Indicar descida de águas pluviais e para-raio
• Indicação de caixilhos
• Paginação de frisos

Arquitetura - Detalhes
escala 

conveniente

• Detalhes Típicos de soluções adotadas para perfeito entendimento do projeto 

Arquitetura - Planta de Compatibilização 1:500

Projeto Cromático 1:250

O Projeto Básico consiste na solução desenvolvida do Anteprojeto, devidamente compatibilizada com todos os projetos complementares. 
É constituído do conjunto de elementos que definem a obra, de forma a possibilitar o estabelecimento de seu custo e prazo de execução. 
O conjunto de informações contidos em um Projeto Básico deverá permitir a licitação da obra de acordo com as normas e resoluções legais e deve:
a) Conter a alternativa escolhida para a configuração física definitiva do empreendimento; 
b) Fornecer uma visão global da obra e identificar seus elementos constituintes com clareza; 
c) Apresentar soluções técnicas globais e localizadas, amadurecidas suficientemente, de modo a evitar reformulação ou variantes durante as fases do Projeto de Execução e a realização das obras e montagens;
d) Identificar sem omissões os tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra e especificá-los;
e) Determinar as quantidades de serviços e fornecimentos com grau de precisão tal, que permita avaliação realista dos custos de serviços e fornecimento e do custo global da obra. 
f) Explicar com precisão as restrições e as condições organizacionais desejadas para a execução da obra; 
g) Possibilitar o estudo e a dedução segura dos métodos construtivos e das instalações provisórias; 
h) Fornecer subsidios suficientes para a montagem do plano de gerenciamento da obra .

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA
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PRODUTO ESCALA DESCRIÇÃO

Estrutura - Planta 1ª e 2ª fiadas e/ou planta de formas dos pavimentos (concreto moldado in 
loco e/ou pré-fabricado)

1:50

• Indicação de Eixos
• Cotas totais, parciais e de eixo
• Indicação de blocos com medidas especiais
• Posição dos grautes, ferragem, esquadrias, amarração dos blocos
•  Tabela de ferros e tabela de ferros resumo
• Definição das peças com níveis e identificação de todos os elementos da estrutura.

Estrutura - Plantas de Formas de Estrutura (pré-fabricado e/ou concreto moldado in loco ) 1:50

• Indicação de Eixos
• Locações dos elementos estruturais
• Níveis e  dimensões 
• Identificações dos elementos estruturais segundo Normas Técnicas da ABNT.

Estrutura - Planta de Forma das Lajes (pré-fabricado e/ou concreto moldado in loco) 1:50

• Indicação de Eixos
• Locações dos elementos estruturais
• Níveis e  dimensões 
• Identificações dos elementos estruturais segundo Normas Técnicas da ABNT.

Estrutura - Planta de Forma das Escadas (pré-fabricado e/ou concreto moldado in loco ) 1:50

• Indicação de Eixos
• Locações dos elementos estruturais
• Níveis e  dimensões 
• Identificações dos elementos estruturais segundo Normas Técnicas da ABNT.

Estrutura - Elevações/ Cortes 1:50

• Indicação de Eixos
• Cotas totais, parciais e de eixo
• Indicação de blocos com medidas especiais
• Posição dos grautes, ferragem, esquadrias, amarração dos blocos
•  Tabela de ferros e tabela de ferros resumo
• Definição das peças com níveis e identificação de todos os elementos da estrutura 

Estrutura - Detalhes Típicos
escala 

conveniente
• Detalhes Típicos de soluções adotadas para perfeito entendimento do projeto.

Detalhamento de peças metálicas e de madeira (Escadas, Rampas, Passarelas e 
Elevadores)

escala 
conveniente

• Indicação de Eixos
• Plantas
• Cortes elevações
• Complementos e detalhes
• Tabela de ferros e tabela de ferros resumo
•  Dimensões e detalhes das armaduras conforme Normas Técnicas da ABNT
•Dimensionamento das Peças Metálicas e de Madeira, com especificação das seções, dos detalhes de ligação, do sistema de 
contraventamentos e dos materiais

PROJETO BÁSICO DE ESTRUTURA
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PRODUTO ESCALA DESCRIÇÃO

Instalações Hidráulicas - Água Fria: Plantas de Instalações dos pavimentos 1:50

• Traçado das tubulações com os respectivos diâmetros
• Cotas de amarração com a arquitetura
• identificação de conexões, registros
• Lista de peças

Instalações Hidráulicas - Água Fria: Detalhes Típicos
escala 

conveniente
• Detalhes Típicos de soluções adotadas para perfeito entendimento do projeto 

Instalações Hidráulicas - Água Fria - Detalhe do Barrilete 1:10/ 1:20
• Tubulação de distribuição com respectivos diâmetros
• Identificação de conexões e registros
• Lista de componentes e especificações

Instalações Hidráulicas - Reservação
• Memória de Cálculo de Reservatórios (consumo e combate a incêndio) com Capacidade para Unidade Isolada de 11.000m² de área construída

Instalações Hidráulicas - Esgotamento Sanitário - Plantas de Instalações do Pavimento 1:50

• Traçado das tubulações com os respectivos diâmetros
• Tubos de queda e ventilação
• Cotas de amarração com a arquitetura
• Identificação de conexões e demais componentes mediante códigos
• Lista de componentes

Instalações Hidráulicas - Esgotamento Sanitário - Detalhes Típicos
escala 

conveniente
• Detalhes Típicos de soluções adotadas para perfeito entendimento do projeto

Instalações Hidráulicas - Águas Pluviais - Planta de Captação 1:50

• Tipo de telha e inclinação
• Sentido do caimento das calhas
• Cumeeiras, rincões, inclinação, rufos, calhas, platibandas
• Cotas e eixos

Instalações Hidráulicas - Águas Pluviais - Detalhes Típicos
escala 

conveniente
• Detalhes Típicos de soluções adotadas para perfeito entendimento do projeto

Instalações Hidráulicas - Projeto de Aquecimento Solar
escala 

conveniente
• Elaborar projeto de aquecimento solar com material e detalhamento, em escala adequada para o bom entendimento do projeto

Instalação GLP ou Gás Natural - Planta Geral do sistema de gás com locação do medidor ou 
botijões de gás e tubulação de abastecimento das edificações

1:100/ 1:50

• Dimensionamento dos medidores ou botijões de gás
• Tubulação de abastecimento das edificações com respectivos diâmetros
• Identificação de Peças
• Lista de peças

PROJETOS BÁSICOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICO-SANITÁRIAS PREDIAIS DE GÁS E DE COMBATE A INCÊNDIOS
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PRODUTO ESCALA DESCRIÇÃO

Instalações Elétricas - Planta de Distribuição de cada agrupamento funcional com 
detalhamento de todos os ambientes

1:50

• Pontos de Luz
• Tomadas
• Interruptores
• Quadros de distribuição de energia
• Telefonia
• Interfone
• Rede Lógica
• Cabeamento estruturado
• Antena de TV
• Circuitos
• Localização do centro de medição de energia elétrica

Instalações Elétricas - Centro de Medição 1:10

• Plantas, cortes, elevações internas
• Detalhamento
• Quadro de Cargas
• Diagrama unifilar
• Dipositivos de manobras e proteção.

Instalações Elétricas - Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e detalhe da caixa 
de inspeção de aterramento

1:50/ escala 
conveniente

• Plantas, elevações e detalhes demostrando o sitema de proteção contra descargas atmosféricas.
•  Detalhes da caixa de inspeção de aterramento.

Instalações Elétricas - Detalhes das Instalações 
escala 

conveniente
• Diagramas elétricos trifilares dos quadros de distribuição de luz e tomadas, diagramas elétricos unifilares e funcionales de força e esquemas verticais 
(das prumadas) das instalações.

Telefonia - Planta Geral 1:250

Telefonia - Centro de Distribuição 1:10

Telefonia - Detalhes escala conven.

PROJETOS BÁSICOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, DE TELEFONIA, DE TELECOMUNICAÇÕES E DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
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PRODUTO ESCALA DESCRIÇÃO

Arquitetura - Plantas dos pavimentos 1:250

• Eixos de estrutura
• Indicação de cotas parciais, totais e entre eixos
• Indicação de cortes e elevações.
• Inserção dos agrupamentos funcionais com layout esquemático dos ambientes.

Arquitetura - Planta de cobertura 1:250
• Indicação de planos de cobertura.
• Inclinções e sentido de escoamento.
• Definição de acessos à cobertura.

Arquitetura - Cortes 1:250
• Cortes transversais e longitudinais do edifício suficientes para fornecer uma clara representação do edifício
• Eixos e cotas

Arquitetura - Elevações 1:250
• Eixos e cotas
• Iindicação do sistema e direção de abertura das portas e caixilhos

Perspectivas isométricas 1:250 • 4 Perspectivas isómetricas para cada conjunto de articulações

Soluções estruturais e de instalações -
• Soluções preliminares de Estrutura para cada um das 6 tipologias testadas.
• Soluções preliminares de Instalações Elétricas, Hidrosanitárias e SPDA.

ESTUDOS DE ARTICULAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS FUNCIONAIS

Os Estudos de Articulação consistem em testar 6 Tipologias e suas variações utilizando como insumo os produtos (plantas, cortes e elevações) desenvolvidos no Projeto Básico.

Produto 3 – Caderno com estudos de alternativas de articulação dos arranjos funcionais e 
orientações para variantes de projeto de tipologias edilícias
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PRODUTO ESCALA DESCRIÇÃO

Detalhes típicos de elementos e componentes construtivos
escala 

conveniente

• balcões e guichês de atendimento
• bancos internos e externos
• bancadas e divisórias de áreas molhadas
• brises
• bicicletário
• corrimãos e guarda corpos
• caixilhos 
• portas
• portões
• alçapões
• escadas
• passarelas
• vedações
• gradis
• alambrados
• guias e sarjetas
• peitorís e soleiras
• lavatório e bebedouro coletivos
• espelhos
etc

Produto 4 – Caderno de Componentes Construtivos

CADERNO DE COMPONENTES CONSTRUTIVOS
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PRODUTO ESCALA DESCRIÇÃO

Diretrizes de projeto e soluções acústicas -

Determinação de sistemas acústicos eficientes para:
• Salas de aula
• Teatro
• Pátios
• Quadras
• Piscinas cobertas

DIRETRIZES DE ACÚSTICA PARA AMBIENTES

Produto 5 – Diretrizes de Acústica para Ambientes


