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Sobre este E-book 
 Caro leitor! 

É com muito prazer que lhe apresentamos este e-book. 

Este material foi preparado com muito carinho, para você que 
pretende aventurar-se no fantástico mundo das obras. 

Sabemos que o momento em que decidem realizar uma reforma 
ou iniciar a construção da casa nova ou da sede do seu 
negócio é um momento de muita tensão, mas acima de tudo é o 
primeiro passo que você dá em direção a um sonho. Essa fase 
deveria ser tão prazerosa quando a organização de uma festa, 
e não ser um motivo de desespero e dores de cabeça. 

Esperamos muito que o conteúdo presente neste material possa 
ajudá-lo a entender melhor sobre o assunto, de modo que 
possa prosseguir com seu sonho de construir ou reformar. 

http://www.iezdesign.com/
http://www.iezdesign.com/


Introdução
Trabalhar com os sonhos das pessoas tem sido uma tarefa muito gratificante para 
mim. Como arquiteta, tive o prazer de projetar Museus, agência bancárias, clínicas, 
academias, lojas, estúdios de gravação, casas, apartamentos entre tantos outros. 

Ver o brilho nos olhos das pessoas quando tudo fica pronto, principalmente depois 
de passar por tantas dores de cabeça, enfrentar problemas e dificuldades durante a 
obra. Poder atingir um resultado maravilhoso e surpreender os clientes a ponto de 
vê-los emocionados, não tem preço. 

E o esforço não parte só dos clientes. Como arquiteta, eu sonho junto eles, "viajo" em 
cada idéia, imagino as possibilidades, sofro quando as coisas não dão certo, 
defendo as idéias, os desejos, as necessidades,  garanto a segurança e a qualidade 
dos meus clientes. Poder dividir este momento com eles é inestimável, me sinto uma 
guardiã dos sonhos das pessoas, e levo este cargo muito a sério. 

Por isso, muito me entristece ver pessoas que poderiam ter sido meus clientes, 
sofrerem nas mãos de profissionais mal habilitados, mal preparados, incompetentes, 
inexperientes e desonestos. E, pensando em proteger o sonho e o investimento dessas 
pessoas, resolvi escrever este ebook, para que todos possam entender o processo e as 
etapas de um projeto, e saber exatamente o que deve conter em cada produto, em 
cada desenho, em cada informação. Boa leitura! 
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Capítulo 1 | A Importância do Planejamento
Vamos supor que você vá fazer uma viagem. 
Mas não uma viagem, simplesmente. Você quer ir para Paris. Se você tomasse essa 
decisão hoje, e se você dispusesse do montante necessário para fazer esta viagem, que 
atitude tomaria? 

a) Faria as malas imediatamente e iria para o aeroporto 
b) Iniciaria o planejamento da viagem 

Dificilmente você tomaria a atitude "a", por quê? Porque, por mais que você tenha 
todo o dinheiro necessário para a viagem, ainda há algumas perguntas a responder: 
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Qual é a melhor época para ir à Paris?
Qual é o melhor vôo para pegar para paris? Há vôos diretos? Qual a média de 
duração do vôo?
Quantos dias é o ideal para conhecer paris? Quando você deve marcar as férias?
Em qual hotel se Hospedará?
Você pretende conhecer também os arredores?
Há algumas atrações que ocorrem somente em determinadas épocas do ano?
Que lugares você pretende visitar?
Qual é o câmbio atual para o euro?
É necessário visto para entrar na frança?
Como é o clima em cada época? Quais roupas levar?
Quanto se gasta por dia em paris, para passear, comer etc?



Capítulo 1 | A Importância do Planejamento
É exatamente por isso que as pessoas não viajam sem planejar. Não só porque é uma 
atividade despendiosa, mas porque, sem planejamento, você corre o risco de, além de 
gastar todo o seu dinheiro, de não fazer uma viagem prazerosa. 

Você pode pegar um vôo muito longo, com muitas escalas e conexões, o que vai te 
deixar cansado e fazer você perder alguns dias de férias. Sua mala pode ser 
extraviada no processo. Você pode ficar hospedado em um hotel ruim, sem conforto, 
mal localizado, perigoso e sem asseio. Você pode ir em uma época em que todas as 
atrações principais estarão fechadas. Pode pegar uma época de instabilidade política, 
uma época com o câmbio muito desfavorável, você pode ser barrado na imigração, 
enfim. você corre inúmeros riscos de tudo dar errado, e a sua viagem dos sonhos 
pode se transformar em um pesadelo. E o pior, é que você estará longe de casa. 

É por isso que as pessoas se planejam. 

Planejar é antecipar situações, eventos, decisões, datas e gastos. 

Quem planeja fica mais seguro, pois todas as preocupações já foram previstas no 
planejamento de forma antecipada, portanto, o seu único dever após o 
planejamento concluído é curtir e relaxar.
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Capítulo 2 | Planejando a sua Obra
Tomar a decisão de fazer uma obra envolve se planejar para ela. E esse planejamento 
tem algumas etapas muito importantes e que não devem ser atropeladas, vamos falar 
sobre cada uma delas adiante: 
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Consultoria
Projeto
Orçamento
Mobilização
Execução

Consultoria 
é o passo inicial de qualquer pessoa que pretende fazer uma obra. A grande maioria 
das pessoas pula esta etapa e vai direto procurar profissionais para fazer orçamentos 
de projeto (isto quando o fazem, 85% da população brasileira vai direto no pedreiro). 

A consultoria serve para sanar questões e dúvidas iniciais, mas que são críticas para 
o projeto. Sem este esclarecimento incial, a pessoa que quer fazer a obra não sabe 
exatamente do que ela precisa, se a obra é o mais indicado para ela, que tipo de 
intervenção é a mais indicada, quais motivos a levam a querer fazer esta obra, quais 
as expectativas reais dela, como ela quer se sentir com o resultado final, quais as 
tarefas e passsos que ela terá que cumprir, quais os profissionais mais indicados para 
ela.
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A consultoria responde perguntas de extrema importância, e que devem ser 
respondidas antes de se pedir um orçamento a um profissional. Pois sem essas questões 
bem resolvidas, você não tem a certeza de que tipo de serviço você irá contratar, e se 
o arquiteto ou engenheiro está lhe oferecendo um serviço que é realmente 
necessário. 

O ato de simplesmente pedir um orçamento a um desses profissionais, exige que o 
cliente já saiba exatamente o que ele está procurando, que tipo de serviço ele deve 
contratar, dentre outras características do serviço e do profissional. O cliente que 
não tem essas informações antecipadamente pode ser induzido ao erro por algum 
desses profissionais, pois pode ser que eles lhes indique algum serviço desnecessário, 
mas o cliente não saberá, pois não estará protegido pelo conteúdo de esclarecimento 
da consultoria. 

Projeto 
O projeto é a parte mais complexa e trabalhosa. Por mais que a obra pareça dar muito 
mais trabalho e ser muito mais confusa, o processo de criar uma solução do nada, de 
resolver problemas, de atender às normas, atender às expectativas do cliente, ao 
orçamento, proporcionar uma qualidade estética, técnica e segurança, não é fácil. 

E o mais agravante é saber que ainda há muitas pessoas que também pulam esta etapa.
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O projeto é a arte de tomas decisões antecipadas a zero custo. Sem projeto, você 
tem de tomar as decisões na obra, e dificilmente essas decisões vão ser tomadas por 
um profissional competente e habilitado. Como resultado, além de a obra virar um 
"frankestein", ainda custará mais caro. vale a máxima: "Tudo o que não é planejado, 
custa mais caro". Se você se planeja, se programa, se organiza, antecipa, você tem 
condições de se planejar financeiramente com antecedência, o que ajuda a 
reduzir custos. 

O projeto também tem suas próprias etapas, sobre as quais falaremos a diante. Mas 
podemos adiantar o seguinte conteúdo: 

Os Projetos são divididos em Arquitetônicos e Complementares. 

Os projetos Arquitetônicos, são todos aqueles que são de responsabilidade do 
Arquiteto:  

Projeto de Arquitetura de edificações
Projeto de Reforma
Projeto de Arquitetura de Interiores
Projeto de Instalações Efêmeras
Projeto de Arquitetura paisagística
Projeto de Iluminação Arquitetônica

Projeto de Urbanismo
Projeto de Retrofit
Projeto de Aprovação
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Enquanto os projetos complementares são todos aqueles projetos que são de 
responsabilidade dos engenheiros civis, mecânicos, eletricistas, agrônomos 
dentre outros profissionais envolvidos no processo do projeto, que 
complementam o projeto de arquitetura:

Projeto de Estrutura
Projeto de Fundações
Instalações Elétricas
Instalações Hidrossanitárias
Instalações Mecânicas
Projeto de Drenagem

Projeto de Pavimentação
Projeto de rede lógica e dados
Projeto de Impermeabilização
Projeto de Piscina
Levantamento topográfico
Laudo de Sondagem

Também faz parte da etapa do projeto a aprovação do mesmo nos órgãos 
competentes que fiscalizam as obras na sua cidade. Dependendo da tipologia, se 
for projeto de clínica, consultório, hospital, academia, veterinária, salão de 
beleza, clínica de estética, restaurante etc, esses projetos ainda necessitam da 
aprovação de órgãos como a vigilância sanitária. Edifícios acima de 3 pavimentos 
ou de médio e grande porte, ou aqueles de atividade muito específica, ainda devem 
obter aprovação no corpo de bombeiros. Se houver alteração de tensão de rede 
elétrica, ou alteração nas redes de infraestrutura de água, os projetos ainda 
devem ser aprovados na concessionária de energia e saneamento.
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Orçamento 
Esta etapa só pode ser iniciada após concluídos todos os projetos da etapa anterior, 
em especial do Projeto Executivo desenvolvido pelo Arquiteto e dos projetos 
complementares (estruturais e de instalações). Esta etapa é muito importante para se 
ter um valor real do custo total da obra, e também o prazo de execução da mesma. 

Nessa fase, um engenheiro ou orçamentista analisa todos os projetos, desenhos, 
quantidades e especificações, e faz o levantamento dos materiais básicos, dos 
insumos e da mão de obra, quantifica e orça cada serviço, material e acabamento. 

Ele também faz uma estimativa de prazo para a conclusão dos serviços. Essas 
informações sobre custos e prazos são essenciais para que o cliente possa se 
organizar para a execução da obra. Pode ser que o custo fique um pouco maior do 
que o esperado, e com isso o cliente opta por aguardar mais uns meses, ou até alguns 
anos, para que possa capitalizar o valor necessário para poder concluir a obra de 
uma vez. Dependendo da situação, se for uma obra de curto prazo, o cliente também 
pode se organizar para alugar um imóvel para morar enquanto o seu próprio está 
em reforma, por exemplo. 

Todo esse planejamento e organização deixam os clientes mais tranquilos, seguros, e 
garantem conforto e tranquilidade durante a execução da obra, para que eles não 
abram mão de sua qualidade de vida.
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Mobilização 
Após concluídas as etapas anteriores, e após a capitalização da obra, esta é a 
primeira medida para a execução da obra de fato. Pode ser realizada pelo cliente, 
caso ele tenha optado por comprar ele mesmo os materiais e serviços, ou pode ser 
realizado pelo administrador da obra, que fará a compra de todos os materiais e 
fechará os contratos com todos os prestadores de serviços e fornecedores, para 
que eles possam atender ao prazo das etapas da obra. 

Quando todos os materiais e serviços já estiverem encaminhados e prontos para 
serem utilizados na obra, é que a obra começa de fato. 

execução 
Esta fase é o "grand finale" de todos esses meses (e até anos) de Planejamento. É o 
momento onde todas as soluções dos projetos são concretizadas, e o cliente pode 
acompanhar o seu sonho virando realidade. 

É muito desgastante, muitos problemas aparecerão, mas se o cliente tem o apoio de 
profissionais competentes desde o começo do processo, o estresse abrirá espaço para 
o desfrutar de cada etapa do processo. Pois, quem se planeja com antecedência já 
está preparado tanto financeiramente quanto emocionalmente para enfrentar a 
obra!
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vamos esclarecer agora as etapas que compõem o Projeto de Arquitetura. 

Etapas Principais 
1. Etapas Preliminares 
As informações decorrentes dessas etapas constituem o conjunto de dados que irão 
nortear a elaboração do projeto propriamente dito, sendo na maioria das vezes 
fornecidas pelo contratante, através de consultoria já realizada com um 
profissional. O arquiteto poderá realizar ou assessorar o cliente nos trabalhos 
previstos nestas etapas. 
2. Etapas de projeto 
Os serviços realizados nessas etapas constituem a documentação  necessária para a 
execução da obra. Essa documentação inicia-se na análise das informações obtidas 
nas etapas preliminares, passando pela conpceção básica do partido arquitetônico, 
sua conceitualização e solução preliminar. Com a solução preliminar concluída, o 
projeto é encaminhado para a aprovação nos órgãos competentes. E, após esta 
aprovação (ou em paralelo), desenvolvem-se os projetos executivos e 
complementares (civil e outros) que vão completar a solução arquitetônica. 
3. Etapas complementares 
As atividades previstas nessas etapas são consideradas complementares, e consistem 
em serviços prestados durante ou após a execução da obra, que ajudam a assegurar e 
garantir a execução do projeto com exatidão e respeito ao projeto de arquitetura.
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No escopo das etapas preliminares (1), temos como produto os seguintes: 

1.1 Levantamento 
Etapa destinada à coleta das informações de referência que representem as 
condições preexistentes, de interesse para instruir a elaboração do projeto, 
podendo incluir os seguintes tipos de dados: 
a) físicos: 
- planialtimétricos; 
- cadastrais (edificações, redes, etc.); 
- geológicos, hídricos; 
- ambientais, climáticos, ecológicos; 
- outros; 
b) técnicos; 
c) legais e jurídicos; 
d) sociais; 
e) segurança contra incêndios; 
f) segurança contra intrusão e vandalismo 
g) ergonomia; 
h) informática e automação predial; 
i) outros. 

Preste muita atenção nesses itens ao  
contratar as Etapas Preliminares! 

Verifique se o Arquiteto levantou todas as 
medidas do local (em caso de edificação 

existente,) incluindo pontos hidráulicos e 
tomadas, quadros elétricos, posição das peças 

estruturais, peça uma cópia do levantamento 
realizado, peça para que ele lhe explique quais as 

normas deverão ser obedecidas (para ter certeza 
que  o seu arquiteto tem  conhecimento delas). Ele 

poderá produzir uma tabela resumida de quais 
normas deverão ser atendidas, onde algumas 

delas deverão ser explicadas em forma de 
desenhos e estudos volumétricos, a serem 

apresentadas no Estudo de Viabilidade. 
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No escopo das etapas preliminares (1), temos como produto os seguintes: 

1.2 Programa de Necessidades 
Etapa destinada à determinação das exigências de caráter prescritivo ou de 
desempenho (necessidades e expectativas dos usuários) a serem satisfeitas pela 
edificação a ser concebida. 

O Programa de necessidades consiste em uma 
tabela ou documento produzido pelo arquiteto, 
onde deverão constar: 

- Uma lista de todos os ambientes 
- Uma breve descrição do aspecto físico de 
cada ambiente 
- A área e dimensões estimadas, incluindo o 
pé direito, de cada ambiente 
- Previsão para área de circulação 
- Previsão para área de parede 

Atenção ao Programa de Necessidades! 

Não basta apenas listar os ambientes que você 
quer ter no imóvel, é importante que na 

descrição constem informações sobre o tipo de 
mobiliário e equipamentos a serem usados nos 
ambientes, se for o caso, para que as dimensões 

de cada ambiente já sejam adequadas para o seu 
uso e ocupação. O programa trambém orientará 

as outras áreas do projeto, e será utilizado como 
material de consulta para o desenvolvimento do 

projeto. Use este programa de necessidades 
como uma espécie de Check-list dos ambientes 

do seu imóvel. 
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No escopo das etapas preliminares (1), temos como produto os seguintes: 

1.3 Estudo de Viabilidade 
Etapa destinada à elaboração de análise e avaliações para seleção e recomendação 
de alternativas para a concepção da edificação e de seus elementos, instalações e 
componentes. 

O estudo de viabilidade é um documento que une todas as informações do 
levantamento e do programa de necessidades, resultando em uma análise da 
viabilidade do empreendimento. 

Esta análise deve apresentar: 
- relatório completo de levantamento cadastral do imóvel, constando a 
localização, medidas, áreas, aspectos físicos, o estado de conservação do 
imóvel, patologias e outros problemas encontrados, informações sobre patrimônio 
histórico, ambientais, e outras informações que possam inviabilizar ou comprometer 
as soluções a serem propostas 
- registro fotográfico 
- Análise normativa, apresentando as normas que são exigidas para o referido imóvel, 
apresentar se o imóvel descumpre ou desobedece alguma norma, se existe algum 
impedimento jurídico ou qualquer outra forma de impedimento para a execução da 
obra ou serviço



Capítulo 4 | Etapas Preliminares

Capítulo 4 | Controle de Qualidade para Clientes de Arquitetura | pág 15 

- Estudo de Viabilidade, apresentando a volumetria ou a planta baixa do imóvel ou 
empreendimento, com as possíveis soluções a serem tomadasde acordo com as normas 
exigidas, com a possibilidade do imóvel e com o programa de necessidades do cliente. 
Geralmente é apresentado em forma de desenho, representação gráfica de planta 
baixa ou volumetria, ou até mesmo de maquete virtual ou física. 

Também é possível exigir alguns serviços adicionais do arquiteto (com as devidas 
remunerações) para se obter um Estudo Preliminar mais completo, são eles: 

- Orçamento Estimado da Obra, onde é calculado, com base no cub (custo unitário 
básico da construção) de cada estado e tipologia, ou através de outro parâmetro 
definido pelo arquiteto, o orçamento estimado para a execução da obra 
- Solução Prévia, onde são listados os possíveis serviços a serem feitos, assim como os 
problemas a serem resolvidos e as possíveis soluções a serem executadas 

Essas três etapas (levantamento, Programa de Necessidades e Estudo de viabilidade) 
compõem o primeiro produto necessário para o desenvolvimento do projeto. Estima- 
se que, o tempo necessário para realizar esses serviços dura de uma a duas semanas, a 
depender bastante do tamanho do imóvel ou empreendimento, do nível de 
complexidade dentre outras características do objeto do projeto. Estes serviços 
preliminares custam, em média, 15 a 25% do custo total de um projeto de Arquitetura.
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No escopo das Etapas de Projeto (2), temos os produtos seguintes: 

2.1 Estudo Preliminar (o qual citamos no capítulo "4" 
2.2 Ante Projeto 
Nesta etapa, o produto da etapa anterior (Estudo Preliminar) norteará o partido 
arquitetônico a ser proposto no Ante Projeto. Nesta etapa, já é possível ter uma 
noção da planta baixa do imóvel ou empreendimento, das fachadas (se aplicável) e 
das seções (cortes) da edificação. 

Após a aprovação do cliente, feitas todas as alterações solicitadas por ele, nesta 
etapa também é desenvolvida a documentação para a aprovação (ou "projeto legal"), 
onde são apresentadas as soluções preliminares, ainda não definitivas, para o imóvel. 

Os produtos desenvolvidos nesta etapa engloba as soluções preliminares seguintes: 
- IMplantação (se aplicável) 
- Cobertura (se aplicável) 
- Planta baixa 
- Fachadas 
- Cortes 
- Quadro de Esquadrias 
- Especificação genérica dos acabamentos 
- RRT (Registro de Responsabilidade Técnica)
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No escopo das Etapas de Projeto (2), temos os produtos seguintes: 

2.3 Documentação Executiva 
Esta etapa de projeto, engloba as seguintes sub-etapas 

2.3.1 Projeto Executivo 
Subetapa 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 execução dos serviços de obra correspondentes. A 
documentação gerada nesta etapa geram os seguintes produtos: 
- Implantação Definitiva 
- Cobertura Definitiva 
- Planta Baixa Definitiva 
- Fachadas Definitivas 
- Cortes Definitivos 
- Detalhes Executivos 
- Pontuação Hidráulica 
- Pontuação Elétrica 
- Planta e Detalhes de Forro 
- Projeto Luminotécnico 
- Planta e Detalhes de Acabamentos

- Planta e Detalhes de Piso 
- Detalhamento das Áreas Molhadas 
- Detalhamento das Esquadrias 
- Detalhamento das Vidraçarias 
- Detalhamento da Serralheria 
- Detalhamento de Marcenaria 
- Detalhamento de marmoraria 
- Detalhamento de Piscina e Sauna 
- Especificação definitiva dos Acabamentos 
- Quantificação dos acabamentos 
- RRT
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IMPORTANTE 
Na fase do 2.3.1 Projeto Executivo, é importante observar a presença de algumas 
informações importantes em cada parte do projeto, por exemplo: 
Na implantação 
- se a topografia indicada é coerente com o levantamento planialtimétrico 
- se estão indicados os afastamentos obrigatórios e os níveis de referência 
- se as áreas pavimentadas estão indicadas 
- Localizar o ponto de amarração da edificação 
- A posição das caixas de inspeção, caixas de areia, cisternas, fossas, quadro de 
medidores, entrada de alimentação de energia e água 
- O levantamento da via pública, com a posição das calçadas (e sua adequação á 
acessibilidade), bocas de lobo, boeiros, caixas das concessionárias, postes, altura dos 
fios, vegetação etc 
- Indicar o Ponto Médio do Terreno, a Cota de Soleira 
- Indicar os Muros e Divisõrias, altura e sistema construtivo 
Na cobertura 
- Se a projeção da edificação abaixo está demarcada 
- Se as inclinações das águas do telhado ou coberturas estão indicadas (e se estão 
dentro da norma) 
- Se há previsão de local de descida de águas pluviais 
- A platibanda deve apresentar detalhe executivo indicando sua altura, fixação, 
rufos, pingadeiras e impermeabilização
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Nas Plantas Baixas 
- A informação dos acabamentos de piso, parede, teto , rodapé, soleiras e peitoris em 
cada ambiente 
- A indicação das esquadrias (portas, janelas, gradis etc) 
- A projeção de elementos que estão acima do nível de visão da planta baixa 
(cobertuas, beirais etc) 
- Os níveis de piso 
- A indicação de acabamentos de soleira, peitoris 
- A indicação de detalhes para escadas, rampas 

Nos Cortes 
- indicação das alturas do pé direito e entreforro 
- Indicação das esquadrias 
- Indicação dos níveis de piso 
- Ampliação e detalhes de junções entre superfícies, peças, paredes, lajes, forros etc 
- Indicação dos acabamentos de piso, parede, teto, rodapés 
- Indicação das Esquadrias (portas, janelas, Gradis etc) 
- Indicação do nível natural do terreno 
- Indicação do Nível de referência, cota de soleira e altura máxima permitida da 
edificação
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Nas Fachadas 
- A informação dos acabamentos de parede 
- As alturas e cotas dos elementos 
- Detalhes e ampliações de execução dos acabamentos externos 

Na Pontuação Elétrica 
- Distâncias entre pontos elétricos 
- Legenda de simbologia 
- Altura de cada ponto (seguir a norma) 
- O tamanho e tipo da caixa 
- Para tomadas específicas (eletrodomésticos), indicar qual equipamento cada 
tomada alimentará 
- Verificar a coerência e a compatibilidade entre os pontos e o layout 

Na Pontuação Hidráulica 
- Distâncias entre pontos hidráulicos 
- Verificar alimentação de água fria e água quente (se aplicável) 
- Observar o caimento dos pisos para os ralos 
- Observar descidas das tubulações (verificar compatibilidade com peças estruturais e 
vãos 
- Observar altura dos pontos e das caixas 
- Legenda de Simbologia
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No Detalhamento de Áreas Molhadas 
- Observar a indicação de todos os materiais, acabamentos, peças de metais, louças etc 
- Cotas específicas e cotas gerais 
- Mapa com a localização do ambiente (se aplicável) 
- Especificação e quantidade de todos os acabamentos e peças indicados 
- Observar caimento do piso para o ralo 
- Indicação da posição da primeira peça, direção de assentamento 
- Indicação dos sóculos das bancadas e armários 
No Detalhamento de Marcenaria 
- Observar a indicação de portas e gavetas, com as devidas projeções de abertura 
- Atentar-se às medidas, verificar se são coerentes, observar a profundidade dos 
armários, suas alturas, as alturas das prateleiras, gavetas etc 
- Em caso de iluminação embutida, observar se está sendo indicado 
- Observar a indicação do acabamento entre os tampos (reto, meia esquadria etc) 
- Observar a espessura das chapas de MDF 
- Verificar se o armário está cobrindo alguma tomada, observar se as tomadas estão 
sendo desviadas 
No Detalhamento de Marmoraria 
- Observar a espessura das chapas 
- Observar se há rodamão, saia etc no caso das bancadas 
- Verificar como a bancada será instalada ou apoiada 
- Verificar a indicação dos furos e aberturas das bancadas
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Na Planta de Forro 
- Observar a demarcação onde houver sancas, rasgos e tabicas 
- Chamadas de detalhes para os acabamentos do forro (recortes, sancas, rasgos, 
rebaixos, tabicas etc) 
- Indicação do acabamento dos forros e altura 
- Observar a existência de testeiras 
- verificar se há algum elemento pesado suspenso no forro que exija reforço estrutural 
Na Planta de Luminotecnia 
- Deve haver coerência entre a iluminação e o layout 
- Indicação dos circuitos de acionamento e a posição dos interruptores 
- Legenda de Simbologia e especificação das luminárias 
- Para luminárias de parede (arandelas, balizadores) observar a indicação da altura 
Planta de Piso 
- Indicação das alturas e níveis dos pisos 
- Indicação dos acabamentos, posição da primeira peça, direção de assentamento 
- Indicação e detalhamento dos desníveis 
- Indicação dos caimentos e inclinação dos pisos 
- Indicação das soleiras e rodapés 
No Detalhamento de Esquadrias 
- Observar a projeção de abertura 
- Verificar o detalhamento das corrediças, dos portais, alisares etc 
- Verificar a existência dos contra-marcos, peitoris em pedra etc



Capítulo 5 | Etapas de Projeto

Capítulo 5 | Controle de Qualidade para Clientes de Arquitetura | pág 23 

No escopo das Etapas de Projeto (2), na sub-etapa de Projeto Executivo (2.3), temos os 
produtos seguintes: 

2.3.2 Coordenação e Compatibilização de Disciplinas 
Etapa destinada à coordenar e compatibilizar o projeto arquitetônico, paisagístico 
ou urbanístico com todos os projetos complementares das outras disciplinas (civil, 
elétrica, hidráulica, mecânica, ambiental etc). 

Nesta fase, são observados pontos de conflito e de choque entre as disciplinas, onde 
se observam os seguintes pontos: 
- A altura correta das tubulações e instalações 
- A posição das peças estruturais, se estão dentro das paredes, se não interrompem 
algum vão, balanço, aberturas de portas ou janelas 
- A dimensão das peças estruturais, se não estão ocupando muito espaço, se as vigas 
estão nas alturas corretas, se estão por dentro do forro 
- A posição das descidas das tubulações e instalações, se não estão passando dentro 
de nenhuma peça estrutural ou aberturas de portas ou janelas 
- A inclinação correta das tubulações e instalações em comparação ao caimento de 
pisos, terrenos, coberturas, lajes etc 
- A posição de elementos de instalações em forros e paredes, se a posição de algum 
elemento de uma disciplina não se choca com a outra
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No escopo das Etapas de Projeto (2), na sub-etapa de Projeto Executivo (2.3), temos os 
produtos seguintes: 

2.3.3 Coordenação de Equipe multidisciplinar 
Etapa destinada à coordenar e compatibilizar o projeto arquitetônico, paisagístico 
ou urbanístico com todos os projetos complementares das outras disciplinas (civil, 
elétrica, hidráulica, mecânica, ambiental etc). 

Nesta fase, são observados pontos de conflito e de choque entre as disciplinas, onde 
se observam os seguintes pontos: 
- A altura correta das tubulações e instalações 
- A posição das peças estruturais, se estão dentro das paredes, se não interrompem 
algum vão, balanço, aberturas de portas ou janelas 
- A dimensão das peças estruturais, se não estão ocupando muito espaço, se as vigas 
estão nas alturas corretas, se estão por dentro do forro 
- A posição das descidas das tubulações e instalações, se não estão passando dentro 
de nenhuma peça estrutural ou aberturas de portas ou janelas 
- A inclinação correta das tubulações e instalações em comparação ao caimento de 
pisos, terrenos, coberturas, lajes etc 
- A posição de elementos de instalações em forros e paredes, se a posição de algum 
elemento de uma disciplina não se choca com a outra
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No escopo das Etapas Complementares (3), temos os produtos seguintes: 

3.1 Assessoria para Aprovação de Projetos 
Atividade que visa a aprovação dos projetos perante os órgãos fiscalizadores e de 
controle, para garantir a regularidade dos projetos perante as normas exigidas, e 
assegurar a legalidade da obra e das atividades a serem exercidas no local. 

3.2 Assessoria para Execução da Obra 
Atividade complementar  para verificação da implantação e execução do projeto na 
obra, visando assegurar que sua execução obedeça fielmente às definições e 
especificações técnicas nele contidas. 

3.3 As Built 
Atividade técnica que, durante e após a conclusão de obra ou serviço técnico, 
consiste na revisão dos elementos do projeto em conformidade com o que foi 
executado, objetivando tanto sua regularidade junto aos órgãos públicos como sua 
atualização e manutenção, assim como a atualização dos projetos, para garantir que 
o que foi executado está representado na documentação. 
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Para garantir que você tenha um bom projeto de arquitetura nas mãos, anote faça o 
checklist a seguir para cada etapa do seu projeto:

1. ESTUDO PRELIMINAR 
1.1 Levantamento 
• Físico 
• Normativo 
• Ambiental 
• Segurança 
1.2 Programa de Necessidades 
• Tabela do programa 
1.3 Estudo de Viabilidade 
• Relatório Fotográfico 
• Levantamentos 
• Análise Normativa 
• Estudo de Viabilidade 
• Orçamento Estimado 
• Proposta de Solução 

2. ANTE PROJETO 
• Memorial Descritivo 
• Solução Preliminar da Implantação 
• Solução Preliminar da Cobertura 
• Solução Preliminar dos Pavimentos 
• Solução Preliminar dos Cortes

• Solução Preliminar das Fachadas 
• Especificação Genérica dos 
Acabamentos 
• Registro de Responsabilidade Técnica 
• Documentação (último projeto 
aprovado na prefeitura, escritura ou 
habite-se, convenção do condomínio, 
memorial de implantação do 
empreendimento etc) 

3. PROJETO BÁSICO 
• Solução Definitiva da Implantação 
• Solução Definitiva da Cobertura 
• Solução Definitiva dos Pavimentos 
• Solução Definitiva dos Cortes 
• Solução Definitiva das Fachadas 
• Quadro de Esquadrias 
• Especificação dos Acabamentos 

4. PROJETO EXECUTIVO 
• Pontuação Elétrica 
• Pontuação Hidráulica

• Planta e Detalhes de Forro 
• Planta de Detalhes de Piso 
• Planta de Luminotecnia 
• Planta de Acabamentos 
• Detalhamento de Áreas Molhadas 
• Detalhamento de Marcenaria 
• Detalhamento de Marmoraria 
• Detalhamento de VIdraçarias e 
Serralherias 
• Detalhamento de Rampas, Escadas 
• Detalhes gerais de Execução 
• Especificação e Quantificação dos 
Acabamentos 
 • Registro de Responsabilidade Técnica 

5. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
• Compatibilização com o Projeto 
Estrutural 
• Compatibilização com o projeto de 
Instalações Elétricas e Hidráulicas
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Para se planejar para a obra, antes de contratar o arquiteto, é importante saber o 
quanto, aproximadamente, será o seu investimento na obra. Para isso, existe um simples 
cálculo que você pode fazer para estimar esse valor.

Passo 1 
Acesse o site http://www.cub.org.br/ 
Passo 2 
Navegue até ABA "CUB/m² | CBIC". 
Passo 3 
Prencha o Relatório com os dados 
referentes ao seu Estado. 
No Relatório, selecione Tabela do 
CUB/m² Valores em R$/m² 
Selecione o ano atual e o mês 
anterior ao atual, e as opções Sem 
desoneração da mão de obra e Sem 
variação percentual 
Passo 4 
Clique em Gerar Relatório 

Observe os padrões para cada tipo de 
construção e identifique o seu

DESCUBRA O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO 
POR METRO QUADRADO DO SEU ESTADO

Passo 5 
Defina a área que sofrerá a interveção da 
obra. Caso não saiba, Consulte seu 
arquiteto. 

Passo 6 
Com o valor do CUB/m² para o seu 
Estado e para o seu tipo de edificação, 
multiplique os valores: 

Por exemplo: 
CUB/m² DF Residencial Padrão Normal 
R1 04/2018: R$1.561,12 
Área estimada: 350m² 

1561,12 x 350 = R$546.392,00 custo 
total estimado

DEFINA A ÁREA DO EMPREENDIMENTO 
OU IMÓVEL E MULTIPLIQUE PELO CUB

DEFINA AS MARGENS E CUSTOS 
ADICIONAIS
Passo 7 
Estime uma margem de segurança 
para a sua obra no valor de 10% 

Por exemplo: 
546.392 x 0,10 = R$54.939,20 

Passo 8 
Estime o custo dos Projetos de 
Arquitetura e Complementares no 
valor de 15% 

Por exemplo: 
(546.392 + 54.939,20) x 0,15 = 
R$90.199,68 

O Investimento total será de: 
R$691.530,88 
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Esperamos que você faça muito bom proveito deste e-book gratuito! 

Consulte-o sempre que precisar e, caso seja necessário, use-o como forma de 
orientação na hora de conversar com seu arquiteto, engenheiro ou mestre-de- 
obras. 

Estamos também à disposição para atendê-los sempre que precisarem! 

Aproveitem para agendarem uma consultoria sem compromisso através do email 
contato@iezdesign.com ou através dos telefones 61 981622625 ou 61 33267542. 

As consultas podem ser realizadas em nosso escritório ou ao vivo pela internet 
através do Whatsapp ou outro aplicativo de Video-conferência. 

Priscila Bonifácio 

http://www.iezdesign.com/
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