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1. OBJETO 

Este Termo de Referência / projeto básico tem por objeto a contratação de empresa especializada 

na área de arquitetura e engenharia para a prestação de serviços técnicos de ebaboração de 

projetos executivos de arquitetura e de engenharia, cadernos de encargos (especificações e 

orçamentos) e cronogramas destinados à revitalização e modernização do Museu de Ciências da 

Terra MCTer e seus laboratórios, com área de cerca de 21.000 m², considerando todas as fachadas, 

situado no município do Rio de Janeiro, RJ. 

2. OBJETIVO 

O presente documento objetiva apresentar as especificações técnicas para a contratação de 

serviços técnicos especializados de arquitetura, engenharia para a elaboração de projetos 

executivos para orientar as obras de revitalização do Museu de Ciências da Terra e seus laboratórios. 

Devem ser seguidas as diretrizes apresentadas neste termo de referência e as padronizações e 

normas preconizadas pelos acórdãos do TCU, das normas técnicas desenvolvidas pela ABNT e 

demais legislações pertinentes.  

Os produtos desenvolvidos a partir desta contratação e toda a documentação técnica desenvolvida 

pela empresa Contratada deverão respeitar os preceitos constantes nas legislações competentes: 

Decreto 8.241/2012, que instituem normas para este certame e contratos da FACC e suas leis 

complementares, além de estar de acordo com as regras de compliance da Petróleo do Brasil S.A. 

(PETROBRAS), da FACC e da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). 

3. METODOLOGIA DA CONTRATAÇÃO 

Justificativa para a não realização de Pregão: 

O objeto desta contratação contempla a elaboração de projetos executivos de arquitetura, 

engenharia e revitalização dos espaços físicos do MCTer e de seus laboratórios. O desenvolvimento 

de projetos desta natureza para uma edificação histórica de reconhecido valor científico e cultural 

requer serviço técnico especializado, não se configurando como serviço comum. 

Outra característica inerente ao desenvolvimento de projetos desta natureza relaciona-se ao grau 

de subjetividade relacionado às atividades de criação intelectual, onde cada proposta apresenta 
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soluções distintas para o mesmo objeto, de acordo com o seu ator. Assim sendo, a modalidade de 

Licitação para a contratação dos serviços não se enquadra no modelo de Pregão, definido para 

serviços comuns, que possuem uma padronização. 

Devido às especificidades e o grau de especialização necessários ao desenvolvimento de projetos 

de Revitalização e Intervenções em bens históricos, deve-se comprovar a capacidade técnica da 

Empresa e de seu Responsável Técn  

Por haver restrição quanto à necessidade de comprovação de capacidade técnica, entende-se que 

a Empresa deverá ser contratada por meio de licitação, por técnica e preço na modalidade tomada 

de preços/concorrência sob o regime de execução de empreitada por preço global, conforme 

condições previstas neste Termo de Referência. 

4. HABILITAÇÃO 

4.1 Registro no CREA e/ou CAU, da licitante e dos responsáveis técnicos que atuarão na execução 

dos serviços. A empresa que estiver localizada fora do Estado do Rio de Janeiro deverá estar 

registrada no CREARJ ou CAU/RJ, ou obter junto a este o visto para a Licitação (conforme Art. 1, II 

da Resolução 413 de 27/06/97 do CONFEA).  

4.2 Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome de profissional integrante 

do quadro técnico da empresa, contemplando as características do serviço a ser realizado somando, 

no mínimo, 6.000 m2 de área projetada. 

5. JUSTIFICATIVA E CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO  

A revitalização do MCTer e seus laboratórios é uma antiga reivindicação da comunidade 

geocientífica e da mineração do Brasil.  

Sensível a esse anseio, o Ministério de Minas e Energia (MME) coordenou, com o patrocínio da 

Petrobras, através da sua Diretoria Executiva de Exploração e Produção, dois projetos fundamentais: 

o projeto elaborado pela empresa Expomus (Franco et al., 2008), em 2008, que apresenta as 

Diretrizes para a Implantação Museológica do MCTer; e o Projeto Executivo de Restauração e 

Adaptação de Uso de parte do prédio da CPRM, no bairro da Urca, concluído em 2010, e preparado 

pela empresa C&P Arquitetura. Este projeto executivo foi aprovado pela Prefeitura Municipal do Rio 
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de Janeiro através do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), órgão responsável pelo 

tombamento do prédio, conforme pronunciamento do Conselho Municipal de Proteção do 

Patrimônio Cultural, em 2012. O projeto teve a gestão da Fundação Educativa de Rádio e Televisão 

Ouro Preto (FEOP), vinculada à Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).  

Passada quase uma década, a revitalização do MCTer continua uma prioridade, mas agora com foco 

total em fornecer condições laboratoriais adequadas ao fortalecimento e ampliação de seu 

Programa de PD&I, que terá ênfase no estudo de bacias sedimentares petrolíferas e seus entornos. 

O MCTer, por ser tradicionalmente o depositário legal de achados paleontológicos em território 

brasileiro, é uma instituição de elevada relevância no sistema científico e patrimonial brasileiro. Há 

relatos e recentes evidências de que continuamos a ter perdas patrimoniais relevantes de fósseis e 

outros elementos paleontológicos, notadamente oriundos da região do Araripe, que se esvaem por 

nossas fronteiras e são comercializados ilegalmente no exterior.  

Isto posto, torna-se importante lembrar que o Museu de Ciências da Terra certamente será 

chamado a assumir, nos próximos anos, a posição de destaque na proteção do patrimônio geológico 

e paleontológico brasileiro, e precisará se fortalecer nos planos institucional, organizacional e 

científico, para dar consecução à tão importante tarefa. Por um lado, caberá ao Museu transformar-

se, dada a expressividade de suas coleções, num museu científico de referência no cenário nacional 

e internacional, consideradas ainda as suas relevantes atribuições prospectivas, no âmbito das 

análises das estratégias energéticas brasileiras e suas potencialidades de inserção no complexo 

cenário global (Franco et al., 2008). 

O MCTer é, historicamente, uma referência para pesquisa científica em geologia e paleontologia. 

Dentre suas ações nessa área estão o intercâmbio de acervo e materiais de pesquisa, a recepção de 

pesquisadores e estudantes para estágios e períodos de investigação e a permuta de publicações. 

Apesar das condições não adequadas das reservas técnicas e laboratórios, o fato de o Museu ter um 

acervo referencial e único faz com que ele seja bastante procurado por pesquisadores nacionais e 

estrangeiros. Sua importância científica ímpar, tanto pelo acervo de que é depositário, quanto pela 

pesquisa que aí é empreendida e seu potencial de parcerias institucionais, tanto no âmbito público, 

como privado, tornam o MCTer uma instituição com a capacidade de se tornar referencial no 

cenário científico. 
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O edifício do MCTer foi planejado em 1880 para ser a primeira universidade do Brasil, que se 

chamaria Dom Pedro II, plano este que não foi concretizado. O Palácio dos Estados, como foi 

chamado após sua conclusão, destinou-se a abrigar a Exposição Nacional de 1908, comemorativa 

do centenário da abertura dos portos do Brasil ao comércio mundial. Ao final da Exposição, passou 

a ser sede do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (SGMB), que para lá se transferiu em 1909, 

juntamente com sua exposição de geologia e mineralogia, estruturando-se o Museu do SGMB, e, 

por algum tempo, com outros órgãos do Ministério da Agricultura. Em 1934, o SGMB foi extinto e 

em seu lugar criou-se o Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), passando a exposição 

a ser conhecida como Museu da Divisão de Geologia e Mineralogia. Com a criação da Companhia 

de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), atual Serviço Geológico do Brasil (SGB), em 1969, o 

edifício-sede do Museu tornou-se patrimônio dessa empresa, a partir de 1970. 

O Museu conserva uma enorme quantidade de documentos históricos relacionados ao 

desenvolvimento do conhecimento geológico do país tais como: livros, periódicos, mapas, 

cadernetas de campo, fotos, manuscritos e anotações elaboradas pelos pioneiros da geologia e 

paleontologia brasileiras.  

Possui uma biblioteca que tem cerca de 300 m² e mais de 100 mil itens. A coleção atual é formada 

por obras relevantes para o estudo da geologia, paleontologia, mineralogia, divulgação científica e 

museologia, bem como por temas relacionados, incluindo, na maioria, obras editadas no século XX, 

incluindo algumas raridades e uma biblioteca infantil. Além disso, a biblioteca possui também um 

acervo de importantes periódicos científicos, nacionais e internacionais, incluindo publicações de 

serviços geológicos de outros países.  Trata-se, portanto, de uma biblioteca especializada, cujo 

acervo destina-se a usuários pesquisadores, especialistas nas áreas de Geologia, Paleontologia e de 

divulgação científica. 

A coleção de minerais e rochas é considerada uma das mais importantes do país, tanto pelo número 

de exemplares, como pela qualidade dos itens do acervo. Suas coleções de fósseis estão entre as 

maiores da América Latina, compreendendo fósseis do Proterozoico ao Quaternário. O acervo conta 

um vasto e importantíssimo conjunto de tipos, ou seja, exemplares que dão nome às espécies, 

incluindo palinomorfos, microfósseis, plantas, vários filos de invertebrados, peixes, dinossauros e 
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outros répteis, a mais importante coleção de mamíferos do início do Cenozoico, além de mamíferos 

da chamada megafauna.  

O edifício do Museu necessita ser recuperado, permitindo o pleno funcionamento dos laboratórios 

e reservas técnicas fundamentais à pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas de 

sedimentologia, estratigrafia, bioestratigrafia, paleontologia, micropaleontologia, paleoecologia, 

paleoambiente, paleoclima, sistemas petrolíferos e tectônica, aplicadas ao estudo das bacias 

sedimentares brasileiras, incluindo aquelas produtoras de petróleo. Em particular, a área destinada 

à guarda e curadoria das coleções científicas apresenta especificidades únicas que devem ser 

observadas em primeiro plano para seu pleno funcionamento e segurança, que afinal consitui a base 

para todas as demais ações do museu, como pesquisa, exposição, educação e divulgação.  

Todas as obras civis, que compreendem desde a reestruturação física de acabamentos, elétrica e 

hidráulica completa das fachadas de todo o prédio tombado do Museu, para adequação da 

infraestrutura de reserva técnica, laboratórios, áreas funcionais e apoio, são necessárias para o 

pleno funcionamento operacional dos projetos de PD&I do Museu. Dotar o Museu de um patamar 

adequado de geração de conhecimento e transformá-lo em um importante centro de PD&I é uma 

das tarefas que competem a esse projeto de revitalização.  

A revitalização do Museu, além de permitir a adequada salvaguarda e gestão do acervo  patrimônio 

científico do país , vai propiciar o desenvolvimento de pesquisas para ampliar o conhecimento das 

bacias sedimentares brasileiras, da evolução da vida no planeta Terra ao longo do tempo geológico 

e da reconstrução paleoclimática e paleoambiental, e na composição e gênese de meteoritos. A 

revitalização permitirá, além do aporte de recursos, a realização conjunta de trabalhos de pesquisa, 

fortalecendo a marca dos parceiros na área das geociências, da exploração do Petróleo, das águas 

subterrâneas e da mineração.  

Com novas necessidades surgidas na última década, torna-se preciso atualizar/refazer o projeto de 

restauração da empresa da C&P para o prédio tombado, focando-o no desenvolvimento de Projetos 

de PD&I voltados para a área de óleo e gás, alocando integralmente em cerca de 12.000 m² do 

prédio tombado . 
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O prédio histórico será destinado às áreas de exposição, a biblioteca, à guarda e curadoria das 

coleções de paleontologia, micropaleontologia, palinologia, mineralogia, rochas e meteorítica do 

museu, que totalizam mais de 500 mil itens, além da biblioteca de salas de pesquisadores e dos 

laboratórios de curadoria, documentação, conservação, preparação, imageamento e ilustração de 

fósseis, rochas e minerais.  A revitalização do Museu de Ciências da Terra, incluindo a restauração 

da área incendiada, com design moderno visarão à excelência operacional com vistas à PD&I do 

setor de óleo e gás. As especificidades dos laboratórios associados do MCTer serão detalhadas no 

anexo III deste Termo de Referência. 

6. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos deste Termo de Referência/Projeto Basico serão adotadas as seguintes 

definições: 

6.1 Contratante: Empresa que contrata o Projeto Executivo 

6.2 Contratada: Empresa contratada para a elaboração do Projeto Executivo 

6.3 Subcontratada: Empresa subcontratada pela Contratante para executar parte do projeto 

6.4 Interveniente: A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais CPRM, far-se-á presente como 

interveniente neste Projeto Básico.  

6.5 Fiscalização: Atividade exercida de modo sistemático pela Contratante e seus prepostos, 

objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, 

em todos seus aspectos. 

7. FUNDAMENTAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

Conforme disposto, pelo artigo 3º da Lei 8.958, de 20 de dezembro 2012, pelo Decreto nº 

8.241/2014, para dispor sobre a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços pelas 

fundações de apoio, se faz necessária a elaboração do Projeto Básico a fim de se definir os 

parâmetros necessários ao desenvolvimento das ações inerentes às atividades, a fim de fornecer 

subsídios à cotação prévia de preços. 

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. 
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7.2. Na elaboração do objeto contratado, deverão ser observados os documentos abaixo 

relacionados, assim como toda a legislação municipal, estadual e federal pertinente, independente 

de citação: 

7.2.1. Manual de Obras Públicas - Edificações  Práticas da SEAP  estabelecidas no Decreto 

nº 92.100/85 -http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/manual_projeto.pdf 

7.2.2. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precospesquisa-de-custos-e-índices-da-

construção civil 

7.2.3. Instruções e resoluções dos órgãos dos sistemas profissionais, tais como 

CREA/CONFEA, mas não limitado a estes; 

7.2.4. Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais; 

7.2.5. Normas das concessionárias locais de serviços de água, esgoto, luz,  telefonia, gás, 

Corpo de Bombeiros, entre outros; 

7.2.6. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); 

7.2.7. Normas internacionais específicas consagradas, se necessário; 

7.2.8. Outras normas aplicáveis ao objeto do presente Termo de Referência/Projeto Básico. 

8. SUBCONTRATAÇÕES 

8.1. Qualquer subcontratação, cessão ou transferência parcial dos direitos decorrentes deste 

processo de contratação deverá ser comunicada previamente à Contratante sob pena de rescisão e 

cominação da penalidade aplicável à espécie, de pleno direito, independente de notificação judicial. 

8.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada 

pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a coordenação e supervisão das atividades 

da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das 

obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  



 
 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 

CNPJ. 06.210.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479 

8.3. A Contratada poderá subcontratar microempresas e empresas de pequeno porte, atendidas as 

disposições dos subitens acima, bem como as seguintes regras: 

a. As microempresas e as empresas de pequeno porte, a serem subcontratadas, deverão ser 

indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, com a 

descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores; 

b. No momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada adocumentação 

de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, subcontratadas, sob pena 

de rescisão, aplicando o prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, 

de 2015; 

c. A empresa Contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente 

subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade Contratante, sob pena de 

rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, 

hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada. 

8.4. A exigência de subcontratação será aplicável quando a Contratante for: 

a. Microempresa ou empresa de pequeno porte; 

b. Consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte; 

c. Consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com 

participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação. 

8.5. Os pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados diretamente à 

Contratada que repassará às subcontratadas, devendo enviar mensalmente à Contratante a 

prestação de contas referentes a estes pagamentos. 

9. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

Serão contratados os desenvolvimentos dos projetos básicos e executivos de arquitetura e 

engenharia, conforme descrito adiante desde os levantamentos iniciais até a entrega dos projetos 



 
 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 

CNPJ. 06.210.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479 

executivos e detalhes de execução, bem como documentos técnicos auxiliares para contratação das 

obras como cadernos de especificações e planilhas de custos. 

A entrega dos produtos do trabalho em cada etapa de desenvolvimento será caracterizada pela 

produção dos documentos e respectivos conteúdos mínimos, discriminados neste documento. 

Quaisquer dúvidas referentes à pertinência ou não de determinado item ao escopo do projeto serão 

negociadas entre as partes, ficando, a priori, válidas as exclusões e inclusões explicitadas neste 

documento.  

9.1 Projetos (disciplinas) 

De forma geral, estão incluídos no escopo dos serviços contratados os seguintes projetos de 

arquitetura e engenharia, bem como elementos complementares necessários à perfeita definição, 

especificação e operação dos sistemas projetados: 

 

 

  

9.2 Itens Genéricos 
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Referente a cada um dos projetos a serem desenvolvidos e também ao conjunto dos mesmos, os 

itens a seguir devem ser observados no andamento dos trabalhos, fazendo, portanto, parte 

integrante do escopo dos serviços contratados: 

 Apoio e acompanhamento da Contratante ou órgão por ela indicado na concepção dos 

produtos (arquitetura e engenharia), fornecendo o aparato técnico na formulação de 

soluções que atendam aos requisitos levantados. 

 Compatibilização dos elementos dos sistemas prediais dentro dos projetos e entre eles. A 

compatibilização deve ser conceitual, dimensional e de especificações, ou seja, os elementos 

componentes do edifício e seus subsistemas devem harmonizar-se, permitindo 

funcionamento integrado entre os mesmos, sem interferências, sejam elas espaciais ou de 

operação. 

 Compatibilização dos sistemas prediais em desenvolvimento com as diretrizes e requisitos 

provenientes de outros projetos museológicos em desenvolvimento (gestão, expografia, 

bancos de dados, documentação, etc.) pela equipe contratada ou outras equipes de 

terceiros. A Contratante indicará interlocutor, a fim de permitir a compatibilização entre os 

sistemas contratados de equipes (empresas) diferentes. 

 Encaminhamento e acompanhamento dos processos de aprovação dos projetos em seus 

respectivos órgãos de fiscalização (Secretarias, Autarquias, Institutos, Concessionárias, etc.). 

Todos os projetos, que demandarem aprovações em órgãos de fiscalização, serão 

considerados entregues apenas se o pacote final de documentos contiver os documentos 

comprobatórios da aprovação nos respectivos órgãos. 

 Fornecimento de informações técnicas periódicas ou extemporâneas à Contratante sempre 

que houver previsão ou forem por ele solicitadas. 

 Coordenação das equipes especializadas em cada projeto de modo a manter a coerência 

entre os subsistemas prediais. 

10. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA CONCEPÇÃO 

Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e consistente, 

observando a compatibilização entre os elementos dos diversos sistemas da edificação e atendendo 

às seguintes diretrizes gerais de Projeto. E, ainda, todos os projetos devem estar harmonizados com 
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os projetos expográfico, museográfico e de comunicação visual, elaborados paralelamente. A 

Contratante indicará os interlocutores em cada disciplina para estabelecerem canais de 

comunicação entre coordenadores de projetos. 

 As aspirações da Contratante e da Interveniente em relação ao empreendimento, o plano 

de desenvolvimento em que ele se insere, os incentivos e as restrições a ele pertinentes; 

 Considerar o clima regional e o microclima da área de influência do empreendimento, assim 

como a população e a região a serem beneficiadas, com vistas a proporcionar conforto 

térmico, acústico e luminoso aos usuários da edificação; 

 Definir materiais e métodos construtivos, adequados aos objetivos do empreendimento e às 

condições do local de implantação, adotando estratégias como o uso de materiais com 

certificação ambiental e de equipamentos com alta eficiência energética, o uso de descargas 

e outros dispositivos de baixo consumo de água, a redução do desperdício de materiais e a 

reciclagem de resíduos sólidos; 

 Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental, aplicada às edificações, como o 

aproveitamento de água de chuvas, o reúso de águas cinzas (provenientes de lavatórios de 

banheiro e chuveiros de vestiários), reúso de águas residuais do corte de testemunhos de 

sondagem e de amostras de rocha, o paisagismo produtivo com utilização de espécies 

nativas, o uso de fontes alternativas de energia, a coleta seletiva de lixo; 

 Adotar solução construtiva racional, elegendo, sempre que possível, sistemas de modulação 

e padronização compatíveis com as características do projeto; 

 Adotar soluções que ofereçam facilidade de operação e manutenção dos diversos 

componentes e sistemas da edificação; 

 Adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas e financeiras para 

a implantação do empreendimento; 

 Adotar soluções técnicas que considerem a acessibilidade de portadores de necessidades 

especiais, obedecendo ao que determina o Decreto Federal nº 5.296/2004, a NBR 

9050/2021 e demais normas da ABNT, pertinentes a toda elaboração do projeto, mesmo 

que não contida neste Termo; 

 Adotar soluções técnicas que ofereçam segurança aos funcionários e usuários e proteção 

contra roubos, furtos e vandalismo; 



 
 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 

CNPJ. 06.210.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479 

 Adotar soluções técnicas que ofereçam segurança aos acervos, funcionários e usuários 

contra incêndios (detecção e extinção); 

 Adotar soluções técnicas que minimizem os custos de operação, conservação e de 

manutenção das instalações; 

 Adotar soluções (espaço físico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de água, energia 

elétrica, esgoto, gás, etc.), adequadas às instalações de todos os equipamentos e móveis; 

 Todos os projetos deverão considerar as diretrizes deste documento, no que couber. 

Quaisquer dúvidas referentes a essas diretrizes deverão ser discutidas com a Contratante ou 

com equipe do Museu de Ciências da Terra para dirimi-las; 

 O projeto de arquitetura e seus complementares devem ser desenvolvidos de modo a não 

descaracterizarem o edifício na sua essência; 

 Os elementos agregados ao edifício devem ser apenas os necessários à sua nova utilização e 

devem respeitar o monumento, garantindo ao máximo a reversibilidade das intervenções; 

 As áreas, que sofrerão intervenções, devem ser necessariamente objeto de análise quanto 

aos itens indicados para revitalização. Os trabalhos de revitalização, técnicas e 

procedimentos usados devem considerar as interferências das intervenções. Estas, 

evidentemente, não devem implicar em elevação do grau de deterioração dos elementos; 

 As áreas de construção novas devem ser desenvolvidas em conformidade com as diretrizes 

da Contratante e dos órgãos de fiscalização patrimonial sobretudo no que diz respeito às 

alterações propostas tais como número de pavimentos, aberturas, coberturas, etc; 

 As instalações complementares não devem interferir nos sistemas construtivos tradicionais, 

assim, cortes em paredes para passagem dos mais diversos dutos devem ser evitados ao 

máximo e somente serão permitidos em casos excepcionais e com autorização prévia. 

Elementos de arte integrada (cimalhas, sancas, pinturas artísticas, retábulos, etc.) não 

podem sofrer qualquer tipo de intervenção em virtude das instalações complementares. 

Para as tubulações utilizar, preferencialmente, os espaços do desvão da cobertura (entre 

barroteamento de forro e engradamento) e abaixo do barroteamento de piso. Os elementos 

do arcabouço estrutural devem ser contornados (esteios, frechais, baldrames, madres e 

barrotes), assim como as alvenarias de pedra, além dos ladrilhos, assoalhos, degraus e 

soleiras; 
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 As instalações complementares devem considerar a proposta de uso e ocupação do edifício. 

De qualquer forma, a versatilidade do uso, a discrição das intervenções, o respeito ao 

monumento, a reversibilidade das intervenções, a necessidade de manutenção mínima, a 

durabilidade e qualidade tanto dos materiais quanto das instalações devem ser entendidos, 

preliminarmente, como condicionantes básicos dos projetos complementares;  

 Os projetos deverão ter como premissas básicas o respeito aos valores estéticos e culturais 

da edificação, o mínimo de intervenção possível, adequação e compatibilidade aos seus 

elementos construtivos originais. Deverão obedecer às disposições e orientações de ordem 

legal e técnica determinadas pelos poderes públicos e entidades abaixo relacionadas: 

município, estado e união através de legislação própria pertinente ao assunto, caso houver; 

órgãos e concessionárias locais de prestação de serviços públicos; Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT. 

11. ETAPAS DE PRODUÇÃO DOS PROJETOS 

Para efeitos contratuais, todos os projetos contratados deverão ser desenvolvidos nas etapas 

seguintes, sendo necessariamente apresentadas todas as disciplinas de projeto em cada etapa. 

Etapa 1  Levantamentos e Diagnósticos - LV 

Por se tratar de edifício tombado, qualquer intervenção deve ser precedida de avaliação por parte 

dos órgãos de fiscalização do patrimônio na esfera do tombamento. Os levantamentos e 

diagnósticos a serem realizados visam a identificar o estado de conservação do monumento, seus 

sistemas prediais, valores culturais e artísticos, de modo a permitir avaliações sobre as ações e/ou 

intervenções a serem propostas no monumento. Além disso, os levantamentos serão a base sobre 

a qual todas as propostas serão desenvolvidas. Os levantamentos e diagnósticos devem abranger 

todos os sistemas prediais do edifício, sobretudo os de valor histórico, cultural e artístico. Nesta 

etapa, assumem importância peculiar as legislações e normas referentes ao patrimônio tombado, 

devendo ser observadas as técnicas e métodos de trabalho, aprovados pelos órgãos de fiscalização 

para estes serviços. 

A importância desta etapa evidencia-se em virtude de seu significado como um conjunto básico de 

informações a respeito da edificação, permitindo análises de sua constituição, processos 
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construtivos, partido de composição e proporções volumétricas. Além disso, é responsável pela 

qualidade das etapas subseqüentes e indispensável às análises posteriores da edificação. 

Etapa 2  Estudos Preliminares - EP 

A fase de Estudos Preliminares possui o objetivo de estabelecer conceitos, princípios, diretrizes, etc. 

sobre os quais as soluções serão aventadas. A delimitação de alguns critérios e princípios, ou seja, 

a formulação dos conceitos, que fundamentarão as soluções a serem propostas, reduz o universo 

de aplicação das conjecturas, baliza o processo de refutação e facilitam as análises necessárias. O 

objetivo dos EP é, então, avaliar os conceitos propostos e optar por aqueles que melhor se ajustem 

como solução do problema definido. É possível que haja mais de um conceito possível e seja 

necessário conduzir a formulação de duas soluções, paralelamente, até que a inadequabilidade de 

uma seja explicitada. 

Etapa 3  Projeto Básicos e Projetos Legais - AP 

Dadas as diretrizes para a definição das soluções, a fase de Projeto Básico tem por objetivo, 

aprimorar as propostas, traduzindo-as em elementos bem caracterizados. As caracterizações dos 

elementos dependem de suas naturezas, mas normalmente englobam sua geometria/dimensões, 

materiais componentes, e outras características pertinentes (normalmente relativas ao 

desempenho técnico dos elementos). A caracterização da solução como um todo engloba a 

definição da coordenação dos elementos componentes, ou seja, suas posições relativas, suas 

influências mútuas, etc. A avaliação pertinente à fase de Projeto Básico diz respeito à definição da 

solução dada ao problema em todos os seus aspectos. Ou seja, ao final do AP a solução deve estar 

completamente definida, considerando suas partes ou mesmo como um todo. 

Definidas as soluções, é necessário comprovar sua exequibilidade e adequabilidade aos parâmetros 

legais definidos por diversos órgãos. A inserção do empreendimento numa região urbana deve ser 

feita de modo a se harmonizar com as possibilidades e condições existentes. O objetivo do Projeto 

Legal é apresentar informações que demonstrem estar o empreendimento em consonância com as 

condições impostas pelos órgãos fiscalizadores e legislações. A avaliação pertinente é a de 

conformidade ou não a legislações, códigos diversos, normas técnicas (da ABNT ou das 

concessionárias), etc. 
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Etapa 4  Projetos Executivos e Detalhes de Execução - PE 

O PE tem por objetivo dirimir qualquer dúvida sobre a solução proposta quanto à sua caracterização. 

A avaliação pertinente diz respeito à completeza das informações necessárias sobre os elementos e 

componentes da solução. Admite-se teoricamente que, no projeto executivo, nada mais resta a ser 

comunicado sobre o que vem a ser a solução proposta. 

11.1 Apresentação/Entrega das Etapas 

As etapas do trabalho serão entregues nas datas pré-fixadas sempre em uma via impressa 

devidamente assinada pelos Responsáveis Técnicos e uma via eletrônica com arquivos nos formatos 

necessários à apresentação. 

Após a entrega dos documentos componentes do produto de cada etapa do trabalho, será realizado 

um workshop com a participação da equipe de projetistas, equipe técnica e administrativa do Museu 

de Ciências da Terra, equipe da Contratante e consultores convidados pelas partes, a fim de 

possibilitar interação entre os diversos intervenientes, no sentido de criar melhor entendimento e 

maior clareza das propostas representadas nos projetos. A realização dos workshops é de 

responsabilidade da Contratante. 

Os workshops serão tratados como oportunidades para dar maior clareza e discussão às propostas 

dos projetistas e criar interação com as equipes do Museu de Ciências da Terra responsáveis pelos 

trabalhos regulares do Museu. 

As discussões realizadas durante os workshops deverão ser levadas em consideração no 

desenvolvimento dos projetos, sobretudo no que se refere a requisitos de projeto identificados 

pelas equipes do Museu de Ciências da Terra e consultores convidados, se houver. 

Entre a entrega dos documentos referentes a uma etapa do desenvolvimento dos projetos e a 

realização do workshop correspondente deverá ser observado prazo mínimo de uma semana para 

preparação das apresentações por parte dos projetistas e para análise dos documentos entregues 

por parte da Contratante e do Museu de Ciências da Terra. 

11.2 Orientações gerais para produção dos documentos dos projetos 
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Deverão ser utilizados na produção dos documentos softwares atuais, com versões atualizadas a 

menos de 3 anos (2017 a 2020). Os formatos dos arquivos a serem entregues deverão ser 

compatíveis com programas de uso geral tais como: Pacote Microsoft Office, AutoCAD, Corel Draw, 

etc. Os formatos dos arquivos deverão corresponder a formatos de uso genérico ou regular no 

mercado: doc, xls, ppt, pdf, dwg, jpg, bmp, etc. Ocorrendo qualquer dúvida, a Contratada deverá 

submeter à aprovação da Contratante os formatos em que os arquivos serão entregues. 

Os documentos impressos deverão seguir a padronização de formatos da ABNT da série A (A0 a A4). 

Os documentos textuais deverão ser entregues preferencialmente no formato A4 e desenhos no 

formato A1. 

Os documentos análogos em cada disciplina, tais como memoriais, planilhas de matérias e serviços, 

cadernos de especificação, etc., deverão ao final ser reunidos em volumes globais que contemplem 

todas as disciplinas de projeto, a fim de que, em conjunto, possam fornecer uma avaliação mais 

completa do seu conteúdo. 

11.3 Elementos informacionais em documentos de projetos 

I. Desenhos 

Todo conjunto de desenhos deve possuir em todas as suas folhas ou, no mínimo, na folha inicial os 

seguintes itens: 

 Quadro de simbologias usadas. 

 Notas gerais que orientem a leitura dos desenhos (quando necessário). 

 Quadros, diagramas ou esquemas que forneçam informações globais importantes para 

criação de uma visão global do conteúdo dos desenhos. Exemplo: número de pavimentos, 

desníveis importantes, divisão do prédio em partes, quantitativos que auxiliem o leitor a ter 

visão do todo, etc. 

 Selo/Carimbo que identifique o desenho individualmente e sua integração no conjunto, seu 

conteúdo resumido (título, subtítulo), data de emissão, revisão, responsáveis pela sua 

criação, etc. Este elemento é praticamente obrigatório em todos os desenhos, pois é base 

para seu controle e arquivamento. 
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 Sempre que houver correspondência entre desenhos em papel e arquivos eletrônicos, é 

desejável que o documento impresso contenha informações para localização do documento 

eletrônico. 

II. Documentos escritos 

Para os documentos escritos, sobretudo os de conteúdo extenso (elevado número de páginas) 

devem ser observados os seguintes elementos: 

 Índice ou sumário explicitando conteúdos, sua forma de organização e página em que é 

tratado. 

 Numeração de páginas. 

 Identificação do documento ao longo de sua extensão (normalmente através de cabeçalhos 

ou rodapés). 

 Identificação de revisões, responsáveis pela emissão do documento, aprovações, etc. 

 Sempre que houver correspondência entre documentos em papel e arquivos eletrônicos, é 

desejável que o documento impresso contenha informações para localização do documento 

eletrônico. 

Etapa 1  Levantamentos e Diagnósticos - LV 

I. Levantamentos 

Objetivo Específico: 

Levantamento cadastral da situação do monumento encontrada antes da realização de 

intervenções. Registro nos órgãos de fiscalização patrimonial do estado de conservação dos 

monumentos ou área a sofrerem intervenção. O levantamento cadastral deverá apresentar 

rigorosamente as características físicas da edificação, constituindo-se da representação gráfica 

detalhada de todos os seus elementos. 

Produto Final Mínimo: 
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Planta esquemática da situação, em escala 1:500 ou 1:1.000, da edificação e seu terreno em relação 

à cidade (vias de acesso, orientação, etc.) e em relação à quadra, com identificação dos demais 

edifícios de interesse histórico ou artístico da área. 

Planta de Locação, na escala gráfica de 1:100 ou 1:200, conforme as dimensões do monumento, 

contendo: endereço da edificação, largura, denominação de ruas e praças, passeios públicos, etc.; 

em relação ao terreno; perímetro do terreno e da edificação; ângulos do terreno ou triangulação; 

orientação magnética do imóvel; indicação do sistema de drenagem de águas pluviais existente; 

locação de arrimos, muros, cercas, grades e portões existentes, com dimensionamento e 

especificações; cotas de nível nos diversos pisos e passeios, bem como altura dos baldrames nos 

vértices da edificação em relação a um RN determinado por um elemento fixo (ponto destacado de 

meio fio, passeio, etc.); locação da entrada padrão de energia elétrica, água, telefone e outras, e 

caixas de saída de esgoto e de águas pluviais; locação de rede pública de água, esgoto, luz e telefone, 

e do padrão de luz e de água; perfis do terreno; representação de passarelas, pátios, passeios de 

proteção, escadas externas, com indicação da declividade, dimensionamento, amarrações e 

especificação de materiais; representação de jardins, gramados, arborização com especificação das 

espécies. 

Plantas Baixas dos pavimentos, em escala 1:50 ou 1:100, com denominação e numeração dos 

cômodos; cotas de nível nos diversos cômodos relacionadas ao RN; dimensões externas: medidas 

em série e totais; dimensões internas: medidas de lado e diagonais dos cômodos, espessura das 

paredes e amarrações dos vãos; codificação e especificação de todos os detalhes construtivos, tais 

como: portas, janelas e vãos, seteiras, óculos, altares, púlpitos, balaustradas, sacadas, gradis, etc. 

com legenda no rodapé da prancha; representação de escadas internas e de acesso ao monumento, 

com numeração dos degraus e dimensionamento; representação de soleiras, passeios de proteção, 

etc., devidamente cotados e especificados; área de cada cômodo e do pavimento; indicação em 

convenção do sentido do tabuado de piso e forro dos cômodos. Em caso de complexidade destes 

elementos situados acima da seção convencional das plantas; identificação dos materiais 

construtivos, adotando-se convenções para as alvenarias (pau-a-pique, adobe, taipa, tijolos, pedras, 

etc.) e demais elementos; 
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Quadro de Esquadrias para cada pavimento, onde deverão ser identificadas as esquadrias e os 

materiais de acabamento; codificação (de acordo com a planta), dimensões, quantidade, tipo de 

enquadramento (pedra, madeira, massa), vedação (vidro, madeira, ferro, etc.), pintura (tipo e cor) 

dos enquadramentos, vedações e ferragens e observações gerais. 

Fachadas, em escala 1:50, 1:100 ou escalas necessárias para visualização do nível de detalhes do 

levantamento, com indicação e representação de todos os elementos; caimento de ruas e/ou 

terreno; especificação do tipo de pintura e cor da alvenaria e esquadrias, bem como dos demais 

materiais de acabamento; cotas verticais. 

Cortes, em escala 1:50, 1:100 ou escalas necessárias para visualização do nível de detalhes do 

levantamento, contendo: indicação e representação da estrutura, alvenarias, tetos, revestimentos, 

esquadrias, telhados, lanternins, sheds

caimento de ruas e/ou terreno; cotas de pés-direitos; cotas de piso a piso, espelhos e rebaixos; cotas 

de nível de pisos, escadas e patamares; altura de vergas, vãos e peitoris; dimensões dos beirais e 

demais elementos em balanço; altura de cimalhas, platibandas, rodapés, barras e outros elementos; 

dimensionamento de peças do telhado, altura de pontaletes, apoios e representação exata de 

armação das tesouras e demais peças; indicação do tipo e cor da pintura da alvenaria, esquadrias, 

etc. 

Planta de Cobertura, em escala 1:50, 1:100 ou escalas necessárias para visualização do nível de 

detalhes do levantamento, contendo: limite da cobertura; dimensões dos beirais; sentido das 

declividades; ângulos de inclinação das diversas águas, tacaniças, etc.; representação de calhas, 

condutores, rufos, rincões, chaminés, etc.; indicação dos tipos de telhas; 

Engradamento: representação e identificação de tesouras, terças, caibros, ripas, forros, cambotas, 

guarda-

peças; detalhes da amarração das tesouras com representação de ferragens e sambladuras, 

detalhes de elementos isolados, beirais, ornatos como lambrequins, etc. 

Detalhes, em escala 1:5 a 1:25, podendo ser: elevações, cortes e dimensões das esquadrias e 

representação sumária das ferragens devidamente especificadas; seteiras, óculos e vãos; guarda-

corpos de sacadas e janelas rasgadas, balaustradas ou painéis especiais (treliçados, gradeados, etc.); 
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cunhais, arcos de pedra, madeira, etc.; forros com detalhes especiais, claraboias, etc.; cimalhas, 

beirais, lambrequins, etc.; bacias de sacadas, sobrevergas, suporte de luminárias, etc.; escadas, 

armários, etc.; coruchéus, sineiras, gradis, etc.; outros detalhes especiais.  

Observação:  

Os detalhes deverão conter especificações de material e pintura (tipo e cor Levantamento 

Fotográfico do monumento com visualização geral e de detalhes externos e internos com legendas 

por foto, planta baixa com localização e ângulo de cada foto. As fotos devem ser numeradas, 

coloridas e em tamanho e resolução compatível com o nível de detalhe a ser mostrado. Devem ser 

mostrados: entorno: vistas do conjunto em que se insere a edificação, ruas, praças e jardins, muros, 

grades, portões, quintais; fachadas, cobertura, detalhes, etc.; vista geral do interior; cômodos que 

apresentem alterações, áreas lesionadas ou soluções especiais; elementos decorativos e outros que 

apresentem interesse especial; aspectos gerais da edificação. 

II. Diagnósticos 

Objetivo Específico: 

Avaliação técnica das condições de conservação do monumento e recomendações quanto a 

intervenções necessárias com vistas à sua reutilização. Esta etapa tem o objetivo de conhecer e 

analisar a edificação sob os aspectos históricos, estéticos, artísticos, formais e técnicos. Objetiva 

também compreender o seu significado atual e ao longo do tempo, conhecer a sua evolução e, 

principalmente, os valores pelos quais foi reconhecida como patrimônio cultural. A maior 

abrangência de aspectos possibilitará o perfeito conhecimento do monumento, indispensável à 

proposição de soluções adequadas a cada caso. 

Produto Final Mínimo: 

Análise Histórico-Documental: 

O levantamento de dados a respeito do monumento deve ser suficientemente rigoroso de modo a 

restringir a indicação de pesquisas a um mínimo e a circunstâncias eventuais, após o início das obras.  
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Para isto deverão ser consultados: arquivos: das instituições de pesquisa federais, dos estados e 

municípios, da Cúria Metropolitana e Arquidiocese correspondente, irmandades, cartórios, 

prefeituras, museus, associações, etc.; bibliografia: livros existentes a respeito do assunto e 

publicações como anuários, revistas, jornais, etc.; fontes orais: depoimentos de moradores antigos 

da região, do local ou do monumento, família proprietária do imóvel (quando for o caso), etc. 

Deverão ser apresentados: descrição sumária do contexto histórico no qual o monumento foi 

edificado; dados sobre a evolução histórica do edifício, sendo; data e informações sobre o início da 

construção, bem como das modificações posteriores; interrupções, identificação da função 

primitiva e das posteriores até os dias atuais; autor do projeto, construtores, escultores, pintores, 

proprietários; outras informações que venham elucidar as transformações ocorridas; cópia 

xerográfica da documentação gráfica e fotográfica existente em arquivos públicos ou particulares; 

manuscritos ou documentos antigos: escrituras, contratos, atos administrativos, etc.; cópia 

xerográfica da documentação de propriedade atual do imóvel; plantas, cortes, elevações, memoriais 

e demais peças gráficas do projeto original e, quando for o caso, das reformas posteriores; listagem 

das fontes bibliográficas, arquivísticas e iconográficas, bem como das fontes orais consultadas, que 

venham contribuir para eventuais e posteriores esclarecimentos. 

Análise Estático-Construtiva: Refere-se à análise da consistência material do objeto em estudo, 

abordando o sistema construtivo, os materiais e técnicas empregados e seu estado de conservação.  

A análise do estado de conservação deverá incluir os seguintes elementos: 

ESTRUTURA: deve ser avaliado o comportamento estrutural do edifício, bem como a capacidade de 

carga dos seus elementos componentes, com a identificação dos problemas de estabilidade e suas 

causas determinantes. As trincas, rachaduras, recalques e demais patologias construtivas deverão 

ser avaliadas e indicadas nas plantas, cortes e fachadas. Este procedimento visa à formulação de 

soluções adequadas à estabilização do monumento. 

COMPONENTES DA EDIFICAÇÃO: deverão ser feitas observações sobre o estado geral da edificação, 

focalizando a alvenaria, revestimentos, pisos, forros, cobertura, esquadrias e ferragens, pintura e 

outros detalhes com indicação sumária do grau de deterioração das peças e as respectivas causas, 

cômodo por cômodo. 
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BENS INTEGRADOS: deverá ser avaliado o grau de deterioração dos elementos artísticos integrados 

com a identificação das respectivas causas. 

Sempre que necessário deverão ser realizados e/ou indicados estudos geotécnicos, ensaios e testes, 

com o objetivo de fornecer elementos precisos para a identificação das causas dos danos verificados 

na edificação, como também para definir a intervenção. 

Análise Estética-Crítica: 

Serão observados os seguintes aspectos: ambientação: análises e considerações sobre a relação da 

edificação com seu entorno, qualificando as interferências do espaço externo: edificações vizinhas, 

iluminação (luminárias, postes, fiação, etc.), calçamento, mobiliário urbano, tráfego e comunicação 

visual. Características arquitetônicas da edificação, princípios estéticos, partido de composição, 

proporções volumétricas, etc.; agenciamento interno, ambientação, caráter do tratamento do 

interior e detalhes; elementos de artes aplicadas tais como pintura de forros, cimalhas, painéis, 

retábulos, púlpitos, arco, cruzeiro, cúpula, etc. com abordagem das características, época de fatura, 

autoria, etc.; autenticidade do conjunto e de seus elementos, através da análise comparativa das 

edificações congêneres e das características tipológicas correspondentes; avaliação do grau de 

integração ou interferência, em relação ao conjunto original, dos elementos que foram alterados, 

suprimidos ou daqueles que foram introduzidos. Isto se torna indispensável, na medida em que 

influenciará de maneira decisiva as soluções a serem adotadas. 

Prospecções Arquitetônicas: 

Devem ser verificadas eventuais alterações ou desfigurações que o partido arquitetônico tenha 

sofrido, através de prospecções que visam à identificar: vãos que tenham sido fechados; estrutura 

da cobertura; alteração dimensional dos vãos; alteração dimensional de elementos construtivos; 

materiais de construção utilizados, estado de conservação; cor e pintura original de paredes, portas, 

janelas e elementos decorativos; pintura decorativa dos forros e paredes. 

III. Produtos 

Produto Final Mínimo: 



 
 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 

CNPJ. 06.210.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479 

Mapeamento de Danos: Representações gráficas do monumento (plantas, cortes, vistas, etc.) com 

indicações dos danos existentes, informações sobre extensão e posicionamento dos danos, 

tipificação e/ou caracterização dos danos. Poderão ser usados desenhos técnicos ou fotografias dos 

monumentos na representação, sempre apresentados em escala usual. As tipologias de danos 

devem ter distinção gráfica na sua representação. 

Quadro de Técnicas de Restauro: Quadro apresentando, para cada tipologia de danos, as técnicas, 

processos ou procedimentos a serem utilizados na obra. Quando possível o quadro deverá 

apresentar quantitativos globais da utilização das técnicas no monumento (área ou volume total de 

aplicação da técnica, número de elementos em que a técnica deverá ser aplicada, etc.) 

Memorial Descritivo detalhado das técnicas recomendadas com indicação de referências de 

utilização das mesmas. 

Caderno de Especificações, caracterizando as condições de execução e o padrão de qualidade 

requerido para cada tipo de serviço, bem como indicando onde cada tipo de serviço deverá ser 

aplicado. Fazem parte integrante do Caderno de Especificações, como se nele estivessem 

transcritas, as indicações de materiais relacionadas nos desenhos do projeto, as normas aprovadas 

e recomendadas, métodos de ensaio, padrões aprovados e recomendados pela ABNT, normas, leis, 

posturas e regulamentos em vigor referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos e 

concessionárias de serviços públicos. 

12. PROJETO DE ARQUITETURA 

I. Estudos Preliminares 

Objetivo Específico: 

Análise das informações preliminares para propor o Partido Arquitetônico a ser adotado ou propor 

algumas opções de partidos possíveis de forma a obter a aprovação da CONTRATANTE para 

prosseguimento dos trabalhos. Orientações e/ou indicações de diretrizes para sistemas prediais. 

Produto Final Mínimo: 
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Memorial - descreve e justifica a solução adotada, relacionando-a ao Programa de Necessidades e 

às informações preliminares, incluindo as especificidades dos laboratórios associados do MCTer que 

são detalhados no anexo II deste Termo de Referência. Acompanha um quadro de áreas estimadas. 

Plantas Mobiliadas e/ou Cortes Esquemáticos - dos pavimentos da edificação e que propiciem uma 

apreciação do uso, dimensionamento, articulação dos ambientes, volumetria da edificação, 

soluções de cobertura e uma primeira apreciação da solução estrutural. 

Plantas Auxiliares - de áreas externas ou anexas (jardins, estacionamentos, edículas, etc.) 

importantes na concepção da solução arquitetônica. 

Fachadas Esquemáticas - de ao menos dois lados da edificação e que permitam uma avaliação da 

volumetria, proporção de aberturas, caracterização do estilo, etc. 

Outras Formas de Apresentação  devem ser utilizadas adicionalmente algumas formas de 

apresentação dos estudos como maquetes, perspectivas, croquis a mão livre, etc. A forma de 

apresentação fica a critério do projetista em função das necessidades do projeto e da Contratante. 

II. Projeto Básico 

Objetivo Específico: 

Dar maior precisão à concepção, dimensionamento e caracterização dos pavimentos, contendo a 

definição de todos os ambientes; 

Conceber e analisar a volumetria do edifício; 

Definir com precisão o esquema estrutural; 

Concluir a orientação para a elaboração dos projetos dos sistemas prediais; 

Permitir a elaboração de estimativas de custos e prazos de execução da obra. 

Produto Final Mínimo: 

Planta de Situação contendo: denominação de logradouros limítrofes; orientação; tabelas com 

áreas de construção por pavimento, totais de construção, projeção e terreno; áreas de circulação, 
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estacionamentos, jardins, incluindo os laboratórios associados do MCTer que são detalhados no 

anexo II deste Termo de Referência. 

Planta de cada Pavimento contendo: elementos de estrutura; indicação de cortes; indicação dos 

elementos estruturais (pilares); níveis dos pisos; localização dos principais equipamentos; 

denominação e área de cada ambiente; orientação. 

Plantas de Cobertura contendo: indicação de tipologia (laje impermeabilizada, telhado etc.); 

indicação de caimentos, calhas, coletores de águas pluviais. 

Cortes esquemáticos, contendo: altura de piso a piso; pés-direitos; indicação de forros, etc. 

Fachadas, contendo: indicação de esquadrias, brises e outros elementos; indicação de materiais de 

revestimento. 

Tabelas/Memoriais, contendo: quadro de áreas por pavimento e geral; definições dos principais 

acabamentos e processos construtivos. 

III. Projeto Legal 

Objetivo Específico: 

Obter licenças e alvarás da obra, de acordo com as normas vigentes. 

Produto Final Mínimo: 

Dossiê com os documentos exigidos pelos órgãos competentes no caso específico do projeto em 

questão. 

IV. Projeto Executivo 

Objetivo Específico: 

Propiciar a correta e completa caracterização técnica da obra. 

Produto Final Mínimo: 

Listagem dos desenhos de arquitetura 
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Planta de situação, em escala, 1:200, 1:500 ou 1:1.000, contendo: cotas de afastamento do lote em 

relação aos limites da quadra; largura de ruas e passeios; cotas de afastamento e recuos das 

edificações com relação aos limites do terreno; orientação (norte verdadeiro ou magnético); 

denominação de ruas e praças limítrofes; notas gerais; carimbo.  

Planta de implantação, em escala 1:100, 1:200, 1:250 ou 1:500, contendo: indicação do sistema de 

eixos de coordenadas do projeto (quando houver); orientação (norte verdadeiro ou magnético); 

limites do terreno e indicação dos logradouros adjacentes; vias de acesso; curvas de nível 

(anteriores e do projeto); pormenor das áreas ajardinadas, vias internas, estacionamentos, áreas 

cobertas e respectivos detalhes construtivos; indicação dos vários acessos previstos para o terreno 

e a edificação; cotas do nível do piso acabado dos acessos; designação dos diversos edifícios ou fases 

previstas para a construção; cotas gerais; notas gerais; legendas; carimbo. 

Plantas dos pavimentos, em escala 1:50 ou 1:100, contendo: indicação de coordenadas de projeto 

(quando houver); indicação dos elementos do sistema estrutural, com distinção gráfica entre estes 

e a vedação; indicação de cotas parciais entre coordenadas e cotas totais; cotas de desenho, em 

pormenor, nos locais que não serão desenhados em escala maior; indicação dos cortes gerais, 

fachadas, elevações parciais, detalhes e seções; indicação dos níveis de pisos acabados (e em osso, 

quando necessário); indicação da função e área de cada ambiente; localização e dimensionamento 

dos equipamentos; referência e numeração de sanitários, escadas, rampas, balcões, gradis, guarda-

corpos, esquadrias, etc. que serão desenhados em escala maior; indicação do sentido de abertura 

das esquadrias; indicação de sancas, rebaixos e projeções; indicação de soleiras e peitoris; 

localização de cisternas, fossas e sumidouros; localização de torres de arrefecimento, elevadores, 

central de refrigeração, cabinas de transformação, exaustão de ar, capelas, bancadas e armários dos 

laboratórios e outros; especificações gerais, notas gerais, tabela com indicação de acabamentos, 

revestimentos e pisos; quadro de dimensionamento das esquadrias onde constem referências, 

dimensões, especificações e quantidades de cada uma; legendas; carimbo. 

Planta de cobertura, em escala 1:50, 1:100 ou 1:200, contendo: indicação do sistema de 

coordenadas do projeto (quando houver); indicação dos planos de cobertura e de calhas, com 

respectivos sentidos de inclinação; indicação da posição das calhas condutoras de águas pluviais; 

indicação de detalhes de cumeeiras, rufos, arremates e outros (quando necessário); especificação 
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de materiais, elementos de impermeabilização e isolamento termo acústico; orientação; notas 

gerais; legendas; carimbo. 

Planta de forro (quando necessário), em escala 1:50, contendo: indicação do sistema de 

coordenadas do projeto (quando houver); desenho do forro com indicação e posicionamento de 

placas ou lâminas, com especificação completa das mesmas; indicação dos pontos de instalações 

especiais, quando no forro; legendas; carimbo. 

Cortes, em escala 1:50 e em número compatível com o projeto, contendo: indicação do sistema de 

coordenadas do projeto (quando houver); distinção gráfica entre elementos de estrutura e vedação 

seccionados; indicação dos perfis longitudinais e transversais naturais do terreno, bem como dos 

novos perfis; níveis dos pisos seccionados; cotas verticais de piso a piso e cotas totais; notas gerais; 

legendas; carimbo. 

Fachadas (de preferência de todas as elevações externas), em escala 1:50, contendo: indicação do 

sistema de coordenadas do projeto (quando houver); de senho das fôrmas, quando utilizado 

concreto aparente; indicação e especificação completa de vidros, cristais, elementos vazados, 

brises, esquadrias e acabamentos de paredes; representação e numeração de esquadrias; 

localização de aparelhos de ar-condicionado quando individuais; indicação das divisas do terreno; 

indicação de cotas de nível do terreno; notas gerais; legendas; carimbo. 

Memorial Descritivo descrevendo e, eventualmente, justificando as soluções propostas. 

Caderno de Especificações, caracterizando as condições de execução e o padrão de acabamentos 

requeridos para cada tipo de serviço, bem como indicando onde cada tipo de serviço deverá ser 

aplicado. Fazem parte integrante do Caderno de Especificações, como se nele estivessem 

transcritas, as indicações de materiais relacionadas nos desenhos do projeto, as normas aprovadas 

e recomendadas, métodos de ensaio, padrões aprovados e recomendados pela ABNT, normas, leis, 

posturas e regulamentos em vigor referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos e 

concessionárias de serviços públicos. 

V. Detalhes de Execução 

Objetivo Específico: 
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Complementar as informações do Projeto Executivo. 

Produto Final Mínimo: 

Áreas molhadas: planta com indicação de posição e referência completa de louças sanitárias, 

ferragens e acessórios, bem como balcões, armários, soleiras, frisos, divisórias e arremates; cortes 

em quantidade necessária; detalhes de bancadas e outros elementos construtivos, com utilização 

de perspectivas, quando necessário; 

Escadas e rampas: planta com dimensionamento de pisos e patamares, representação e 

especificação de corrimão e revestimento de pisos e espelhos; cortes em quantidade necessária. 

Esquadrias: elevações e seções horizontais e verticais das esquadrias não convencionais, com 

indicação de materiais (metálicos ou de madeira), ferragens, peitoris, pingadeiras, peças de 

comando, puxadores, vidros, etc. 

Paginações de pisos e paredes: plantas de pisos e vistas de paredes com indicação das formas de 

assentamento de revestimentos, posições e dimensões de juntas, especificações de cores e 

materiais, recomendações para processo executivo. 

Estimativas de Materiais e Serviços 

13. PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

I. Estudos Preliminares 

Objetivo Específico: 

Apresentar os principais conceitos de propostas alternativas para o projeto de forma a possibilitar 

discussões, pré-dimensionamentos, previsões de pontos críticos, a fim de permitir a tomada de 

decisões quanto ao andamento dos trabalhos e escolha das alternativas mais interessantes ao 

cliente. 

Produto Final Mínimo: 

Memorial, contendo descrições e justificativas das alternativas propostas, dimensionamentos 

aproximados de itens críticos em cada uma (reservatórios, redes mestras, shafts, etc.). 
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Plantas Baixas, contendo 

reservatórios, barriletes, colunas principais, saídas de esgoto e águas pluviais, redes coletoras 

mestras, dispositivos de drenagem superficial ou subterrânea, ETAs, ETEs, etc.). 

II. Projeto Básico 

Objetivo Específico: 

Permitir uma primeira visualização das instalações, em termos gerais, para fins de análise e pré-

orçamento, quando necessário, bem como possibilitar o estudo de interferências com os outros 

projetos. 

Produto Final Mínimo: 

- Água fria e quente: 

Planta de Forro contendo: posicionamento de reservatórios; barriletes; colunas; aquecedores. 

Plantas Baixas dos pavimentos, contendo: posicionamento de tubulações de água fria e quente; 

posicionamento dos equipamentos, inclusive atendendo às especificidades dos equipamentos dos 

laboratórios conforme serão detalhados no Anexo II deste Termo de Referência. 

Memorial, contendo cálculos, descrição sucinta da proposta e especificação dos materiais a serem 

empregados. 

- Esgoto sanitário: 

Plantas Baixas dos pavimentos, contendo: posicionamento das canalizações de esgoto (primário 

principalmente); caixas (de passagem, de inspeção, de gordura, sifonadas, etc). 

Memorial, contendo cálculos, descrição sucinta da proposta e especificando materiais a serem 

empregados. 

- Águas pluviais: 

Planta de Cobertura contendo: posicionamento de descidas d'água; calhas. 
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Plantas Baixas dos pavimentos, contendo: posicionamento de tubulações de águas pluviais; 

posicionamento de canaletas; caixas de brita; dispositivos de drenagem superficial ou subterrânea, 

e outros elementos que possam existir. 

Memorial, contendo cálculos, descrição sucinta da proposta e especificação dos materiais a serem 

empregados. 

III. Projeto Executivo 

Objetivo Específico: 

Fornecer os dados necessários à execução/caracterização da obra, bem como dar condições de um 

estudo detalhado das instalações para fins de orçamento. 

Produto Final Mínimo: 

- Água fria e quente: 

Listagem dos desenhos 

Planta de Forro, em escala 1:50 ou 1:100, contendo: posicionamento e dimensionamento de 

reservatórios; posicionamento e dimensionamento do alimentador, extravasor e tubulação de 

limpeza; posicionamento e dimensionamento de barriletes; posicionamento e dimensionamento 

com especificação de colunas; localização e especificação de aquecedores; localização de registros; 

referências a detalhes; legendas; notas gerais; carimbo. 

Plantas Baixas dos pavimentos, em escala 1:50, contendo: posicionamento e dimensionamento de 

tubulações de água fria e quente; posicionamento dos equipamentos; posicionamento de colunas; 

referências a detalhes; legendas; notas gerais; carimbo. 

Diagrama Vertical das instalações de água fria e quente, em escala 1:50 ou 1:100, contendo 

dimensionamento de colunas e posicionamento esquemático de cômodos e aparelhos. 

Diagramas Isométricos ou Vistas de cada cômodo ou parede que contenha instalações de água fria 

e/ou quente. 

Memoriais, contendo cálculos, descrição da proposta. 
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Caderno de Especificações, caracterizando as condições de execução e o padrão de acabamentos 

requeridos para cada tipo de serviço, bem como indicando onde cada tipo de serviço deverá ser 

aplicado. Fazem parte integrante do Caderno de Especificações, como se nele estivessem 

transcritas, as indicações de materiais relacionadas nos desenhos do projeto, as normas aprovadas 

e recomendadas, métodos de ensaio, padrões aprovados e recomendados pela ABNT, normas, leis, 

posturas e regulamentos em vigor referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos e 

concessionárias de serviços públicos. 

Anexos: poderão ser anexados catálogos, procedimentos, normas ou qualquer outro documento 

com a finalidade de facilitar a execução das instalações. 

- Esgoto Sanitário: 

Listagem dos desenhos 

Plantas Baixas dos pavimentos, em escala 1:50 ou 1:100, contendo: posicionamento e 

dimensionamento das canalizações de esgoto primário e secundário; posicionamento e 

dimensionamento de tubos de queda, de gordura e de colunas de ventilação; posicionamento e 

dimensionamento de caixas (de passagem, de inspeção, de gordura, sifonadas, etc.); localização de 

equipamentos; legendas; notas gerais; carimbo. 

Ampliação, em escala 1:20 ou 1:25, dos principais ambientes em que haja instalações de esgoto 

sanitário. 

Memoriais, contendo cálculos, descrição da proposta. 

Caderno de Especificações, caracterizando as condições de execução e o padrão de acabamentos 

requeridos para cada tipo de serviço, bem como indicando onde cada tipo de serviço deverá ser 

aplicado. Fazem parte integrante do Caderno de Especificações, como se nele estivessem 

transcritas, as indicações de materiais relacionadas nos desenhos do projeto, as normas aprovadas 

e recomendadas, métodos de ensaio, padrões aprovados e recomendados pela ABNT, normas, leis, 

posturas e regulamentos em vigor referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos e 

concessionárias de serviços públicos. 
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Anexos: poderão ser anexados catálogos, procedimentos, normas ou qualquer outro documento 

com a finalidade de facilitar a execução das instalações. 

- Águas Pluviais: 

Listagem dos desenhos 

Planta de Cobertura, em escala 1:50 ou 1:100, contendo: posicionamento e dimensionamento de 

descidas d'água, calhas e outros elementos, indicando os sentidos de caimento e as respectivas 

inclinações; legendas; notas gerais; carimbo. 

Plantas Baixas dos pavimentos, em escala 1:50 ou 1:100, contendo: posicionamento e 

dimensionamento de tubulações de águas pluviais; posicionamento e dimensionamento de 

canaletas, caixas de brita, dispositivos de drenagem superficial ou subterrânea e outros elementos 

que possam existir; legendas; notas gerais; carimbo. 

Planta Baixa do Terreno, em escala 1:100, contendo: posicionamento e dimensionamento de 

canaletas, caixas (de passagem, de brita, etc.) e outros possíveis elementos; localização dos pontos 

de lançamento na rede pública com respectivas vazões; legendas; notas gerais; carimbo. 

Memoriais, contendo cálculos, descrição da proposta. 

Caderno de Especificações, caracterizando as condições de execução e o padrão de acabamentos 

requeridos para cada tipo de serviço, bem como indicando onde cada tipo de serviço deverá ser 

aplicado. Fazem parte integrante do Caderno de Especificações, como se nele estivessem 

transcritas, as indicações de materiais relacionadas nos desenhos do projeto, as normas aprovadas 

e recomendadas, métodos de ensaio, padrões aprovados e recomendados pela ABNT, normas, leis, 

posturas e regulamentos em vigor referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos e 

concessionárias de serviços públicos. 

Anexos: poderão ser anexados catálogos, procedimentos, normas ou qualquer outro documento 

com a finalidade de facilitar a execução das instalações. 

IV. Detalhes de Execução 

Objetivo Específico: 
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Complementar as informações do Projeto Executivo. 

Produto Final Mínimo: 

Desenhos, em escala 1:10, 1:20 ou 1:25, de detalhes tais como: ligações de equipamentos; junções 

especiais; caixas (de passagem, de inspeção, de gordura, de brita, etc.); seções de canaletas; fixação 

de calhas; etc. 

Estimativas de Materiais: por cômodo/parte da instalação, bem como estimativa global de 

materiais. 

14. PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

I. Estudos Preliminares 

Objetivo Específico: 

Apresentar os principais conceitos de propostas alternativas para o projeto, de forma a possibilitar 

discussões, pré-dimensionamentos, previsões de pontos críticos, a fim de permitir a tomada de 

decisões quanto ao andamento dos trabalhos e escolha das alternativas mais interessantes ao 

cliente. 

Produto Final Mínimo: 

Memoriais, contendo descrições e justificativas das alternativas propostas, dimensionamentos 

aproximados de itens críticos em cada uma (padrões de energia, forma de atendimento pela 

concessionária, subestação, redes mestras, quadros principais, shafts, etc.). 

Plantas Baixas, contendo posicionamento de elementos principais das propostas (entradas de 

energia, subestações, quadros gerais BT e AT, redes alimentadoras subterrâneas e aéreas, etc.). 

Diagrama Unifilar, contendo tanto aspectos do circuito elétrico quanto do caminhamento físico da 

instalação. Todos os dados e suas legendas. 

Planilhas para previsão/levantamento de cargas e pré-dimensionamentos de demandas. 

II. Projeto Básico 
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Objetivo Específico: 

Permitir uma primeira visualização das instalações, em termos gerais, para fins de análise e pré-

orçamento, quando necessário, bem como possibilitar o estudo de interferências com os outros 

projetos complementares. 

Produto Final Mínimo: 

Planta Geral, indicando: caminhamento das tubulações principais (alimentação, distribuição geral, 

etc.); previsões de localização e pré-dimensionamento de bombas, motores e outros aparelhos 

especiais; outras informações gerais de importância no projeto. 

Planta Baixa de cada Pavimento contendo: localização aproximada do(s) QDC(s); posicionamento 

de tubulações principais; localização de circuitos especiais (chuveiros elétricos, aquecedores, 

máquinas de alta potência, etc.); previsões aproximadas dos pontos de luz e tomadas. 

Memorial, contendo: descrição sucinta da proposta; cálculos de pré-dimensionamento e 

especificações dos principais materiais. 

Cálculo de Demanda e Projeto da Entrada de Energia: documentos necessários para aprovação da 

entrada de energia na concessionária local. 

III. Projeto Legal 

Objetivo Específico: 

Obter aprovação e liberação dos órgãos competentes para execução das instalações ou partes delas 

sujeitas a fiscalização destes órgãos. 

Produto Final Mínimo: 

Conjunto de documentos necessários aos processos de aprovação e liberação, conforme exigências 

dos órgãos competentes. 

Para entrega à Contratante: 
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Planta Geral ou de Situação indicando: caminhamento das tubulações primárias, localização de 

elementos de análise, especificações e dimensionamentos dos elementos de análise. 

Detalhamento dos Grupos de Medição e Proteção, contendo: plantas, vistas e cortes necessários à 

representação. 

Diagrama Unifilar ou Trifilar (conforme exigência técnica ou do órgão fiscalizador) das ligações. 

Detalhes dos seguintes elementos: caixas de medição, passagem ou derivação; conexões e 

elementos de aterramento; formas de instalações de dutos e cabos, etc. 

Memória de Cálculo de Demandas parciais e globais. 

Notas gerais e específicas para instalações e entrada de serviço. 

Legenda 

Conjunto de documentos APROVADOS pelo órgão fiscalizador e/ou documento, liberando a 

execução do projeto. 

IV. Projeto Executivo 

Objetivo Específico: 

Fornecer os dados necessários à execução da obra, bem como dar condições de um estudo 

detalhado das instalações para fins de verificação de interferências com outros projetos e/ou 

orçamento. 

Produto Final Mínimo: 

Listagem dos Desenhos 

Planta Geral, em escala 1:100, indicando: posicionamento do padrão com medidores; 

posicionamento do Quadro Geral de Distribuição dos Circuitos (QDC); caminhamento e 

dimensionamento da tubulação de alimentação do prédio; localização e especificação de bombas, 

motores e outros aparelhos especiais; outros elementos importantes à execução da ligação da rede 

pública à obra; legendas, notas gerais e carimbo. 
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Planta Baixa de cada Pavimento, em escala 1:50, contendo: posicionamento e identificação por 

circuito de pontos de luz (com diferenciação gráfica entre tipos de lâmpadas), tomadas, 

interruptores e outros aparelhos se necessários; caminhamento e dimensionamento das 

tubulações; identificação da fiação em cada tubulação (fase, neutro, terra e circuito a que pertence); 

posicionamento do QDC; referência a detalhes; legendas, notas gerais e carimbo. 

Diagramas Verticais, em escala 1:100 ou 1:50, contendo: posicionamento e identificação, no plano 

vertical, dos QDC e dos aparelhos com alimentação especial, bem como dos medidores; 

caminhamento esquemático das principais tubulações na vertical; referência a detalhes; legendas, 

notas gerais e carimbo. 

Quadros de Cargas e Diagramas Unifilares por QDC, indicando: quantidade e tipo de carga por 

circuito, dimensionamento da fiação e da proteção; fase(s) utilizada em cada circuito; demanda e 

dimensionamento da fiação e proteção da alimentação de cada QDC; legendas, notas gerais e 

carimbo. 

Quadro de Cargas e Diagrama Unifilar Geral, indicando: carga por QDC; dimensionamento da fiação 

e proteção da alimentação de cada QDC; dimensionamento da fiação e proteção da alimentação 

geral do prédio; legendas, notas gerais e carimbo. 

Detalhes dos Medidores 

Memorial, contendo cálculos, descrição da proposta. 

Caderno de Especificações, caracterizando as condições de execução e o padrão de acabamentos, 

requeridos para cada tipo de serviço, bem como indicando onde cada tipo de serviço deverá ser 

aplicado. Fazem parte integrante do Caderno de Especificações, como se nele estivessem 

transcritas, as indicações de materiais, relacionadas nos desenhos do projeto, as normas aprovadas 

e recomendadas, métodos de ensaio, padrões aprovados e recomendados pela ABNT, normas, leis, 

posturas e regulamentos em vigor referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos e 

concessionárias de serviços públicos. 

V. Detalhes de Execução 

Objetivo Específico: 
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Complementar as informações do Projeto Executivo. 

Produto Final Mínimo: 

Estimativa de Materiais e Serviços 

Desenhos e Esquemas de Ligação, em escala apropriada (ou sem escala), de equipamentos e 

detalhes das instalações que possam ser considerados pontos críticos. 

Vistas ou isométricos de instalações aparentes. 

15. PROJETO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

I. Estudos Preliminares 

Objetivo Específico: 

Apresentar informações sobre a situação do edifício com relação às descargas atmosféricas e indicar 

soluções para este sistema predial. 

Produto Final Mínimo: 

Memorial, contendo informações sobre a vulnerabilidade do edifício com relação a descargas 

atmosféricas, riscos de incidência das mesmas, indicação de soluções possíveis e recomendação 

sobre as soluções propostas. 

Desenhos (plantas, vistas, perspectivas, etc.) que ilustrem de modo genérico a proposta do sistema. 

II. Projeto Básico 

Objetivo Específico: 

Permitir uma primeira visualização do SPDA, bem como possibilitar o estudo de interferências 

físicas, visuais ou de operação com os outros projetos. Permitir avaliações de custos. 

Produto Final Mínimo: 
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Plantas, Cortes e Elevações, em escala 1:100 ou 1:50, com indicação dos elementos componentes 

do sistema, caminhamentos de cabos, posicionamento de hastes, prumadas, captores, postes, etc. 

Detalhes de instalação dos principais elementos, sobretudo sistemas de fixação, camuflagem, etc. 

Perspectivas, Maquetes ou Fotos (edifícios já construídos) com inserção dos elementos do sistema 

que ficarão aparentes nas fachadas, a fim de avaliar o impacto visual dos mesmos. 

Memorial, contendo: descrição sucinta da proposta; cálculos de pré-dimensionamento e 

especificações dos principais materiais. 

III. Projeto Executivo 

Objetivo Específico: 

Fornecer os dados necessários à execução da obra, bem como dar condições de um estudo 

detalhado do SPDA para fins de verificação de interferências com outros projetos e/ou orçamento. 

Produto Final Mínimo: 

Listagem dos Desenhos 

Planta Geral, em escala 1:100, indicando: posicionamento dos elementos do sistema (cabos, 

captores, postes, descidas, hastes subterrâneas, malhas, caixas diversas, quadros, etc.) e suas 

conexões; legendas, notas gerais e carimbo. 

Planta Baixa de cada Pavimento, em escala 1:50, contendo: posicionamento e identificação dos 

elementos do sistema no pavimento, caminhamentos de cabos; referência a detalhes; legendas, 

notas gerais e carimbo. 

Diagramas ou esquemas (quando necessário), em escala 1:100 ou 1:50 ou sem escala, contendo: 

posicionamento e identificação dos elementos do sistema e sua coordenação; referência a detalhes; 

legendas, notas gerais e carimbo. 

Detalhes de ligações, conexões, caixas, fixações, etc. 

Memorial, contendo cálculos, descrição da proposta. 
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Caderno de Especificações, caracterizando as condições de execução e o padrão de acabamentos 

requeridos para cada tipo de serviço, bem como indicando onde cada tipo de serviço deverá ser 

aplicado. Fazem parte integrante do Caderno de Especificações, como se nele estivessem 

transcritas, as indicações de materiais relacionadas nos desenhos do projeto, as normas aprovadas 

e recomendadas, métodos de ensaio, padrões aprovados e recomendados pela ABNT, normas, leis, 

posturas e regulamentos em vigor referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos e 

concessionárias de serviços públicos. 

IV. Detalhes de Execução 

Objetivo Específico: 

Complementar as informações do Projeto Executivo. 

Produto Final Mínimo: 

Estimativa de Materiais e Serviços 

Desenhos e esquemas de ligação, em escala apropriada (ou sem escala), de equipamentos e 

detalhes das instalações que possam ser considerados pontos críticos. 

16. PROJETO DE INSTALAÇÕES PARA TELECOMUNICAÇÕES (SOM, IMAGEM E DADOS/LÓGICA) 

I. Estudos Preliminares 

Objetivo Específico: 

Apresentar os principais conceitos de propostas alternativas para o projeto, de forma a possibilitar 

discussões, pré-dimensionamentos, previsões de pontos críticos, a fim de permitir a tomada de 

decisões quanto ao andamento dos trabalhos e escolha das alternativas mais interessantes ao 

cliente. Incluem todos os serviços relacionados a som, imagem e dados. 

Produto Final Mínimo: 

Memoriais, contendo descrições e justificativas das alternativas propostas para todos os sistemas 

de som, imagem e dados, dimensionamentos aproximados de itens críticos em cada uma (sala e 
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armários de equipamentos, shafts, racks, quadros, etc.) e informações para estimativas de custos 

de implantação e operação. 

Plantas Baixas, contendo posicionamento de elementos principais das propostas (entrada de 

telecom, armários e quadros, equipamentos, salas técnicas, pontos principais de som, imagem e 

dados, etc.). 

Planilhas com previsão de números de pontos de som, imagem e dados e principais características 

dos sistemas propostos. 

II. Projeto Básico 

Objetivo Específico: 

Permitir uma primeira visualização das instalações, em termos gerais, para fins de análise e pré-

orçamento, quando necessário, bem como possibilitar o estudo de interferências físicas ou de 

operação com os outros projetos. 

Produto Final Mínimo: 

Planta Geral, indicando: caminhamento das tubulações principais (alimentação, distribuição 

primária, etc.); previsões de localização e pré-dimensionamento de armários, racks, equipamentos 

ativos e passivos e outros aparelhos especiais; outras informações gerais de importância na 

proposta. 

Planta Baixa de cada Pavimento contendo: localização aproximada de armários ou quadros; 

posicionamento de tubulações principais; localização de linhas especiais (cabeamentos coaxiais, 

fibras ópticas, cabeamentos dedicados especificamente a um equipamento, etc.); previsão 

aproximada dos pontos de som, imagem e dados, layouts de salas técnicas ou de operações. 

Esquemas Verticais das instalações necessários ao entendimento das propostas, com especificações 

de linhas primárias (dutos e cabos). 

Memorial, contendo: descrição sucinta da proposta; cálculos de dimensionamento e especificações 

dos principais materiais e equipamentos passivos e ativos. 



 
 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 

CNPJ. 06.210.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479 

III. Projeto Executivo 

Objetivo Específico: 

Fornecer os dados necessários à execução da obra, bem como dar condições de um estudo 

detalhado das instalações para fins de verificação de interferências com outros projetos e/ou 

orçamento. 

Produto Final Mínimo: 

Listagem dos desenhos 

Planta Geral, em escala 1:100, indicando: posicionamento da entrada de telecomunicações com 

quadros e caixas; posicionamento do Quadro ou Armário de Distribuição Geral; caminhamento e 

dimensionamento da tubulação de alimentação do prédio; localização, layout e especificação de 

salas de equipamentos ou outros aparelhos especiais; outros elementos importantes à execução da 

ligação da rede pública à obra; legendas, notas gerais e carimbo. 

Planta Baixa de cada Pavimento, em escala 1:50, contendo: posicionamento e identificação dos 

pontos de Telecom  som, imagem e dados  com diferenciação gráfica entre tipos de facilidades; 

caminhamento e dimensionamento das tubulações; identificação da fiação em cada tubulação; 

posicionamento dos armários, quadros e caixas; referência a detalhes; legendas, notas gerais e 

carimbo. 

Diagramas Verticais de Caminhos e Espaços, em escala 1:100 ou 1:50, contendo: posicionamento e 

identificação, no plano vertical, dos armários, quadros e dos aparelhos com finalidade especial, bem 

como dos racks e equipamentos ativos; caminhamento esquemático das principais tubulações na 

vertical; referência a detalhes; legendas, notas gerais e carimbo. 

Diagramas da Rede de Telecomunicações, indicando: quantidade e tipo de pontos atendidos por 

cada trecho da rede, dimensionamento da fiação primária e equipamentos de conexão; legendas, 

notas gerais e carimbo. 
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Quadro de Pontos de Telecomunicações, indicando: números de pontos atendidos em cada 

modalidade (som, imagem e dados), distribuição dos mesmos nos pavimentos, salas, áreas de 

trabalho, etc., especificações dos pontos (se for o caso). 

Detalhes dos Armários, Quadros ou Racks 

Memorial, contendo cálculos, descrição da proposta e detalhamento dos sistemas utilizados, 

inclusive com requisitos para equipamentos ativos (caso já não inclua a especificação dos mesmos). 

Caderno de Especificações, caracterizando as condições de execução e o padrão de acabamentos, 

requeridos para cada tipo de serviço, bem como indicando onde cada tipo de serviço deverá ser 

aplicado. Fazem parte integrante do Caderno de Especificações, como se nele estivessem 

transcritas, as indicações de materiais, relacionadas nos desenhos do projeto, as normas aprovadas 

e recomendadas, métodos de ensaio, padrões aprovados e recomendados pela ABNT, normas, leis, 

posturas e regulamentos em vigor referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos e 

concessionárias de serviços públicos. 

IV. Detalhes de Execução 

Objetivo Específico: 

Complementar as informações do Projeto Executivo. 

Produto Final Mínimo: 

Estimativa de Materiais e Serviços 

Desenhos e esquemas de ligação, em escala apropriada (ou sem escala), de equipamentos e 

detalhes das instalações que possam ser considerados pontos críticos. 

Vistas ou isométricos de instalações aparentes. 

17. PROJETO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS E PÂNICO (SPCI) 

I. Estudos Preliminares 

Objetivo Específico: 
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Apresentar os principais conceitos do SPCI, de forma a possibilitar discussões, pré-

dimensionamentos, avaliações segundo a legislação pertinente, previsões de pontos críticos, a fim 

de permitir a tomada de decisões quanto ao andamento dos trabalhos e escolha das alternativas 

mais interessantes ao cliente. De acordo com as normas do Corpo de Bombeiros local e as 

recomendações do Iphan para museus e prédios históricos tombados - PORTARIA Nº 366, DE 4 DE 

SETEMBRO DE 2018, Anexo 3, que estabelece as diretrizes para projeto de prevenção e combate a 

incêndio. 

Produto Final Mínimo: 

Relatório de Análise do Projeto Arquitetônico, avaliando a adequabilidade do edifício às normas de 

segurança para casos de incêndios, contemplando rotas de fuga (vãos, acessos, escadas, esquadrias, 

etc.), especificações de materiais, características geométricas da obra (alturas, áreas, distâncias, 

etc.), etc. 

Memorial, contendo descrições e justificativas dos conceitos e alternativas de sistemas de PCI 

propostos, caracterização e classificação da edificação para fins de prevenção e combate a incêndio, 

pré-dimensionamentos e orientações para concepção de sistemas prediais intervenientes. 

II. Projeto Básico 

Objetivo Específico: 

Permitir uma primeira visualização do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndios e Pânico, em 

termos gerais, para fins de análise e pré-orçamento, quando necessário, bem como possibilitar o 

estudo de interferências com os outros sistemas. Prever o combate a incêndio na área de reservas 

técnicas e laboratório.  

Produto Final Mínimo: 

Planta Geral, indicando: áreas de risco, elementos componente do SPCI em áreas externas 

(extintores, sinalizações, hidrantes, iluminação de emergência, corrimãos, etc.), marcação de rotas 

de fuga e de acesso de viaturas, cotas de elementos componentes do SPCI, caminhamento de 

tubulações, etc. 
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Planta Baixa de cada Pavimento contendo: áreas de risco, elementos internos componente do SPCI 

(extintores, sinalizações, hidrantes, iluminação de emergência, corrimãos, etc.), marcação de rotas 

de fuga, cotas de elementos componentes do SPCI, caminhamento de tubulações, etc. 

Memorial, contendo: descrição sucinta da proposta; cálculos de pré-dimensionamento e 

especificações dos principais materiais com destaque para os pontos que gerem interferências 

dimensionais ou conceituais com outras disciplinas e questões necessárias à aprovação do SPCI 

relacionadas à operação do edifício. 

Memórias de Cálculo de Elementos Intervenientes em outras Disciplinas: memórias de cálculo com 

pré-dimensionamento de elementos ou componentes que afetem outras disciplinas, tais como 

larguras de rotas de fuga e saídas de emergência, volumes de reservatórios, diâmetros de 

tubulações, bomba, tubulações, etc. 

III. Projeto Executivo 

Objetivo Específico: 

Fornecer os dados necessários à execução da obra, bem como dar condições de um estudo 

detalhado das instalações para fins de verificação de interferências com outros projetos e/ou 

orçamento. 

Produto Final Mínimo: 

Listagem dos Desenhos 

Planta Geral, em escala 1:100, indicando: posicionamento dos elementos que compõem o SPCI e 

seu posicionamento; caminhamento e dimensionamento de tubulações externas; localização e 

especificação de bombas, motores e outros aparelhos especiais; posicionamento de reservatórios; 

outros elementos importantes à conexão do sistema com redes públicas ou entre edifícios; 

legendas, notas gerais e carimbo. 

Planta Baixa de cada Pavimento, em escala 1:50, contendo: posicionamento e identificação de 

elementos constituintes do SPCI (com diferenciação gráfica entre tipos de elementos), extintores, 

hidrantes, iluminação de emergência, sinalização e outros itens se necessário; caminhamento e 
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dimensionamento das redes que alimentam os diversos componentes do sistema (hidráulicas e 

elétricas, se for o caso); dimensionamentos de rotas de fuga e saídas de emergência; 

posicionamento de elementos de risco (quadros de força, depósitos de combustíveis ou 

semelhantes, etc.); referência a detalhes; legendas, notas gerais e carimbo. 

Isométricos, em escala 1:100 ou 1:50, contendo: redes de hidrantes, de chuveiros automáticos, 

cotas, especificações de tubulações e equipamentos. 

Diagramas de Sistemas de Alarme, indicando: posicionamento e caracterização da(s) central(ais) de 

alarme, pontos de acionamento, ligação de sensores diversos, etc. (Compatibilizar com projeto de 

instalações para telecomunicações.) 

Detalhes de Elementos, em escala 1:50 a 1:100, indicando: condições e especificações obrigatórias 

aos elementos componentes do SPCI, requisitos de instalação a serem observados 

obrigatoriamente. 

Memorial, contendo cálculos e descrição da proposta. 

Plano de Intervenção e/ou de Evacuação, quando for exigido pela legislação ou quando fizer parte 

do SPCI. 

Caderno de Especificações, caracterizando as condições de execução e o padrão de acabamentos, 

requeridos para cada tipo de serviço, bem como indicando onde cada tipo de serviço deverá ser 

aplicado. Fazem parte integrante do Caderno de Especificações, como se nele estivessem 

transcritas, as indicações de materiais relacionadas nos desenhos do projeto, as normas aprovadas 

e recomendadas, métodos de ensaio, padrões aprovados e recomendados pela ABNT, normas, leis, 

posturas e regulamentos em vigor referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos e 

concessionárias de serviços públicos. 

IV. Detalhes de Execução 

Objetivo Específico: 

Complementar as informações do Projeto Executivo. 

Produto Final Mínimo: 
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Estimativa de Materiais e Serviços 

Desenhos e Esquemas de Ligação, em escala apropriada (ou sem escala), de equipamentos e 

detalhes das instalações que possam ser considerados pontos críticos. 

Vistas ou isométricos de instalações aparentes. 

 

V. Projeto Legal 

Objetivo Específico: 

Obter aprovação e liberação dos órgãos competentes para execução das instalações ou partes dela 

sujeitas à fiscalização destes órgãos. 

Produto Final Mínimo: 

Conjunto de documentos necessários aos processos de aprovação e liberação, conforme exigências 

dos órgãos competentes. 

Para entrega à Contratante: 

Conjunto de documentos APROVADOS pelo órgão fiscalizador e/ou documento liberando a 

execução do projeto. 

18. PROJETO DE ESTRUTURAS 

I. Estudos Preliminares 

Objetivo Específico: 

Apresentar as soluções prováveis para o sistema estrutural, indicando suas relações com outras 

disciplinas de projeto e permitindo uma avaliação das viabilidades técnicas e econômicas da 

estrutura do edifício. 

Produto Final Mínimo: 
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Plantas dos Pavimentos, indicando o posicionamento de elementos estruturais (pilares, vigas 

principais, muros, paredes estruturais, contenções, etc.), especificações genéricas de sistemas 

construtivos e/ou estruturais. 

Cortes Esquemáticos, quando necessários ao entendimento das propostas com aproximação 

dimensional do elementos estruturais (vigas e lajes). 

Memorial, contendo descrição e justificativa da(s) proposta(s), avaliações de quantitativos e/ou 

custos relativos a outras soluções possíveis. 

II. Projeto Básico 

Objetivo Específico: 

Permitir uma primeira visualização do Sistema Estrutural, em termos gerais, para fins de análise e 

pré-orçamento, quando necessário, bem como possibilitar o estudo de interferências com os outros 

projetos. 

Produto Final Mínimo: 

- Concreto Armado 

Plantas de Fôrma dos pavimentos, inclusive níveis de fundações, em escala 1:200 a 1:50, contendo: 

posicionamento e pré-dimensões dos elementos estruturais; indicação de níveis principais; 

especificações básicas de sistemas construtivos; sobrecargas atuantes nas lajes, quando estas forem 

pré-moldadas; posicionamento das caixas d'água; legendas; carimbo. 

Desenhos de Elementos Especiais como escadas, poços de elevadores, rampas, bases para 

equipamentos, juntas, apoios, muros, contenções, etc., quando estes forem fundamentais à 

definição do sistema estrutural. 

Tabela de Quantitativos, contendo aproximações de consumo de materiais principais. 

Memorial, contendo: descrição sucinta da proposta; cálculos de pré-dimensionamento e 

especificações dos principais materiais. 

- Estruturas Metálicas 
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Desenhos Unifilares dos pavimentos com indicação dos perfis, cortes e detalhes necessários ao 

entendimento da estrutura. 

Tabela de Quantitativos, contendo aproximações de consumo de materiais principais. 

Memorial, contendo: descrição sucinta da proposta; cálculos de pré-dimensionamento e 

especificações dos principais materiais. 

III. Projeto Executivo 

Objetivo Específico: 

Fornecer os dados e informações necessárias à execução da obra, bem como dar condições de um 

estudo detalhado do sistema estrutural para fins de avaliação técnica e orçamento. 

Produto Final Mínimo: 

Listagem dos Desenhos 

- Concreto Armado 

Planta(s) de Locação 

Plantas de Forma dos pavimentos, inclusive níveis de fundações, em escala 1:50, contendo: 

identificação, posicionamento e dimensões dos elementos estruturais; distinção gráfica entre os 

elementos; linha de eixo das formas de vigas; indicação de cotas parciais e totais entre eixos da 

forma; indicação dos níveis de piso em osso; alturas (espessuras) da laje; sobrecargas atuantes nas 

lajes, quando estas forem pré-moldadas; identificação de forros; posicionamento das caixas d'água; 

legendas; carimbo. 

Desenhos de Formas de Elementos Especiais como escadas, poços de elevadores, rampas, bases 

para equipamentos, juntas, apoios, etc. 

Desenhos de Formas de muros, contenções e outros elementos de consolidação geotécnica 

porventura necessários. 
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Detalhamento dos Pisos, incluindo suporte mínimo necessário para acomodação das prateleiras e 

armários da reserva técnica, bem como controle de vibração para os laboratórios, seguindo 

recomendações de vibrações máximas de cada equipamento a ser instalado nos laboratórios do 

MCTer. 

Detalhamento das Armaduras das Vigas. 

Detalhamento das Armaduras dos Pilares e Pilares Paredes. 

Detalhamento das Armaduras das Lajes. 

Detalhamento das Armaduras de Elementos Especiais como escadas, rampas, bases de 

equipamentos, etc. 

Formas e Detalhamento de Armaduras de Muros e Contenções, ou outros elementos de 

consolidação geotécnica, incorporadas à edificação ou necessárias à execução da solução estrutural. 

Tabela de ferros, contendo: identificação, bitola, comprimentos e peso das armaduras; quadro 

resumo de armaduras (ferros), contendo: diâmetro e pesos totais. 

Caderno de Especificações, caracterizando as condições de execução e o padrão de acabamentos, 

requeridos para cada tipo de serviço, bem como indicando onde cada tipo de serviço deverá ser 

aplicado. Fazem parte integrante do Caderno de Especificações, como se nele estivessem 

transcritas, as indicações de materiais relacionadas nos desenhos do projeto, as normas aprovadas 

e recomendadas, métodos de ensaio, padrões aprovados e recomendados pela ABNT, normas, leis, 

posturas e regulamentos em vigor referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos e 

concessionárias de serviços públicos. 

- Estruturas Metálicas 

Plantas de Locação de Insertos, Chumbadores e Cargas. 

Plantas e Elevações dos pavimentos. 

Desenhos Unifilares com representação esquemática dos perfis componentes e seu 

posicionamento. 
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Detalhes Típicos de Ligações com indicação dos esforços a serem transmitidos. 

Detalhes Típicos de Interfaces e interferências com outros componentes de obra. 

Cortes e Detalhes Executivos dos Chumbadores e Insertos. 

Lista Preliminar de Materiais, detalhada por tipo de material e por conjunto estrutural. 

Caderno de Especificações, caracterizando as condições de execução e o padrão de acabamentos, 

requeridos para cada tipo de serviço, bem como indicando onde cada tipo de serviço deverá ser 

aplicado. Fazem parte integrante do Caderno de Especificações, como se nele estivessem 

transcritas, as indicações de materiais relacionadas nos desenhos do projeto, as normas aprovadas 

e recomendadas, métodos de ensaio, padrões aprovados e recomendados pela ABNT, normas, leis, 

posturas e regulamentos em vigor referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos e 

concessionárias de serviços públicos. 

IV. Detalhes de Execução 

Objetivo Específico: 

Complementar as informações do Projeto Executivo. 

Produto Final Mínimo: 

- Concreto Armado 

Estimativa de Materiais e Serviços. 

Plantas de Furação de lajes e vigas. 

Desenhos Auxiliares para orientação de cimbramento e formas. 

Memória de Cálculo das estruturas. 

- Estruturas Metálicas 

Estimativa de Materiais e Serviços 



 
 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 

CNPJ. 06.210.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479 

Memorial Descritivo com orientações para fabricação e desenhos auxiliares para esse fim. 

Listas de Parafusos. 

Memória de Cálculo das estruturas. 

19. PROJETO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO 

I. Estudos Preliminares 

Objetivo Específico: 

Apresentar os principais conceitos de propostas alternativas para o projeto de forma a possibilitar 

discussões, pré-dimensionamentos, previsões de pontos críticos, a fim de permitir a tomada de 

decisões quanto ao andamento dos trabalhos e escolha das alternativas mais interessantes ao 

cliente. 

Produto Final Mínimo: 

Memorial, contendo descrições e justificativas das alternativas propostas, dimensionamentos 

aproximados de itens críticos em cada uma (espaços para equipamentos, previsão de dutos, 

potências, demandas de água, etc.), estimativas de carga térmica e demandas de água e energia, 

estimativas de pesos de equipamentos. 

Avaliações Técnicas, contendo cálculos e argumentações com avaliação técnico-econômica das 

possibilidades de soluções, estimativas de consumos e custos de operação e manutenção. 

Plantas Baixas, contendo posicionamento de elementos principais das propostas (salas de 

equipamentos, equipamentos individuais, drenagens, quadros), caminhamento de dutos principais 

com dimensionamento aproximado. 

II. Projeto Básico 

Objetivo Específico: 
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Permitir uma primeira visualização das instalações, em termos gerais, para fins de análise e pré-

orçamento, quando necessário, bem como possibilitar o estudo de interferências com os outros 

projetos. 

Produto Final Mínimo: 

Plantas Baixas dos Pavimentos, contendo: posicionamento de tubulações de água, posicionamento 

e dimensionamento de equipamentos, condições de acesso a equipamentos, caminhamento e 

dimensionamento de dutos e espaços de manutenção, posicionamento de equipamentos auxiliares. 

Plantas dos Forros, contendo caminhamentos e dimensionamentos de dutos e outros 

equipamentos e acessórios. 

Estudo Técnico contendo: estimativas de custos iniciais, estimativas de custos operacionais, 

incluindo custos de manutenção, confiabilidade, espaços ocupados, características físicas e 

operacionais dos sistemas. 

Memorial, contendo consolidação dos cálculos de carga térmica, demandas de energia e água; 

seleção dos equipamentos e acessórios, descrição sucinta da proposta e especificação dos materiais 

a serem empregados. 

III. Projeto Executivo 

Objetivo Específico: 

Fornecer os dados necessários à execução/caracterização da obra, bem como dar condições de um 

estudo detalhado das instalações para fins de orçamento. 

Produto Final Mínimo: 

Listagem dos Desenhos 

Planta de Forro, em escala 1:50 ou 1:100, contendo: posicionamento e dimensionamento de dutos 

e demais tubulações, suas conexões, localização de furações necessárias em lajes ou outros 

elementos estruturais, posicionamento e dimensionamento de difusores e retornos de ar. 
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Plantas Baixas dos Pavimentos, em escala 1:50, contendo: posicionamento e dimensionamento de 

dutos; posicionamento dos equipamentos; especificações de espaços para manutenções, 

posicionamento de colunas, posicionamento de acessórios tais como tomadas de ar, filtros, 

retornos de ar, tubulações de água ou sistemas de drenagem; referências a detalhes; legendas; 

notas gerais; carimbo. 

Esquemas e Cortes com indicação de dutos, equipamentos e acessórios. 

Diagramas de alimentações elétricas, proteções e comandos dos equipamentos. 

Memoriais, contendo cálculos, descrição da proposta. 

Caderno de Especificações, caracterizando as condições de execução e o padrão de acabamentos 

requeridos para cada tipo de serviço, bem como indicando onde cada tipo de serviço deverá ser 

aplicado. Fazem parte integrante do Caderno de Especificações, como se nele estivessem 

transcritas, as indicações de materiais relacionadas nos desenhos do projeto, as normas aprovadas 

e recomendadas, métodos de ensaio, padrões aprovados e recomendados pela ABNT, normas, leis, 

posturas e regulamentos em vigor referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos e 

concessionárias de serviços públicos. 

Anexos: poderão ser anexados catálogos, procedimentos, normas ou qualquer outro documento, 

com a finalidade de facilitar a execução das instalações. 

IV. Detalhes de Execução 

Objetivo Específico: 

Complementar as informações do Projeto Executivo. 

Produto Final Mínimo: 

Desenhos, em escala 1:10, 1:20 ou 1:25, de detalhes tais como: casas de máquinas, ligações de 

equipamentos; junções especiais; fixação de dutos; isolamentos térmicos e acústicos; etc. 

Estimativas de Materiais e Serviços: por subsistema independente, bem como estimativa global de 

materiais. 
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20. ORÇAMENTAÇÃO DE OBRA  PLANILHA DE CUSTO 

I. Projeto Executivo 

Objetivo Específico: 

Balizar o processo de planejamento e contratação da execução do empreendimento com 

informações de custos por fase e globais. 

Produto Final Mínimo: 

Estrutura Analítica da Obra - EAO: divisão dos serviços do empreendimento em partes menores 

(etapas ou fases) e subpartes, de modo a permitir o gerenciamento da mesma em termos de custos. 

Levantamento de Custos de Insumos: listagem de custos de insumos, levantados no período máximo 

de 2 meses antes da entrega, com indicação de preço mínimo, máximo e médio e variação 

percentual do menor preço para o maior em cada insumo. 

Composição de Custos Unitários: apresentação das composições de custos unitários para cada 

serviço a ser relacionada na planilha ou indicação de composição referencial utilizada de fonte 

bibliográfica. 

Planilha de Custos: planilha que reúne os levantamentos de quantitativos, desenvolvidos pelos 

projetos em cada disciplina, adicionando serviços preliminares, complementares, etc. para a 

completa execução do empreendimento. Deve ser apresentada, acompanhando a divisão feita na 

EAO, fornecendo custos unitários previstos para cada serviço (já considerado o BDI), quantitativos 

e custos por serviço, por etapa e globais. 

Composição de BDI: apresentar cálculos para composição de BDI referencial, de modo a aproximar 

os valores dos custos levantados a valores de vendas praticados por construtoras/empreiteiras. 

Obs.: De modo geral não serão permitidos i

planilha deverão ser quantificados. 

20.1 Planilha de Apresentação de Preços
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21.   CARACTERÍSTICAS GERAIS PARA A ESTRUTURAÇÃO DOS PROJETOS DO EDIFÍCIO SEDE 

Adoção de materiais economicamente viáveis, fáceis de limpar e de longa durabilidade, que contribuam 

para a manutenção da estabilidade da temperatura e umidade relativa do ar no interior do Museu. A 

seleção de materiais deve priorizar os não inflamáveis ou de baixa combustão e que propiciem conforto 

térmico às obras e aos visitantes.  

 Adoção de equipamentos elétricos e de iluminação de baixo consumo assim como automação 

visando à eficiência energética. (ODS 7  Energia Limpa e Acessível.) 

 Controle de acesso de luz no interior do edifício, de forma a não possibilitar a incidência de luz 

solar direta, notadamente nos circuitos expositivos e de coleções científicas (reserva técnica).  

 As paredes devem ser de simples higienização e, se possível, passíveis de ser repintadas para 

possibilitar montagens reversíveis a custos viáveis; o piso deve permitir grande tráfico de 

visitantes, deslocamento fácil de obras e simples manutenção.  

 As instalações elétricas compatíveis com as demandas de utilização do museu e de seus 

laboratórios, se possível com carga extra, visando a futuras ampliações. 

 Deverá ser elaborado projeto iluminotécnico, tanto para as áreas internas quanto para as áreas 

externas da edificação. 

 As instalações hidráulicas e tubulações de gás devem ser dimensionadas de forma a atender às 

necessidades de cada laboratório. 

 Sistema de captação e aproveitamento da água (reúso da água para jardins, etc.) ODS 12 

Consumo e Produção Responsável. 

 Adoção de sistema de climatização e refrigeração com uso inteligente de água; 

 O sistema de climatização tem como objetivo principal garantir a conservação do acervo e não 

apenas o conforto térmico do usuário, sendo necessário, portanto, a análise das áreas onde 

serão imprescindíveis o controle de temperatura e umidade com correção automática e 

ininterrupta. 

 Automação do sistema de iluminação, climatização e instalações em geral propiciando 

facilidade da manutenção e economia. 



 
 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 

CNPJ. 06.210.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479 

 Esgotamento sanitário específico para descarte de produtos químicos. 

 Análise do entorno da edificação contemplando planejamento de tráfico, acessos diretos 

através de passarelas específicas ou situações especiais de travessia de ruas de grande fluxo de 

trânsito, proximidade de transportes públicos, estacionamento acessível, etc. 

 Adequação de todo o edifício à legislação de acesso de deficientes ou pessoas com mobilidade 

reduzida ao edifício (exigência legal quanto à acessibilidade do cidadão). 

 Acessos diferenciados para público e portaria de acesso restrita a funcionários.  

 Área para carga e descarga coberta. Acesso de serviço para acervo com doca para descarga de 

acervo e outros equipamentos. 

 Elevadores e/ou rampas para movimentação do acervo (caixas ou carrinhos especiais, 

chamados dollies).  

 Sistema de segurança interna e externa com locação de câmeras interligadas à Central de 

Segurança, monitorada 24 horas. Central de controle, monitoramento e segurança incluindo a 

automação predial.  

 Sistema de prevenção e combate a incêndio atendendo às normas vigentes. Em especial àquela 

específica para bens culturais imóveis acautelados pelo tombamento. 

 Sonorização ambiente. 

 Geração de energia para emergência em toda a edificação. Nas áreas de exposição três sistemas 

de iluminação em circuitos independentes: emergência, de serviço e cênica. 

 Áreas para armazenagem de lixo diário, com coleta seletiva.  

 Vestiário e sanitários para funcionários internos e terceirizados. 

 Copa/cozinha/refeitório para atendimento a funcionários internos e terceirizados, com previsão 

de área para aquecimento de refeições de forma segura e com isolamento de odor. 

 Almoxarifado  para armazenagem de materiais gerais em relação à administração, limpeza e 

demais atividades. 

 Depósito e oficina de manutenção do edifício (informática, ar condicionado, elétrica, hidráulica, 

etc). 
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 Espaço físico dedicado aos laboratórios e coleções científicas conforme discriminados 

individualmente no anexo II. 

 Estacionamento com área de embarque/desembarque para usuários.  

21.1 Áreas técnicas e funcionais  

No programa de arquitetura proposto para museus, faz-se necessário atender as suas funções básicas 

de identificação, documentação, preservação e difusão que podem ser agrupadas em dois tipos de 

áreas que podem ter ou não acervo: 

 Áreas Públicas 

 Áreas Internas 

O planejamento dos espaços deve levar em consideração as atividades a serem desempenhadas com 

adequação, principalmente, no que se refere aos quesitos de circulações e segurança do edifício. 

Geralmente o fluxo a ser considerado segue, esquematicamente o seguinte:  

 

Salas de Exposição 
Atendimento a grupos 
Biblioteca 

Recepção /Entrada 
 

Administração Setor Técnico 

Reserva Técnica 
Área de acesso público 
 
Área de acesso restrito 
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A proposta para o Museu de Ciências da Terra é que os laboratórios, departamentos técnicos e 

administrativos tenham seu funcionamento estejam em uma área integrada, que contemple a 

instalação de unidades de trabalho com terminais de computador e outros equipamentos especiais que 

serão elencados nos anexos. A estimativa inicial da quantidade de área integrada e funcionários de 

cada setor está apresentada no Anexo 1. 

Esses espaços devem incluir toda a infraestrutura de lógica e elétrica para o funcionamento de diversas 

unidades de trabalho informatizadas, assim como o mobiliário específico para tais funções. 

Recomendamos que essa área disponha de um sistema de climatização para conforto humano e 

iluminação com intensidade variável, preferencialmente com dimerização, e focos para cada unidade 

de trabalho.  

21.2 Infraestrutura das coleções científicas do MCTer 

 A revitalização do MCTer proporciona uma oportunidade única para a construção de um espaço 

adequado para as coleções, comparável aos melhores museus do mundo, atualizando a estrutura atual 

extremamente defasada e ineficiente. O sucesso do projeto de revitalização depende primariamente 

de uma estrutura sólida e eficiente de suas coleções geocientíficas, que deverão respaldar as pesquisas 

geradas futuramente. 

Objetivos das salas de coleções científicas (reserva técnica) do futuro MCTer 

 Conservar de forma apropriada e compacta os exemplares geológicos e paleontológicos 

pertencentes ao acervo do MCTer, assim como provenientes de projetos do Serviço Geológico 

do Brasil  CPRM, ou de outras instituições, que sejam representativos para a pesquisa 

geocientífica; 

 Permitir o acesso ao acervo de forma ágil para pesquisadores do mundo todo; 

 Gerir e disponibilizar as informações científicas de todo o acervo, possibilitando rapidamente 

pesquisas amplas sobre as geociências no Brasil; 
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 Constituir a base para ações de divulgação e visibilidade, tais como exposições de longa duração, 

temporárias ou itinerantes, programas educativos, participações em eventos, etc.; 

 Integrar o ambiente das coleções científicas à exposição do MCTer, tornando-as parte da 

experiência do visitante e exibindo a grande dimensão dos trabalhos, desenvolvidos pelo 

Serviço Geológico do Brasil - CPRM, quando possível. 

Requisitos das salas de coleções (Reservas Técnicas) 

Deve ser dada prioridade para instalação das reservas técnicas, é imprescindível que as salas de 

coleções e curadoria de coleções  tenham estrutura adequada, moderna e segura. Nesta área está 

prevista a colocação de sistema de extinção de incêndio. 

Esta área também acomodaria a sala de preparação de fósseis e minerais, , e o núcleo de curadoria.  

A área necessária corresponde a 700 m² apenas para coleções (reserva técnica) e 450 m² para as demais 

áreas, incluindo laboratórios de preparação e curadoria, a depender da configuração do local, 

considerando pé-direito de 4,5 m.  

Os exemplares serão armazenados em estantes de aço tipo porta-pallets e caixas de padrão industrial; 

estão estimadas estantes de aço tipo porta-pallets com medidas variando de 1,80 m a 11 m de 

comprimento, 0,6 a 1,2 m de profundidade e até 2,1 m de altura, com 3 a 5 prateleiras de metal 

gradeado.  

As estantes estarão divididas em dois níveis, um térreo e um mezanino de aço, padrão industrial, com 

piso de aço gradeado, ficando metade no nível do térreo e a outra metade no mezanino. Um conjunto 

de estantes deslizantes compactadoras com laminários acomodará a coleção de microfósseis e lâminas 

delgadas. Uma escada também de aço padrão industrial, com largura de 1 m, deverá levar ao mezanino. 

Um pequeno elevador de carga pode auxiliar na movimentação de material.  

Os laboratórios associados à curadoria, tais como documentação, preparação, conservação, 

replicagem, salas de estudos, depósito, triagem, imageamento e ilustração se possível deverão ser em 
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áreas contíguas às coleções, minimizando assim a necessidade de movimentação do acervo, trazendo 

agilidade à pesquisa.   

É importante: 

 A sala de coleções ser regular e contínua, com o mínimo possível de subdivisões, evitando o 

desmembramento de coleções; 

 Deve ser preferencialmente situada no térreo, com fácil acesso para veículos, pois há 

movimentação contínua de cargas pesadas e sensíveis; isso também permite a evacuação 

programada em caso de sinistro;  

 Piso, paredes e revestimentos evitando-se materiais inflamáveis, devendo suportar peso de 

pelo menos 2 toneladas por m²;  

 O piso deve ser elevado em relação às áreas externas adjacentes para evitar a entrada de água 

em eventuais enchentes. O piso deve ser nivelado e liso, sem obstáculos como degraus ou 

frestas, possibilitando a movimentação do acervo por carrinhos de carga com o mínimo de 

trepidação; recomenda-se o uso de piso de concreto revestido com epóxi industrial;  

 Rampas para áreas externas devem ter o mínimo possível de declive. Não deve ter teto 

rebaixado de gesso ou qualquer outro tipo, assim como divisórias ou drywall; no entanto, 

divisórias podem ser feitas com tijolos, blocos de cimento ou ainda steelframe e placas 

cimentícias; 

 A reserva técnica não deve ter encanamentos no teto, piso ou paredes, mesmo em salas 

vizinhas; o objetivo é impedir vazamentos ou eventuais obras de manutenção dentro da área 

de coleções; 

 Deve-se evitar a incidência solar direta, eventuais janelas ou vidros devem ser protegidos com 

películas anti-UV, brises, venezianas ou outros;  

 É extremamente importante o controle separado de temperatura e umidade em tempo integral, 

sobretudo evitando variações de temperatura e umidade, através do uso de desumidificadores 

e ares-condicionados duplicados, como backup; sempre deve haver um sistema funcionando. A 
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temperatura deve ser mantida constante entre 20º C e 25º C e a umidade relativa entre 40% e 

50%; 

 Deve-se prever sistema automatizado de monitoramento de temperatura e umidade nas áreas 

de reserva; 

 Preferencialmente sem ventilação natural, eventuais janelas devem ser vedadas; isso evita 

mudanças bruscas de umidade e temperatura e a entrada de insetos e outros animais, além de 

diminuir a incidência de poeira; deve-se criar uma pressão positiva de forma a impedir a entrada 

de poeira;  

 É importante minimizar toda a fiação ou equipamentos elétricos dentro da área das coleções, 

atenuando o risco de incêndio. A sala deve ter poucas tomadas e o mínimo de fiação necessária; 

os conduítes podem ser expostos do tipo industrial, facilitando a manutenção, mas não deve 

haver nenhuma fiação exposta de nenhum tipo (como cabos de rede, por exemplo); caixas de 

força devem ter acesso fácil;  

 Iluminação com lâmpadas led sem UV, com temperatura de cor entre 4000 e 5000 K. Devem ser 

usadas luminárias tipo antiexplosão;  

 Devem ser instalados equipamentos de combate a incêndio, como detectores de fumaça, 

alarmes, extintores, hidrantes e mangueiras (preferencialmente externos à sala), sprinklers de 

água com tubagem seca (prevenindo vazamentos na coleção), equipamentos para brigada e 

saídas de incêndio;  

 Todas as portas devem ser corta-fogo; o mesmo vale para áreas adjacentes e pisos acima.  

Sala cofre de tipos e exemplares raros 

Dentro da sala de coleções deve haver um compartimento menor, com cerca de 40 m², com paredes 

de alvenaria ou preferencialmente concreto, que abrigará os exemplares mais importantes das 

coleções, os exemplares que nomeiam espécies novas (tipos) e espécimes raros ou valiosos.  
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O único acesso deverá ser através da sala de coleções, com portas corta-fogo. Deve-se ter saída de 

emergência, ou ser próxima a uma, com rampa para área externa ao prédio para evacuação 

programada em caso de sinistro.  

Os exemplares serão armazenados em armários corta-fogo com rodinhas, e os exemplares maiores 

serão dispostos em carrinhos de carga; isso permite a evacuação através da saída de emergência. 

Nesta sala também serão armazenadas amostras de minerais radioativos em armários próprios para 

isso; recomenda-se estudar a construção de uma câmara de concreto, interna a essa sala e medindo 

até 6 m², com ventilação própria para retardar o acúmulo de gases tóxicos e evitar o aumento do nível 

de radioatividade. Deve ser estabelecido para essa sala um monitoramento de radiação constante. 

Os demais espaços, sintetizados no quadro do Anexo 1  

22. PARÂMETROS E INDICAÇÕES PARA AS SOLICITAÇÕES DE PROPOSTAS PARA OS PROJETOS 

COMPLEMENTARES  

Considerando a ocupação das edificações e da área externa para o funcionamento do Museu de 

Ciências da Terra, seguem abaixo os itens que devem ser previstos para as solicitações de propostas 

para os projetos complementares, o desenvolvimento dos mesmos e sua execução para a abertura ao 

público e funcionamento.  

Segurança - vigilância e segurança humana  

O Museu de Ciências da Terra deverá estar municiado de um sistema monitorado de segurança que 

abranja tanto as questões de natureza física quanto técnicas, realizando o acompanhamento, a 

sinalização e a correção adequada nos momentos que os sinais de intrusão, quebra, presença, 

desligamento, etc. forem detectados.     

Segurança - controle de acesso, roubo e intrusão  
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Para controle de acesso, devem ser previstas trancas eletromecânicas e detectores de abertura de 

portas nas portas que dêem entrada para o MCTer.  

Deve-se prever a utilização de leitores de crachá de proximidade para áreas restritas aos funcionários. 

Na área destinada à guarda das coleções científicas (reserva técnica) recomenda-se, como forma de 

controle mais adequada, a instalação de leitor biométrico/impressão digital, o que pode também existir 

no acesso à sala de controle operacional do Museu (central de segurança e monitoramento).  

Deve-se prever a instalação de um sistema de CFTV (Circuito Fechado de Televisão) com a utilização de 

câmeras na parte interna e externa. As câmeras devem ser coloridas, de boa resolução, com autoíris 

para compensar luminosidade diurna e noturna. Preferencialmente as câmeras externas devem ser 

móveis, nas áreas de maior necessidade.  

Todo o perímetro externo do Museu deve possuir um sistema de detecção, reforçado por sistema de 

câmeras externas com detecção de movimento integrado (barreiras infravermelhas de feixes 

múltiplos). A área externa deve ser sempre iluminada o suficiente, evitando zonas propícias ao 

esconderijo.  

As câmeras da área externa devem possibilitar a filmagem também durante a noite, portanto devem 

ter boa definição da imagem que pode ser obtida seja pela comutação do preto e branco, conectadas 

a um multiplexador-gravador com monitores de grande dimensão (possibilitando a quadra visão-

mosaico).  

Os portões de acesso para carga/descarga devem possuir cadeados e correntes como meios de 

proteção mecânica, a fim de inibir as tentativas de invasão, além da utilização de um sistema eletrônico.  

O sistema de segurança deve proteger também o acervo que possa vir a ser exposto na área externa. 

Caso necessário, podem ser instalados detectores de presença ou sensores de vibração.  

Todos os ambientes e edificações do Museu devem ser equipados com sensores de abertura de portas, 

sensores de presença de parede e de teto, sensores de vibração e câmeras, ligadas a uma única central. 
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A detecção magnética de abertura de portas de acesso se dá por sensores específicos, assim como a 

detecção acústica se dá por sensores de vibração, que podem ser colocados próximos às janelas com 

vidro.  

Os acessos às áreas de circulação devem possuir barreiras sucessivas, a fim de dificultar qualquer 

intrusão. O sistema de alarme sonoro deve disparar em cada local individualmente e a iluminação de 

emergência deve se acender automaticamente.  

O sistema de segurança contra roubo e intrusão deverá estar ligado a uma central de alarme 

independente da central de detecção de incêndio e da gestão técnica. Os alarmes devem ser 

transmitidos por via telefônica, controlada para uma central de telessegurança externa, e acionados 

, instalado em pontos estratégicos do edifício.  

O acionamento e o desligamento do sistema, assim como as intervenções em caso de alarme, devem 

ser controlados e supervisionados e os acontecimentos devem ser registrados em arquivos 

informatizados.  

Segurança contra incêndio  

Instalação de equipamentos especiais de prevenção e extinção contra incêndio, privilegiando-se 

condições de evasão de público e do acervo.  

Todas as saídas de emergência devem estar sinalizadas, de preferência por aparelhos luminosos e 

etiquetas em letras brancas sobre fundo verde, que podem ser vistas na fumaça. Os extintores devem 

estar à vista das pessoas e mostrando para qual tipo de incêndio é indicado.  

O sistema de combate a incêndio deve ser integrado ao sistema geral de prevenção na central de 

segurança. Isso permitirá que o sistema de detecção automática de incêndio, a rede de sprinklers e as 

mangueiras de incêndio, assim como a iluminação, que indica as saídas de emergência, possam ser 

observados nas telas dos computadores da central de segurança.  
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As salas devem possuir detectores de fumaça e disparadores manuais de alarme (botoeiras) e alarmes 

sonoros para difusão do alerta. O quadro de alarme que deve ser instalado na central de segurança 

deve ser do tipo dirigível (uma direção por setor) permitindo a rápida identificação do local de alarme. 

A detecção deve prever a cobertura da totalidade dos ambientes.  

A rede de sprinklers deve ser uma rede de pré-ação, sem água estática nas tubulações (coluna seca). O 

acionamento do sprinkler deve se dar através de uma cápsula (sensor) que coloca em funcionamento 

o sistema.  

Toda a tubulação de água e os registros devem ser facilmente identificados.  

As quantidades e as tipologias dos extintores manuais portáteis devem ser compatíveis com a 

metragem quadrada das salas.  

Na área de coleções científicas (reserva técnica), é recomendável que esta seja isolada das demais áreas 

do imóvel por isolantes e portas corta-fogo, equipadas com trava de abertura fácil, que deverá 

apresentar um grau de corta-fogo de 2 horas.  

O sistema de prevenção e os equipamentos de combate a incêndio devem ter uma instalação discreta 

para não causar distúrbios estéticos, porém com cobertura ampla, que evite riscos para a edificação, o 

patrimônio, os funcionários e o público visitante.  

Climatização  

O sistema de climatização do edifício deve ser desenvolvido para finalidade de conservação 

museológica de bens culturais, para bom funcionamento dos equipamentos dos laboratórios e não 

apenas para conforto térmico dos visitantes e funcionários do Museu.  

Isto implica na adoção de equipamentos capazes de controlar continuamente as condições de 

temperatura e umidade, corrigindo automática e ininterruptamente as variações térmicas exteriores, 

garantindo indicadores internos estáveis para as áreas expositivas e de reservas técnicas.  
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O sistema de climatização a ser adotado para um museu observa parâmetros diferentes de acordo com 

cada tipo de ambiente, isto é, em função do programa de utilização dos espaços.  

Como indicação geral, os sistemas de climatização contemplam dois níveis diferenciados de 

atendimento:  

 Climatização de conforto para áreas de circulação, convivência e atividades programáticas para 

o público visitante, área funcional e administrativa. Tal climatização não necessita de um 

controle rígido e sua indicação geralmente é estabelecida entre 20° C e 25º C.  

 Sistema para climatização de áreas técnicas, compreendendo espaços expositivos e guarda 

temporária e permanente de acervos, que permitam o controle contínuo das condições de 

temperatura e umidade, corrigindo as alternâncias exteriores e garantindo indicadores internos 

estáveis. Isso implica a adoção de soluções diferenciadas e articuladas, visando à obtenção de 

um sistema eficiente em termos de resultado e consumo de energia. Os parâmetros 

recomendáveis de temperatura e umidade para cada área técnica variam em função do uso dos 

espaços e presença de acervos. Para a área de coleções científicas (reserva técnica), a 

temperatura deve ser mantida constante entre 20º C e 25º C e a umidade relativa entre 40% e 

50%. 

Para o caso específico do Museu de Ciências da Terra, qualquer sistema que venha ser instalado deve 

respeitar a edificação, levando em conta todas as limitações de intervenção tanto estrutural como de 

acabamento.  

Tendo em vista que o Museu trata, entre suas temáticas, de questões relativas ao consumo e ao uso 

responsável dos recursos energéticos, a questão da eficiência e economia de energia deve ser 

observada na adoção do sistema climatizado, assim como no caso da iluminação, considerando tanto 

os equipamentos a como os procedimentos serem adotados.  
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Para as áreas de escritórios funcionais e salas de reunião não é indispensável a instalação de sistema 

de climatização. Caso venha a ser adotado, visando ao conforto ambiental, pode-se prever uma 

climatização com índices de temperatura entre 23 a 25º C e umidade relativa de 40 a 60%.  

Para as áreas de espaço multiuso, recomenda-se a instalação de sistema de climatização para conforto 

humano, em função do fechamento das janelas (por questões de segurança e para escurecimento dos 

ambientes em função da iluminação). Para essas áreas, pode-se prever uma climatização com índices 

de temperatura entre 21 a 23º C e de umidade relativa de 50 a 55%, ou outro a ser definido a partir das 

características do acervo exposto.  

Para as áreas dos laboratórios é indispensável a instalação de sistema de climatização. Para essas áreas, 

pode-se prever uma climatização com índices de temperatura entre 20 a 25º C e de umidade relativa 

de 50 a 55%, ou outro a ser definido a partir das características fornecidas pelos fabricantes dos 

equipamentos em cada laboratório. 

Como as atuais instalações do Museu de Ciências da Terra não requerem um sistema de climatização 

integrado, tais indicações devem ser definidas a partir do desenvolvimento de um estudo das condições 

ambientais, podendo-se optar também pela utilização de um sistema de ventilação e circulação de ar, 

sem necessidade de resfriamento, dependendo da temperatura externa.  

Em qualquer uma das situações relativas aos parâmetros de temperatura e umidade o que deve ser 

observado são as condições de estabilidade dos índices, pois sabemos que alterações bruscas, 

principalmente de umidade, podem causar danos aos acervos.  

O sistema de climatização integrado possibilitaria a adequação e controle de umidade em qualquer 

nível, sendo possível de ser monitorado na sala de controle da segurança onde os dados apareceriam 

emissão de relatórios das últimas medições e a programação de outros níveis de umidade necessários.  
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Os fluxos de ar devem ser contínuos e os sistemas de circulação de ar devem ser providos de filtros 

eficazes para garantir a remoção de poluentes e demais agentes nocivos.  

É importante assegurar de que o sistema proposto não sofrerá vazamento de água (goteira) no interior 

do espaço expositivo ou de reservas. Isto é fundamental para a conservação dos acervos, conforto dos 

visitantes e proteção da imagem institucional.  

Iluminação (cênica e multimídia)  

Em função da necessidade de rebaixamento da luminosidade, as entradas de luz por portas e janelas 

serão controladas por meio de uma solução de fechamento. Faz-se necessário contemplar a instalação 

de luzes de serviço para orientar o fluxo de pessoas em ambientes escuros e luzes de emergência 

sinalizando rota de saída.  

Entende-se que as áreas de circulação, de informação e de convivência estão liberadas para entradas 

de luz, principalmente as que podem se fazer por canais próprios da edificação. É necessário 

dimensionar a iluminação dos laboratórios de modo a atender às especificações de índices de 

luminosidade e radiação exigidos pelos fabricantes dos equipamentos dos laboratórios. 

Para a conservação em padrões museológicos, recomenda-se seguir os critérios considerado por 

instituições como o ICOM, ICCROM, Canadian Conservation Institute e UK Institute for Building Services 

e que poderão ser fornecidos pelos técnicos do MCTer. 

Elétrica  

O sistema elétrico deverá ser dimensionado para atendimento às atividades e instalações acima 

descritas, necessitando de avaliação particularizada com relação à adoção de geradores e sistemas de 

nobreak que permitam o funcionamento contínuo do Museu e de seus laboratórios, sem danos para os 

processos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e transtornos para o público visitante, nos 

momentos de interrupção de fornecimento de energia.  
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As instalações elétricas devem ser adequadas, com carga calculada para funcionamento concomitante 

das diferentes unidades que serão descritas a seguir, sem riscos de interrupção ou incidentes elétricos. 

Pontos de alimentação elétrica deverão ser previstos por toda a edificação, para funcionamento de:  

 Escritórios;  

 Laboratórios; 

 Sistemas de iluminação museal para os circuitos de mostras permanentes e temporárias. Nestas 

áreas deverão ser considerados três tipos de iluminação em circuitos independentes: a cênica, 

a de serviço e a de emergência;  

 Auditório com sistemas integrados multimeios e de projeção;  

 Equipamentos de informática para uso funcional, gerencial e de controle do acervo; terminais 

para consulta a serem utilizados pelos visitantes; soluções multimídias e interativas;  

 Sistema de climatização interno a ser implantado em toda a unidade ou estudo de viabilização 

de sua inserção apenas em alguns circuitos tais como auditório e reserva técnica.  

 Sonorização ambiente ou dirigida em circuitos específicos;  

 Circuitos de segurança, internos e externos;  

 Serviços de conservação com utilização de aparelhos que necessitam estar por vezes ligados 

simultaneamente e por períodos longos, sem interrupção, para dar suporte adequado a 

determinados tratamentos do acervo;  

 Serviços de manutenção do edifício.  

 Recepções para público flutuante com equipamentos específicos.  

Observações:  

À carga estimada, deve-se acrescentar um percentual de expansão de forma a contemplar novas 

atividades que venham a surgir com o funcionamento do Museu ou ampliação natural das previsões 

efetuadas na implantação da unidade. Da mesma forma, há que se prever alternativas de geração de 

energia, como, por exemplo, painéis solares, instalados em áreas do teto do MCTer, tendo em vista a 

crise energética e seus desdobramentos possíveis. 
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Deve ser previsto, portanto, um sistema de geração de energia elétrica para emergência, capaz de 

suprir todas as necessidades dos sistemas prediais e de condicionamento de ar, de projeções 

concomitantes e contínuas, e de sistemas informatizados em operação simultânea.  

Em geral, em caso de pane elétrica, um gerador deve ser acionado automaticamente. Caso o gerador 

não seja acionado, deve-se prever um nobreak que deve garantir o sistema por, pelo menos, 30 

minutos. 

Hidráulica  

O sistema de captação e distribuição interna de água deve ser integrado ao sistema geral de segurança. 

Neste sistema, poderão ser detectados problemas, ligados a falta de água, pontos de entupimento, 

vazamentos, prevenindo situações de desconforto e risco.  

Ao mesmo tempo, pode-se prever um sistema de captação de águas pluviais onde um filtro deverá 

fazer a retenção de folhas, de modo a evitar o transbordamento das calhas coletoras ou o entupimento 

das mesmas.  

Telefonia/Lógica  

Um sistema de telefonia deve ser previsto, para ser associado à rede de dados, permitindo, assim, que 

o Museu esteja conectado permanentemente via Internet e Intranet.  

Definição e integração de sistemas  

Cons -se que prever que todos eles sejam 

rá ser operada com um ou dois técnicos 24 

h por dia em constante comunicação com os demais seguranças.  
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O sistema possibilitará, ainda, uma operação centralizada e integrada entre os vários subsistemas de 

automação predial previstos. Pretende-se, assim, aumentar a segurança e facilitar a operação de todo 

o conjunto.  

O sistema de automação e segurança predial  SASP  será subdividido em diversos subsistemas, todos 

eles integrados entre si física e funcionalmente. Existirão dois grupos principais de subsistemas: 

segurança e utilidades.  

Os subsistemas de utilidades realizarão a supervisão e o controle das instalações funcionais (utilidades), 

ou seja, climatização (ar condicionado e ventilação) e, se necessário, rede elétrica, iluminação e rede 

hidráulica.  

Os subsistemas de segurança realizarão as funções de detecção de presença e alarme de intrusão, 

proteção das obras de arte, circuito fechado de televisão (CFTV), controle de acesso e alarme de 

incêndio.  

Todos os sistemas e subsistemas de automação e segurança predial levarão, portanto, suas 

informações para esta sala.  

Nesta sala será possível controlar o seguinte:  

 Visualizar as condições de temperatura e umidade em cada sala (quando houver sistema de 

climatização) ou vitrine.  

 Visualizar as condições operacionais de bombas hidráulicas e equipamentos elétricos.  

 Reconhecer e registrar a ocorrência de alarmes (proteção patrimonial, falhas de equipamentos).  

 Executar o comando remoto de equipamentos (partir/parar bombas, ligar/desligar circuitos, 

etc.).  

A título de ilustração de uma ação preventiva com este sistema, podemos imaginar que, para uma 

situação de alerta sonoro de alarmes de incêndio, este é reconhecido pelo sistema que 
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automaticamente aciona chamados para bombeiros e brigada antifogo, libera portas controladas, 

desligaria o ar condicionado e acionaria as bombas hidráulicas.  

23. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Todo e qualquer serviço e/ou atividade a ser desenvolvida pela Contratada será realizado sob a 

supervisão da FACC e do Serviço Geológico do Brasil - CPRM. 

Os documentos/produtos elaborados deverão ser submetidos à aprovação da FACC e do Serviço 

Geológico do Brasil - CPRM. A avaliação terá como objetivo o escopo do trabalho definido, condições 

técnicas e legais. As avaliações poderão ter aceitação total, parcial ou rejeição. Neste último caso, os 

documentos apresentados devem ser reformulados pela Contratada, de acordo com as alterações 

compactuadas e submetidos à nova avaliação. 

A Contratante, mediante simples comunicação, poderá, a qualquer tempo, alterar padrões, critérios, 

parâmetros e normas, mediante substituições e/ou supressões, desde que não alterem o objeto deste 

Termo de Referência/Projeto Básico. 

Petrópolis, 25 de fevereiro de 2021. 
 
Assinado eletronicamente por:  
 
Francisco Roberto Leonardo 
Diretor Geral - FACC 
 
Flávio Barbosa Toledo 
Diretor Administrativo-Financeiro - FACC 
 
Nilson Leandro Amorim de Novaes 
Engenheiro  CREA/RJ 2019107910 
 
Noevaldo Araújo Teixeira 
Chefe do Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CEDES) 
Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) 
 
Célia Corsino 
Coordenação Museológica Museu de Ciências da Terra  MCTer 
Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) 



 
 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 

CNPJ. 06.210.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 

CNPJ. 06.210.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479 

23. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

MEIO IMPRESSO  

ALLARD, M.; BOUCHER, S. . Québec: Hurtubise HMH, 1991.  

BRUNO, M. C. O. O cotidiano da Expedição São Paulo 450 anos. In: MUSEU da Cidade de São Paulo. 

Expedição São Paulo 450 anos. Uma viagem por dentro da metrópole. São Paulo: Prefeitura de São 

Paulo/ Secretaria Municipal de Cultura/ Instituto Florestan Fernandes, 2004.  

CAZELLI e outros. Educação e comunicação em Museus de Ciências: aspectos históricos, pesquisa e 

prática. In: GOUVÊA, Guracira et al. (orgs.). Educação e Museu. A construção social do caráter educativo 

dos museus de ciências. Rio de Janeiro: Acces, 2003, p. 83-106.  

CAZELLI, S. Alfabetização científica e os museus interativos de ciência. Rio de Janeiro, 1992. 

Dissertação (Mestrado)  Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 1992.  

GRINDER, A.L.; MCCOY, E.S. The good guide. A sourcebook for interpreters, docents and tour guides. 

Scottsdale: Ironwood Publishing, 1998.  

KÖPTKE, L.S. Parceria Museu e Escola como experiência social e espaço de afirmação do sujeito. In: 

GOUVÊA, Guracira et al. (orgs.). Educação e Museu. A construção social do caráter educativo dos 

museus de ciências. Rio de Janeiro: Acces, 2003, p. 107-128.  

KÖPTKE, L.S. A parceria educativa: o exemplo francês. In: CADERNOS DO MUSEU DA VIDA. O formal e 

o não-formal na dimensão educativa do museu. Rio de Janeiro: Museu da Vida/ Museu de Astronomia 

e Ciências Afins, 2001, 2002, p.70-79.  

KRASILCHIK, M.; MARANDINO, M. Ensino de ciências e cidadania. São Paulo: Moderna, 2004.  

LOPES, M.M. O Brasil descobre a pesquisa científica: os museus e as ciências naturais no século XIX. 

São Paulo: Hucitec, 1997.  



 
 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 

CNPJ. 06.210.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479 

MARANDINO, M. O Conhecimento Biológico nas Exposições de Museus de Ciências: análise do 

processo de construção do discurso expositivo. Tese (Doutorado). Faculdade de Educação da USP, 

2001.  

NAVAS, A. M. Concepções de popularização da ciência e tecnologia no discurso político: impactos nos 

museus de ciência. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Educação da USP, 2008.  

PREWITT, K. Scientific illiteracy and democratic theory. Daedallus, n.112, 1982, p.49-64.  

TOSATTO, P. Um palácio na história geológica brasileira. Edição comemorativa dos 60 anos do DNPM. 

Brasília: MME/DNPM, 1997.  

VALENTE, M.E.A. Educação em museu. O público de hoje no museu de ontem. Rio de Janeiro, 1995. 

Dissertação (Mestrado)  Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 1995.  

VAN- istoire naturelle et evolution de leurs expositions. In 

Faire Voir, Faire Savoir: la musélogie scientifique au present. Musée de la civilization, Montreal, 1989, 

p.25-33.  

WAGENSBERG, J. A favor del conocimiento científico (Los nuevos museos) In: Séries Filosóficas, Endoxa, 

n.14, 2001, p.341-356.  

MEIO ELETRÔNICO  

MOURA, A. A. P. e outros. Automação do Acervo Paleontológico da Coleção do Museu de Ciências da 

Terra / DNPM-RJ e sua disponibilização na Internet . In: 

http://www.journaldatabase.org/articles/112637/Automacao_do_Acervo_Paleo.html. Consultado em 

setembro de 2008.  

PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIAS DA TERRA  



 
 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 

CNPJ. 06.210.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479 

GRUPO de trabalho. Museu de Ciência da Terra. Proposta para a restauração, revitalização e 

modernização. Rio de Janeiro: MME/DNPM/CPRM/Petrobrás, 2004.  

S/A. Projeto Museu de Ciências da Terra. Rio de Janeiro: MME/DNPM/Coordenação Regional do Rio de 

Janeiro, 1997.  

DNPM. Projeto Centro Técnico-cultural do D.N.P.M. Rio de Janeiro.  

MARTIM XXI Participações. Museu de Ciências da Terra  Projeto de Revitalização. Grupo Executivo de 

Revitalização do Museu de Ciências da Terra, 2002.  S/A. Museu de Ciências da Terra  Relatório de 

Posicionamento. MCT/CNPq/MME/DNPM, 1999.  

MODULOR. Relatório Museu de Ciências da Terra. 1996.  

















 
 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 

CNPJ. 06.210.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479 

ANEXO III -  ESTUDOS PRELIMINARES E INICIAIS DOS FLUXOS E LOCALIZAÇÃO DOS SETORES 
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 ANEXO II - DETALHAMENTO DAS ÁREAS DE COLEÇÕES, RESERVA TÉCNICA, LABORATÓRIOS DE 

PESQUISA 

Área responsável pela guarda, preparação, conservação e acesso público do acervo do MCter. Os serviços 

incluem a curadoria e documentação dos acervos, aquisição ou recebimento de amostras, seleção, 

preparação e disponibilização de amostras, catalogação, empréstimos, gerenciamento de bancos de 

dados, digitalização do acervo, produção de réplicas e modelos para fins didáticos e expositivos, 

imageamento e produção de ilustrações científicas, didáticas e para divulgação. 

Curadoria das Coleções  

O Núcleo de Curadoria constitui-se de curadores e gerentes de coleção responsáveis por receber, preparar 

para estudo, organizar, acondicionar, gerenciar, conservar e disponibilizar o acervo científico para 

pesquisa. Também é responsável pelas políticas de coleções e documentação do acervo como catalogação 

e destinação de acervo, aquisição, empréstimos e doações, movimentação de acervo, etc.  

Curadoria de Coleções Científicas  

Entrada e Triagem, Depósito, Sala de Estudos, Catalogação e Documentação de Acervo 

Material Quantidade 

Mesas de manipulação com dois tampos, um inferior e outro superior, com 2 m de 

comprimento x 1 m de largura x 0,90 cm de altura, produzida totalmente em Aço 

Inoxidável tipo 201, com pés ajustáveis. Deve suportar até 300 kg de carga, sendo 

200 kg na tampa superior e 100 kg na tampa inferior. 

12 

Estantes de aço tipo porta-pallets medindo 5,00 m de largura x 0,60 m de 

profundidade e 2,90 m de altura com 7 prateleiras de metal gradeado. Cada 

05 
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prateleira deve suportar 2.000 kg. O espaço entre as prateleiras deve ser de 35 cm 

de altura. 

 de comprimento x 0,70 m de profundidade 

(ou maior) da mesa principal e 1,60 m de balcão com profundidade de 0,45 m (ou 

maior), com tampo de aço ou vidro, 4 gavetas e pés de aço. 

16 

Cadeiras de escritório com estrutura em aço, braços, rodízios em PU, pistão para 

regulagem de altura e revestimento em couro sintético ou com encosto e assento 

em tela. 

28 

Armários de aço com 4 prateleiras, chapa 24, medindo 200 cm de altura x 90 cm 

de largura x 47 cm de profundidade. Deve suportar 50 kg por prateleira. Com trava 

vertical que tranca ambas as portas por fechadura com chave. Puxador próximo à 

fechadura para facilitar o manuseio. 

20 

Estante de aço com 6 prateleiras e 4 colunas com 198 cm de altura, 92 cm de 

largura e 30 cm de profundidade; com prateleiras em chapa 26 e colunas em chapa 

20, capacidade até 25 kg por prateleira. 

04 

Armário baixo (balcão) de aço em chapa 26, com 01 prateleira fixa com capacidade 

de 25 kg, com 04 rodízios plásticos, sistema de fechadura de miolo, duas portas em 

folhas metálicas com sistema de dobradiça, pintura eletrostática, dimensões 81 cm 

(alt.) x 80 cm (larg.) x 35 cm (prof.). 

08 

Notebook de uso geral - processador Corel i7 3,6 GHz ou superior, memória RAM 

8 GB ou mais, disco rígido 2 TB ou mais, placa de vídeo 940 MX de 4 GB GDDR 5 ou 

superior, tela placa de rede wireless, bluetooth 4.0, 4 entradas USB ou 

mais, saída HDMI. 

12 
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Notebook avançado - processador i7-9750H 6 Core (2.6GHz/4.5GHz) ou superior, 

tela 17" 4K, memória RAM DDR4 32 GB ou superior, capacidade do SSD 512 GB ou 

mais, placa de vídeo 6 GB GDDR6 VRAM ou superior, bluetooth 5.0 ou superior, 4 

entradas USB (ao menos uma 3.2 ou superior), placa de rede wireless, saída HDMI. 

04 

Microscópio Zeiss biológico com câmera acoplada AXIOLAB 5 ou superior (para uso 

na sala de estudos). 

01 

Estereomicroscópio ZEISS Stemi 508, Greenough Stereo Microscope with 8:1 Zoom 

(50x de aumento) com braço articulado (Boom Stands) e iluminador de fibra óptica, 

com câmera fotográfica acoplada (para uso na sala de estudos). 

02 

Microscópio zeiss petrográfico com câmera acoplada AXIOLAB 5 ou superior 01 

Mezanino de aço padrão industrial com capacidade para 200 kgf/m², com guarda-

corpo e rodapé em aço, piso de aço antiderrapante sem frestas, considerando pé-

direito de 4,50 m, com área de 144 m². Uma escada também de aço padrão 

industrial, com largura de 1 m, deverá levar ao mezanino. 

01 

Banco 4 lugares com estrutura e assento em chapa de aço carbono com espessura 

de 2,0 mm, com encosto, acabamento com pintura eletrostática, dimensões 45 cm 

(altura) x 40 cm (largura) x 200 cm (comprimento). 

04 

Banco 2 lugares com estrutura e assento em chapa de aço carbono com espessura 

de 2,0 mm, sem encosto, acabamento com pintura eletrostática, dimensões 45 cm 

(altura) x 40 cm (largura) x 100 cm (comprimento). 

02 

-Fi HDR Conversor Digital 4 HDMI 3 USB, HDR Ativo, 

potência 20 Watts, altura 91,3 cm x largura 1,578 m, profundidade 91,1 cm, peso 

01 
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30,7 kg, 1 entrada de Áudio Óptico, 1 entrada de Vídeo Componente, 1 entrada de 

Vídeo D-SUB (PC), 1 saída de Áudio Óptico, 1 saída de Vídeo Componente 

 

Reserva Tecnica de Coleções de Paleontologia, Minerais e Rochas 

As coleções abrigam os exemplares utilizados em pesquisas científicas. O museu já dispõe de um conjunto 

histórico de coleções altamente representativas da Paleontologia e Geologia brasileiras, constantemente 

utilizadas como referência ou em novos estudos. Os novos laboratórios de pesquisa e projetos deverão 

resultar também em novos exemplares a compor as coleções.  

A guarda do material é imprescindível para a verificação das informações geradas pelas pesquisas 

científicas e para a realização de novas análises no futuro. As novas instalações consistirão em estantes 

industriais de aço fixas, tipo porta-pallets, com 3 a 5 prateleiras gradeadas, com medidas variando de 1,80 

m a 11 m de comprimento, 0,6 a 1,2 m de profundidade e até 2,1 m de altura, já previsto o espaço 

necessário para crescimento das coleções com as pesquisas geradas pelos novos laboratórios.  

As estantes poderão estar divididas em dois níveis, um térreo e um mezanino de aço, padrão industrial, 

com piso de aço gradeado. Os exemplares serão acondicionados em 21.000 caixas de polipropileno de 

padrão industrial PB, fechadas e com tampa, de tamanhos variados, com uso de espumas tipo ethafoam. 

O espaço físico será próximo de 1500 m² e incluirá todas as coleções, contando com controle ambiental 

(luz, umidade, poluição atmosférica e controle de pragas), planos de emergência e treinamento de 

pessoal, estrutura de prevenção e combate a incêndios. 

Como o processo de revitalização do MCTer prevê a construção de novas áreas, é aconselhavel que as 

salas de coleções e curadoria de coleções científicas ocupem uma dessas áreas, possibilitando a 

construção da estrutura adequada, moderna e segura.  

A área deve ser situada preferencialmente no térreo, com fácil acesso para veículos, ou com elevadores 

de carga ou monta-cargas, pois há movimentação contínua de cargas pesadas e sensíveis; isso também 
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permite a evacuação programada em caso de sinistro. Piso, paredes, revestimentos e mobiliário não terão 

materiais inflamáveis. A sala de coleções não deve ter encanamentos no teto, piso ou paredes, mesmo 

em salas vizinhas, ou incidência solar direta.  

 

   

 

   

 

Figura 1 Exemplos de estantes e armários deslizantes para mobiliario de reserva técnica e biblioteca 

Um conjunto de estantes deslizantes compactadoras com laminários acomodará a coleção de 

microfósseis e lâminas delgadas, onde serão armazenadas as lâminas micropaleontológicas já existentes 
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no Museu e também acondicionará cerca de 600.000 lâminas provenientes do acervo da Petrobras, 

atualmente localizado no CENPES.  

Esse precioso acervo deverá ser armazenado em armários de aço, com prateleiras e portas deslizantes. 

Esse material configura-se como um acervo de grande importância para a execução de estudos de bacias 

sedimentares, no que tange aos processos sedimentológicos e diagenéticos, bioestratigrafia, condições 

paleoambientais, etc. 

RESERVA TÉCNICA DAS COLEÇÕES DE PALEONTOLOGIA, MINERAIS E ROCHAS  

Material Quantidade 

Estantes de aço fixas tipo porta-pallets, medindo 9,00 m de comprimento x 1,20 

m de profundidade e 2,10 m de altura com 5 prateleiras de metal gradeado. Cada 

prateleira deve suportar 2500 kg. O espaço entre as prateleiras deve ser de 35 cm 

de altura. As estantes estarão divididas em dois níveis, um térreo e um mezanino 

de aço, padrão industrial, com piso de aço gradeado, ficando 11 no nível do térreo 

e 14 no mezanino. Duas escadas também de aço padrão industrial, com largura 

de 1 m, levarão ao mezanino. Estas estantes levam em conta pé-direito de 4,5 m 

em uma área de cerca de 600 m². Cada estante deverá suportar ao menos 13 

toneladas. 

25 

Estantes de aço fixas tipo porta-pallets, medindo 11,00 m de largura x 1,20 m de 

profundidade e 2,10 m de altura com 5 prateleiras de metal gradeado. Cada 

prateleira deve suportar 3000 kg. As estantes estarão divididas em dois níveis, 

um térreo e um mezanino de aço, padrão industrial, com piso de aço gradeado, 

ficando metade no nível do térreo e a outra metade no mezanino. Uma escada 

também de aço padrão industrial, com largura de 1 m, levará ao mezanino. Estas 

estantes levam em conta pé-direito de 4,5 m em uma área de cerca de 138 m². O 

06 
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espaço entre as prateleiras deve ser de 35 cm de altura. Cada estante deverá 

suportar ao menos 15 toneladas. 

Estantes de aço móveis (não fixadas) tipo porta-pallets, medindo 2,00 m de 

largura x 0,60 m de profundidade e 1,80 m de altura com 3 prateleiras de metal 

gradeado. Cada prateleira deve suportar 500 kg. O espaço entre as prateleiras 

deve ser de 65 cm de altura. Cada estante deverá suportar ao menos 1,5 

toneladas. 

20 

Elevador hidráulico apenas para cargas (sem operador) até 600 kg, em aço, com 

grades laterais, com plataforma medindo 1,20 m x 0,80 m x 0,90 m (altura), com 

elevação até 3 m. 

01 

Caixas de polipropileno padrão industrial PB com tampa, tamanho 10,5 litros, 60 

cm x 40 cm x 7,5 cm, com aditivos anti-UV e antichamas. 

12.000 

Caixas de polipropileno padrão industrial PB com tampa, tamanho 30,5 litros, 60 

cm x 40 cm x 15,5 cm, com aditivos anti-UV e antichamas. 

7.000 

Caixas de polipropileno padrão industrial PB com tampa, tamanho 56,5 litros, 60 

cm x 40 cm x 28 cm, com aditivos anti-UV e antichamas. 

2.000 

Escada de Alumínio Tipo plataforma 4 Degraus 1,25 m

capacidade de carga 120 kg, altura útil 1,25m, altura total 1,95m, dimensões da 

plataforma 0,50 x 0,50 m, dimensões da base 0,62 x 1,25 m. 

01 

Escadas Tipo plataforma em Fibra de Vidro 3 Degraus 1,10m, altura fechada 1,10 

m, peso 28 kg, Carga de Trabalho 120 kg. 

06 

Mesas de Manipulação com dois tampos, um inferior e outro superior, com 2 m 

de comprimento x 1 m de largura x 0,90 cm de altura, produzida totalmente em 

08 
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Aço Inoxidável tipo 201, com pés ajustáveis. Deve suportar até 300 kg de carga, 

sendo 200 kg na tampa superior e 100 kg na tampa inferior. 

Mesas de Manipulação com dois tampos, um inferior e outro superior, com 1 m 

de comprimento x 1 m de largura x 0,90 cm de altura, produzida totalmente em 

Aço Inoxidável tipo 201, com pés ajustáveis. Deve suportar até 200 kg de carga. 

09 

Armários corta-fogo padrão sobre rodas para inflamáveis, com medidas externas 

de 2000 mm altura x 1000 mm largura x 450 mm profundidade. Deve ser 

construído com chapas de aço carbono interna e externamente, entre as chapas 

será preenchido com uma camada de isolante resistente em todo o seu contorno. 

Com abertura na parte superior e na parte inferior com duplo sistema corta-

chama, funcionando como respiros de ventilação para gases leves e pesados. 

Deve resistir a 900º C por 1 hora. Terá uma base na parte inferior construída com 

perfilado de chapa U reforçado e duas portas com trinco antifaiscante e embutido 

com 2 chaves. Internamente terá 7 prateleiras móveis e reguláveis, com escalas 

de 15 em 15 cm para melhor aproveitamento do mesmo. No piso terá uma 

prateleira contentora fixa de 5 cm de profundidade que serve como dique de 

contenção e uso. O conjunto será entregue pintado na parte interna e externa na 

cor azul. 

20 

Carros plataforma em Aço, 1200 mm de comprimento x 650 mm de largura x 210 

mm de altura da plataforma, com 1 puxador ou aba de até 900 mm de altura, 

2 fixas e 2 giratórias. 

19 

Carros plataforma dobráveis em Aço, 760 mm de comprimento x 500 mm de 

largura x até 210 mm de altura da plataforma, com 1 puxador ou aba de até 900 

02 
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mm de altura, capacidade para 150 kg, com rodas maciças em borracha 

 

Carrinhos Bancada de aço com 2 Tampos em aço, medindo 600 mm de largura x 

900 mm de comprimento x 900 mm de altura, capacidade para 250 kg, com rodas 

. 

05 

Empilhadeira Hidráulica Manual para cargas de até 1 tonelada e com elevação de 

até 1,60 metros de altura. Tem movimentação vertical e horizontal plana com 

elevação e tração manual. Altura dos Garfos = 90 mm, altura = 2080 mm, Centro 

Gravidade = 600 mm, comprimento do Garfo = 1150 mm, comprimento total = 

1705 mm, largura dos Garfos = 550 mm, largura Total = 740 mm, peso 230 kg, 

Diâmetro Roda de Carga 80 x 70 mm. 

01 

Caixas de chapa de polipropileno corrugado ou alveolar de espessura 5 mm,  

medindo 80 mm x 60 mm x 40 mm de altura, sem tampa, com gramatura de 1500 

a 2000 g/m², com aditivos anti-UV e antichamas, esterilizável em autoclave em 

temperaturas de até 130°C, com soldas de ultrassom e cor transparente cristal. 

40.000 

Caixas de chapa de polipropileno corrugado ou alveolar de espessura 5 mm,  

medindo 130 mm x 80 mm x 40 mm de altura, sem tampa, com gramatura de 

1500 a 2000 g/m², com aditivos anti-UV e antichamas, esterilizável em autoclave 

em temperaturas de até 130°C, com soldas de ultrassom e cor transparente 

cristal. 

40.000 

Caixas de chapa de polipropileno corrugado ou alveolar de espessura 5 mm,  

medindo 180 mm x 130 mm x 40 mm de altura, sem tampa, com gramatura de 

1500 a 2000 g/m², com aditivos anti-UV e antichamas, esterilizável em autoclave 

50.000 
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em temperaturas de até 130°C, com soldas de ultrassom e cor transparente 

cristal. 

Caixas de chapa de polipropileno corrugado ou alveolar de espessura 5 mm,  

medindo 280 mm x 180 mm x 40 mm de altura, sem tampa, com gramatura de 

1500 a 2000 g/m², com aditivos anti-UV e antichamas, esterilizável em autoclave 

em temperaturas de até 130°C, com soldas de ultrassom e cor transparente 

cristal. 

20.000 

Bobinas de mantas em Polietileno Expandido de cela fechada (tipo ETHAFOAM) 

reciclável e livre de ácido, de cor branca, 1 cm de espessura, de dimensões 10 m 

x 0,60 m. 

450 

Chapas de mantas em Polietileno Expandido de cela fechada (tipo ETHAFOAM) 

reciclável e livre de ácido, de cor branca, 2 cm de espessura, de dimensões 1,2 m 

x 0,60 m. 

3.800 

Registradores de dados/Data logger WiFi com display e sonda integrada de 

temperatura e umidade, capaz de monitoramento automático de temperatura e 

umidade; temperatura com faixa de medição -30 a +50 °C, Exatidão ±0,5 °C, 

Resolução 0,1 °C, Sensor capacitivo de umidade; umidade com faixa de medição 

0 a 100 %rF, Exatidão ±2 %rF, Resolução, 0,1 %rF; dimensões 115 x 82 x 31 mm; 

temperatura de operação -30 a +50 °C; Classe de proteção IP30, Conectividade 

WLAN. 

07 

Fechadura digital com acesso por biometria (500 impressões digitais), com 

registro de entrada dos usuários, instalação em portas de 35 a 50 mm de 

espessura, alimentação por 4 pilhas alcalinas AA com autonomia de um ano, 

considerando uma média de dez acessos diários, sinalização de pilha fraca com 

uma semana de antecedência, alarme antiarrombamento aciona um alarme 

02 
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sonoro (durante 1 minuto), quando negadas 5 tentativas consecutivas de 

abertura ou tentativa de violação, com chave mecânica de emergência, 

comunicação via USB com pen drive, tempo de leitura inferior a dois segundos. 

Estantes industriais deslizantes (compactadoras) em aço, com sistema de 

deslizamento manual, cada uma medindo 4,8 m de comprimento x 1 m de 

profundidade x 2 m de altura, com 3 prateleiras internas com altura de 60 cm 

entre elas, cada estante com capacidade para acomodar 27 laminários. Cada 

prateleira deve suportar 500 kg. 

07 

Laminários de aço com porta medindo 50 cm de largura x 50 cm de profundidade 

x 60 cm de altura, com 37 gavetas ou bandejas, cada uma medindo 46 x 46 cm 

com capacidade para 70 lâminas de até 3 x 8 cm em posição horizontal, 

capacidade total de 2590 lâminas por laminário. Somados, os laminários têm 

capacidade para 979.020 lâminas delgadas. 

378 

Bandejas plásticas empilháveis para lâminas delgadas, capacidade 20 lâminas em 

posição horizontal, confeccionada em plástico resistente, estrutura rígida e 

resistente a solventes (xilol e outros). Medida: 19×0,8×34 cm. Encaixes individuais 

e numerados. Saliência na base, facilitando a remoção da lâmina. Encaixes que 

permitem a sobreposição das bandejas. 

450 

Caixa para depósito radioativo - armazenagem de amostras radioativas, com 

divisões internas, Blindada com laminado de chumbo nas espessuras de 5 mm 

com acabamento interno e externo em aço inoxidável (inox), tampa com pistões 

articulados (gás) com sistema de parada (redução de esforço do técnico), pinos 

pneumáticos entre o contato da tampa com a caixa e puxador metálico em níquel 

escovado, acoplada em base de aço carbono 1010/1020 removível (pintura 

04 
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eletrostática) e 04 rodízios giratórios na parte inferior (da base), capacidade: 300 

litros, dimensões externas: 1200 x 460 x 550 mm. 

 

Laboratório de Conservação de Acervos  

Esse laboratório deverá ser devidamente equipado para a conservação dos acervos científicos do Museu. 

A conservação abrange todas as coleções do MCTer, independente do seu estado de conservação, e inclui 

medidas e ações com o propósito de minimizar futuras deteriorações ou perdas e recuperar materiais que 

já se encontram com algum nível de degradação, sendo gerenciado pelo núcleo de curadoria.  

O espaço destinado à restauração de exemplares contará com armários e bancadas de trabalho, 

ferramentas elétricas e mecânicas, colas, resinas, consolidantes, capela para produtos químicos, coletores 

de poeira e outros, além de estereomicroscópios com braço articulado. 

Laboratório de Conservação de Acervos 

Material Quantidade 

Armários corta-fogo padrão para produtos químicos inflamáveis, com medidas 

externas de 2000 mm altura x 1000 mm largura x 450 mm profundidade, com pés 

reguláveis. Deve ser construído com chapas de aço carbono interna e 

externamente, entre as chapas será preenchido com uma camada de isolante 

resistente em todo o seu contorno. Com abertura na parte superior e na parte 

inferior com duplo sistema corta-chama, funcionando como respiros de 

ventilação para gases leves e pesados. Deve resistir a 900º C por 1 hora. 

05 

Mesas de Manipulação com dois tampos, um inferior e outro superior, com 2 m 

de comprimento x 1 m de largura x 0,90 cm de altura, produzida totalmente em 

04 
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Aço Inoxidável tipo 201, com pés ajustáveis. Deve suportar até 300 kg de carga, 

sendo 200 kg na tampa superior e 100 kg na tampa inferior. 

Capelas de exaustão de gases medindo 1120 mm de largura x 650 mm de 

profundidade x 1100 mm de altura, com estrutura de fibra de vidro, dutos para 

exaustão em PVC rígido com 100 mm de diâmetro, janela em acrílico 

transparente 4 mm com deslocamento em forma de guilhotina para em qualquer 

altura, exaustor 110 volts tipo centrífugo, motor com 1.700 rpm 1/30 Hp, 

capacidade de exaustão 10 m³/minuto, com interruptor independente, 

iluminação com lâmpada de tungstênio 40 W 110 V e interruptor independente. 

02 

Capelas de Exaustão de Pó, estrutura em fibra de vidro, pés telescópicos para 

regulagem de altura da capela, Interruptor com lâmpada piloto; filtro em papel 

filtro plissado, substituível Gramatura 100 a 130 g/m², Volume de poros 86,0% 

mínimo, Permeabilidade ao ar 615 l/seg/m²; Lateral em polipropileno, Superior 

em acrílico; Exaustor rotativo com ventoinha em polipropileno, potência 35 W, 

voltagem 110, rotação 3400 RPM, Vazão 110 l/seg, pressão 20 mmH2O, 

temperatura de trabalho -30 a 60°C; dimensões Externas Com aba: LxPxA; 665 

mm x 430 mm x 480 mm. 

02 

Armários de aço com 4 prateleiras, chapa 24, medindo 200 cm de altura x 90 cm 

de largura x 47 cm de profundidade. Deve suportar 50 kg por prateleira. Com 

trava vertical que tranca ambas as portas por fechadura com chave. Puxador 

próximo à fechadura para facilitar o manuseio. 

04 

Carrinhos Bancada de aço com 2 Tampos em aço, medindo 600 mm de largura x 

900 mm de comprimento x 900 mm de altura, capacidade para 250 kg, com rodas 

. 

05 
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Estereomicroscópio ZEISS Stemi 508, Greenough Stereo Microscope with 8:1 

Zoom (50x de aumento) com braço articulado (Boom Stands) e iluminador de 

fibra óptica. 

01 

Carrinhos Oficina/Manutenção Fechado com 3 Gavetas mais 2 portas de aço, 

estrutura em chapa de aço, acabamento com pintura epóxi, puxador lateral em 

nylon com porta-ferramentas, Sistema de fechamento com chave, capacidade de 

carga 350 kg, 04 rodas de 4" sendo 2 fixas e 2 giratórias (uma com freio), 

dimensões do carrinho comprimento: 800 mm, largura: 450 mm, altura: 860 mm. 

02 

Cadeiras de escritório com estrutura em aço, braços, rodízios em PU, pistão para 

regulagem de altura e revestimento em couro sintético ou com encosto e assento 

em tela. 

08 

profundidade (ou maior) da mesa principal e 1,60 m de balcão com profundidade 

de 0,45 m (ou maior), com tampo de aço ou vidro, 4 gavetas e pés de aço. 

04 

Notebook de uso geral - processador Corel i7 3,6 GHz ou superior, memória RAM 

8 GB ou mais, disco rígido 2 TB ou mais, placa de vídeo 940 MX de 4 GB GDDR 5 

ou superior, tela placa de rede wireless, bluetooth 4.0, 4 entradas USB 

ou mais, saída HDMI. 

04 

Seladora a Vácuo Comercial Automática compacta e portátil, com painel digital 

com timer de selagem, Reservatório para acúmulos de impurezas e líquidos, Bico 

de sucção com retração automática, Faixa de esponja superior e inferior, Tampa 

superior com travas, Botões de trava, Operação automática, função selagem e 

selagem a vácuo, Tempo de selagem de aquecimento ajustável, Tempo de 

aquecimento de 1,5 a 15 segundos, Led indicadora de vácuo, Alimentação: 110 V 

02 
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/ 60 Hz, Tempo de Selagem: 1,5 - 15 segundos, Tempo de Vácuo Contínuo: 60 

segundos, Tamanho: 390 x 72 x 155 mm, peso: 1,93 kg, potência: 9,5 bar. 

Lâmpada UV Portátil com comprimento de onda de 312 mm, Baixo consumo (4 

watts), chave seletora para utilizar como função de detector Ultravioleta, ou para 

TORCH para utilizar como lanterna comum, construída em plástico ABS de alta 

qualidade e resistência, filtro com tamanho de 14,5 x 4,5 cm, fornecendo uma 

ampla área de irradiação UV, intensidade máxima (a 15 cm):  64uW/cm2, 

voltagem : 110 ou 220 V, 50/60 Hz, dimensão (LxPxA):  7,5 x 27 x 10,5 cm. 

01 

 

Laboratório de Preparação de Fósseis  

Este laboratório contará com espaços dedicados à preparação mecânica e química de fósseis, preparações 

micropaleontológicas e preparação de espécimes minerais, assim como para a confecção de lâminas 

petrográficas e seções polidas necessárias para a realização de análises microscópicas de minerais, rochas 

e fósseis. A preparação de espécimes fósseis para estudo pode ser feita mecanicamente ou 

quimicamente. Para a preparação mecânica são necessárias ferramentas como martelos, cinzéis, brocas, 

etc, e máquinas, como brocas mecânicas, serras para rochas, retíficas, aparelhos de ultrassonografia e 

vibradores, além de estereomicroscópios com braço articulado. São também necessárias caixas de areia, 

equipamento para a preparação de gesso, resinas, etc. A preparação mecânica é basicamente feita com 

macrofósseis. Esse espaço deverá estar provido com infraestrutura de mobiliário específico para 

comportar os exemplares em preparação e a realização das tarefas de preparo, necessitando de capela 

integrada à torneira e pia para lavagem/deslama de espécimes, mesas e bancadas de trabalho, além de 

armários para equipamentos, ferramentas e utensílios.  

A sala deverá ser equipada com uma acústica adequada para não afetar as áreas vizinhas e também com 

carrinhos/bancada de trabalho com rodinhas que podem ser deslocados para outros espaços do Museu. 

Parte do mobiliário deve incluir gavetas para o acondicionamento de materiais e ferramentas de 
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pequenas dimensões. Nas paredes pode ser ainda prevista a colocação de telas aramadas para pendurar 

certos materiais e ferramentas. Será necessária a instalação de uma pia com bancadas para as 

preparações de materiais que exijam água corrente. O espaço do laboratório deverá também contar com 

equipamentos de segurança necessários à manipulação de produtos químicos (capela, exaustores, 

chuveiro de emergência). Para a preparação química de fósseis é necessária a manipulação de 

ingredientes químicos ácidos usados durante o processo de limpeza dos fósseis. Esse processo pode ser 

tanto aplicado em fósseis de vertebrados como de invertebrados e microfósseis.  

Dessa forma, esse espaço deverá estar provido com infraestrutura de mobiliário específico para 

comportar a realização das tarefas anteriormente discriminadas, necessitando de mesas e bancadas de 

trabalho, pias de aço inox e pontos de água, além de armários para equipamentos, ferramentas, 

armazenamento de reagentes e utensílios. Além disso, deverá ser prevista uma maneira adequada e 

ambientalmente segura de descarte desses produtos após a sua utilização.  
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Figura 2 Aspectos de Laboratórios de preparação de fósseis 

A sala de preparação de amostras para microfósseis deverá estar provida com infraestrutura de mobiliário 

específico para comportar a realização das tarefas específicas, necessitando de mesas e bancadas de 

trabalho, além de armários para equipamentos, ferramentas, estufas, destilador/deionizador de água, 

espaço para acomodação de reagentes químicos, vidrarias e utensílios.  

Parte de mobiliário deve incluir gavetas para o acondicionamento de materiais e ferramentas de pequenas 

dimensões. Esta sala deve contar com capela com boa exaustão, equipada com torneira e pia interna, 

fabricada em material acrílico ou outro que seja adequado ao manuseio de ácido hidrofluorídrico, além 

de espaço adequado à montagem de lâminas palinológicas (biológicas) com mesa adequada, placas 

aquecedoras, balança de precisão e bandejas para acomodação temporária das lâminas. 

Laboratório de Preparação de Fósseis  
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Material Quantidade 

Capelas de exaustão de gases medindo 1120 mm de largura x 650 mm de 

profundidade x 1100 mm de altura, com estrutura de fibra de vidro, dutos para 

exaustão em PVC rígido com 100 mm de diâmetro, janela em acrílico 

transparente 4 mm com deslocamento em forma de guilhotina para em qualquer 

altura, exaustor 110 volts tipo centrífugo, motor com 1.700 rpm 1/30 Hp, 

capacidade de exaustão 10 m³/minuto, com interruptor independente, 

iluminação com lâmpada de tungstênio 40 W 110 V e interruptor independente. 

02 

Armários de aço com 4 prateleiras, chapa 24, medindo 200 cm de altura x 90 cm 

de largura x 47 cm de profundidade. Deve suportar 50 kg por prateleira. Com 

trava vertical que tranca ambas as portas por fechadura com chave. Puxador 

próximo à fechadura para facilitar o manuseio 

06 

Estantes de aço tipo porta-pallets medindo 5,00 m de largura x 0,60 m de 

profundidade e 2,90 m de altura com 7 prateleiras de metal gradeado. Cada 

prateleira deve suportar 2000 kg. O espaço entre as prateleiras deve ser de 35 cm 

de altura. 

01 

Mesas de Manipulação com dois tampos, um inferior e outro superior, com 2 m 

de comprimento x 1 m de largura x 0,90 m de altura, produzida totalmente em 

Aço Inoxidável tipo 201, com pés ajustáveis. Deve suportar até 300 kg de carga, 

sendo 200 kg na tampa superior e 100 kg na tampa inferior. 

05 

Cadeiras de escritório com estrutura em aço, braços, rodízios em PU, pistão para 

regulagem de altura e revestimento em couro sintético ou com encosto e assento 

em tela. 

06 
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 m de comprimento x 0,70 m de 

profundidade (ou maior) da mesa principal e 1,60 m de balcão com profundidade 

de 0,45 m (ou maior), com tampo de aço ou vidro, 4 gavetas e pés de aço. 

03 

Notebook de uso geral - processador Corel i7 3,6 GHz ou superior, memória RAM 

8 GB ou mais, disco rígido 2 TB ou mais, placa de vídeo 940 MX de 4 GB GDDR 5 

ou superior, tela placa de rede wireless, bluetooth 4.0, 4 entradas USB 

ou mais, saída HDMI 

03 

Estereomicroscópios ZEISS Stemi 508, Greenough Stereo Microscope with 8:1 

Zoom (50x de aumento) com braço articulado (Boom Stands) e iluminador de 

fibra óptica. 

02 

Capelas de Exaustão de Pó, estrutura em fibra de vidro, pés telescópicos para 

regulagem de altura da capela, Interruptor com lâmpada piloto; filtro em papel 

filtro plissado, substituível Gramatura 100 a 130 g/m², Volume de poros 86,0% 

mínimo, Permeabilidade ao ar 615 l/seg/m²; Lateral em polipropileno, Superior 

em acrílico; Exaustor rotativo com ventoinha em polipropileno, potência 35 W, 

voltagem 110, rotação 3400 RPM, Vazão 110 l/seg, pressão 20 mmH2O, 

temperatura de trabalho -30 a 60°C; dimensões Externas Com aba: LxPxA; 665 

mm x 430 mm x 480 mm. 

01 

Coletores de Pó 57L com 1 Saída 1CV monofásico 110/220 V, vazão (fluxo de ar) 

de 17 m³/min, capacidade do reservatório 0,057 m³ (57 litros), diâmetro da boca 

100 mm, 1 boca de entrada, motor 1 CV - 2 polos, altura total 1560 mm. 

02 

Mesas/Pias de manipulação com 1,8 m de comprimento x 0,60 m de largura x 

0,60 m altura, em Aço Inoxidável tipo 201, com uma cuba central 50x40x25cm 

02 
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em Aço Inoxidável 304 com ralo 50x40x25cm; deve suportar até 200 kg de carga 

na tampa superior; pés ajustáveis. 

Mesa Cirúrgica Veterinária em Inox em chapa em aço inox 304 reforçada de 1mm. 

Tampo com vincos e furo para escoamento e travas para amarração. Pés em tubo 

redondo, com ponteiras niveladoras para regulagem. Acompanha balde em 

alumínio e suporte para soro inox. Medidas: 90 x 116 x 66 cm (altura x 

comprimento x largura). 

01 

Carrinhos Bancada de aço com 2 Tampos em aço, medindo 600 mm de largura x 

900 mm de comprimento x 900 mm de altura, capacidade para 250 kg, com rodas 

ndo 2 fixas e 2 giratórias. 

05 

Microrretíficas 127 V com velocidade variável, rotação de 5.000 a 32.000 rpm, 

175 watts, capacidade do Mandril: 0,8 mm a 3,2 mm. 

02 

Kits para microrretífica com 36 acessórios e 3 acoplamentos, incluindo Eixo 

flexível (chicote), Guia de Corte Multiuso, Empunhadeira Auxiliar, Escariador para 

gravação, Fresa de Alta velocidade, discos de corte, discos de cortes reforçados 

com fibra de vidro, Broca Cortadora (multiuso), Rebolo de Óxido de Alumínio para 

desbaste, ponta Montada de Óxido de Alumínio, ponta Montada de Carbureto de 

Silício, ponta Montada de Óxido de Alumínio, Escova de Cerda, Escova de aço de 

carbono, Suporte para tubo de Lixa, Tubos de Lixa, discos de Lixa, Broca 3,2 mm 

(1/8"), Haste adaptadora, Pinça 3/32" 2,4 mm. 

02 

Canetas pneumáticas para gravação em superfícies metálicas e rochosas, 

velocidade 34.000 bpm, consumo de ar 1,77 pcm, Entrada de ar ¼, mangueira 

recomendada:Ø5/16" (7,9mm), pressão de trabalho 6,3 kgf/cm³(90 lbs), vibração 

2,9 m/s. 

02 
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Gravadores elétricos (Engraver) vibratórios 110 V, com corpo emborrachado, 5 

posições de ponta, 7.200 pulsos por minuto, pontas substituíveis, potência 35 W, 

velocidade 6000 rpm. 

02 

Compressor de ar monofásico 10 pés, 110/220 V, lubrificado a óleo, 

deslocamento teórico 9 pés³/min  255l/min, potência 2,0 HP, motor de 2 polos; 

pressão de operação: Mínima 100 lbf/pol² (6,89 bar), Máxima: 140 lbf/pol² (9,65 

bar); rpm da unidade compressora 1.395 rpm, unidade compressora 1 Estágio  

litros, volume de óleo 400 

ml; deve ser acompanhado de regulador de pressão compatível. 

01 

Martelete perfurador e Rompedor 800 watts, 127 V, velocidade variável e 

reversível, para brocas padrão sds-plus, rotação por min. 0~1.100 rpm, impacto 

por min. 0~4.500 ipm; capacidades: metal 13 mm (1/2") - madeira 32 mm (1 1/4") 

- concreto 24 mm (15/16"); energia de impacto 2.7 joules, peso do produto 4,6 

kg. 

01 

Esmerilhadeira Angular 4-1/2 Polegadas, 850 W, 110 V, velocidade sem carga de 

11000/min, diâmetro do disco 115 mm (4-1/2"), dimensões 276 x 130 x 111 mm, 

peso 2 kg, com punho lateral. 

01 

Moto Esmeril de Bancada Motor 360 W - ½ HP, potência útil 200 W, tensão 

110/220 V  Bivolt, frequência 60 Hz, corrente 1,75 A, rotação máxima no vazio 

3570 rpm, rotação máxima com carga 3090 rpm, nível de ruído 55 dB, 2 rebolos, 

sendo um de 150 x 16 x 12,7 mm 36 grãos (6 x 5/8 x 1/2") e outro 150 x 16 x 12,7 

mm 60 grãos (6 x 5/8 x 1/2"); diâmetro do rebolo 6", peso líquido/bruto: 

6,45/6,95 kg. 

01 

-Fi HDR Conversor Digital 4 HDMI 3 USB, HDR Ativo, 

potência 20 watts, altura 91,3 cm x largura 1,578 m, profundidade 91,1 cm, peso 

01 
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30,7 kg, 1 entrada de Áudio Óptico, 1 entrada de Vídeo Componente, 1 entrada 

de Vídeo D-SUB (PC), 1 saída de Áudio Óptico, 1 saída de Vídeo Componente. 

Câmera compacta com resolução 4K de até 60 FPS, recursos HyperSmooth 2.0 e 

TimeWarp 2.0, SuperFoto + HDR, v deo com lapso de tempo noturno em 4K, 2,7K 

4:3, 1440p ou 1080p processado na c mera, Transmiss o ao vivo em 1080p, 

controle por voz com opção portugu s (Brasil), redu o avan ada de ru do do 

vento, RAW em todos os modos de foto,  prova d' gua at  10 m de 

profundidade, v deos 4K60 + 1080p240 com qualidade profissional, C mera 8x 

mais lenta, Taxa de bits de 100 Mbps, formato de v deo HEVC, GPS + sensores de 

movimento, compat vel com recarregamento r pido, Compat vel com suportes + 

acess rios padrão GoPro. 

01 

Capela exaustão acrílico com fluxo laminar e filtro 2,0 m largura. 03 

Bancadas laterais com armários embutidos acima e abaixo da bancada (ficarão 

nas laterais do laboratório de preparação de amostras).  

Aproximada

mente 25 m 

lineares com 

tomadas para 

equipamento

s leves 20 A 

Serras para amostras. 01 

Britador mandíbula grande. 01 

Britador mandíbula médio 01 

Moinho de bolas. 01 
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Moinho de panela. 01 

Laminadora multi-station Logitech PM7. 01 

Impregnadora a vácuo. 01 

Armário de aço com 4 prateleiras, chapa 24, medindo 200 cm de altura x 90 cm 

de largura x 47 cm de profundidade. Deve suportar 50 kg por prateleira. Com 

trava vertical que tranca ambas as portas por fechadura com chave. Puxador 

próximo à fechadura para facilitar o manuseio. 

01 

Armários corta-fogo padrão para produtos químicos inflamáveis, com medidas 

externas de 2000 mm altura x 1000 mm largura x 450 mm profundidade, com pés 

reguláveis. Deve ser construído com chapas de aço carbono interna e 

externamente, entre as chapas será preenchido com uma camada de isolante 

resistente em todo o seu contorno. Com abertura na parte superior e na parte 

inferior com duplo sistema corta-chama, funcionando como respiros de 

ventilação para gases leves e pesados. Deve resistir a 900º C por 1 hora. 

03 

Balança de precisão até 3 kg. 03 

Balança 20 kg. 01 

Placa aquecedora. 03 

Estufa 120° C grande porte industrial para secagem de amostras. 02 
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Estereomicroscópio com braço articulado  

Lupa binocular com articulação que permite estudo de 

objetos de maior dimensão.  

Aplicações.  

Estudo paleontológico: Taxonomia, morfologia 

comparada, paleobiologia, paleobotânica, vetebrados; 

 Diagênese e fossildiagênese; 

 Mineralogia: identificação mineral em refletida.  

 

Politriz Logitech  

P50 Lapping 

Produção de seções polidas e lâminas delgadas com alta 

precisão e qualidade de polimento.   

Aplicações 

 Petrografia: Sedimentar, metamórfica e ígnea.  
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Laboratório de Preparação de Minerais 

A sala destinada à preparação de minerais deverá ser dotada de uma acústica adequada para não 

prejudicar as áreas vizinhas, também, ser equipada com carrinhos/bancadas de trabalho com rodinhas 

que podem ser deslocados para outros espaços do Museu. Parte do mobiliário deve incluir gavetas para 

o acondicionamento de materiais e ferramentas de pequenas dimensões. Para a preparação mecânica de 

minerais são necessárias ferramentas como martelos, cinzéis, brocas, etc, e máquinas, como brocas 

mecânicas, serras para rochas, prensas, esmeril, politriz para preparação de lâminas petrográficas, etc. 

Nas paredes pode ser ainda prevista colocação de telas aramadas para pendurar certos materiais e 

ferramentas. Será necessária a instalação de uma pia com bancada para as preparações de materiais que 

exijam água corrente. Por fim, será necessária a instalação de um cofre para a guarda de amostras de 

materiais raros e preciosos em processo de preparação.  

Laboratório de Preparação de Minerais 

Material Quantidade 

Cadeiras de escritório com estrutura em aço, braços, rodízios em PU, pistão para 

regulagem de altura e revestimento em couro sintético ou com encosto e assento 

em tela. 

4 

profundidade (ou maior) da mesa principal e 1,60 m de balcão com profundidade 

de 0,45 m (ou maior), com tampo de aço ou vidro, 4 gavetas e pés de aço. 

02 

Notebook de uso geral - processador Corel i7 3,6 GHz ou superior, memória RAM 

8 GB ou mais, disco rígido 2 TB ou mais, placa de vídeo 940 MX de 4 GB GDDR 5 

ou superior, tela placa de rede wireless, bluetooth 4.0, 4 entradas USB 

ou mais, saída HDMI. 

02 
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Canetas pneumáticas para gravação em superfícies metálicas e rochosas, 

velocidade 34.000 bpm, consumo de ar 1,77 pcm, Entrada de ar ¼, mangueira 

recomendada: Ø5/16" (7,9 mm), pressão de trabalho 6,3 kgf/cm³ (90 lbs), 

vibração 2,9 m/s. 

02 

Gravadores elétricos (Engraver) vibratórios 110 V, com corpo emborrachado, 5 

posições de ponta, 7.200 pulsos por minuto, pontas substituíveis, potência 35 W, 

velocidade 6000 rpm. 

02 

Compressor de ar monofásico 10 pés, 110/220 V, lubrificado a óleo, 

deslocamento teórico 9 pés³/min  255 l/min, potência 2,0 HP, motor de 2 polos; 

pressão de operação: mínima 100 lbf/pol² (6,89 bar), máxima: 140 lbf/pol² (9,65 

bar); rpm da unidade compressora 1.395 rpm, unidade compressora 1 estágio  

2 c litros, volume de óleo 400 

ml; deve ser acompanhado de regulador de pressão compatível. 

01 

Martelete perfurador e rompedor 800 watts, 127 V, velocidade variável e 

reversível, para brocas padrão sds-plus, rotação por min. 0~1.100 rpm, impacto 

por min. 0~4.500 ipm; capacidades: metal 13 mm (1/2") - madeira 32 mm (1 1/4") 

- concreto 24 mm (15/16"); energia de impacto 2.7 joules, peso do produto 4,6 

kg. 

01 

Esmerilhadeira angular 4-1/2 polegadas, 850 W, 110 V, velocidade sem carga de 

11000/min, diâmetro do disco 115 mm (4-1/2"), dimensões 276 x 130 x 111 mm, 

peso 2 kg, com punho lateral. 

01 

Moto esmeril de bancada motor 360 W - ½ HP, potência útil 200 W, tensão 

110/220 V  Bivolt, frequência 60 Hz, corrente 1,75 A, rotação máxima no vazio 

3570 rpm, rotação máxima com carga 3090 rpm, nível de ruído 55 dB, 2 rebolos, 

sendo um de 150 x 16 x 12,7mm 36 grãos (6 x 5/8 x 1/2") e outro 150 x 16 x 12,7 

01 
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mm 60 grãos (6 x 5/8 x 1/2"); diâmetro do rebolo 6", peso líquido/bruto: 

6,45/6,95kg. 

Laminários de aço com porta medindo 50 cm de largura x 50 cm de profundidade 

x 60 cm de altura, com 37 gavetas ou bandejas, cada uma medindo 46 x 46 cm 

com capacidade para 70 lâminas de até 3 x 8 cm em posição horizontal, 

capacidade total de 2.590 lâminas por laminário. Somados, os laminários têm 

capacidade para 979.020 lâminas delgadas. 

03 

Compressor de ar industrial 10 HP. 01 

Politriz para seções polidas. 02 

 

Laboratório de Replicagem de Fósseis 

Nesse laboratório são feitas as réplicas de fósseis com objetivo de pesquisa, permutas, divulgação 

científica e exposições. O espaço desse laboratório deverá estar provido com infraestrutura de mobiliário 

específico para comportar os utensílios. A sala deverá ser equipada com carrinhos/bancadas de trabalho 

com rodinhas que podem ser deslocados para outros espaços do Museu. Parte do mobiliário deve incluir 

gavetas para o acondicionamento de materiais e ferramentas de pequenas dimensões. O espaço do 

laboratório deverá também contar com equipamentos de segurança necessários à manipulação de 

produtos químicos necessários à modelagem (capela, exaustores, chuveiro de emergência). Além disso, 

deverá ser prevista uma maneira adequada e ambientalmente segura de descarte dos resíduos químicos, 

oriundos desse trabalho. De modo geral, é desejável que os laboratórios tenham boa capacidade de 

exaustão de ar, com ar condicionado e temperatura controlada, sem luz natural direta. Devem ser 

providos de carga elétrica compatível. Prevê-se para os serviços a serem realizados um consumo médio 

de 1.000 kWh por mês. Outros requisitos complementares de instalação deverão ser fornecidos por 

especialistas na matéria, oportunamente.  
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O mobiliário, microcomputadores, armário com porta corta-fogo para solventes, armários com porta de 

vidro para guardar material e vidraria, capela de exaustão, geladeira pequena, balança digital eletrônica, 

peagâmetro, agitador magnético, compressor de ar, pistola para aplicação de verniz e adesivos, espátulas 

térmicas, espátulas, lecrons e ferramentas dentais, lupas de aumento, ferramentas de marcenaria e 

carpintaria, bisturis, vidraria de laboratório, pinceis e trinchas, solventes, luvas de segurança, máscaras de 

proteção, bancadas com pia, equipamentos de segurança e equipamento fotográfico são necessários na 

rotina. O espaço desse laboratório deverá estar provido com infraestrutura de mobiliário específico para 

comportar o acervo, necessitando de mesas e bancadas de trabalho, pias de aço inox e pontos de água, 

além de armários para equipamentos, ferramentas e utensílios. Parte do mobiliário deve incluir gavetas 

para o acondicionamento de materiais e ferramentas de pequenas dimensões. Nas paredes pode ser 

ainda prevista colocação de telas aramadas para pendurar certos materiais e ferramentas. O laboratório 

deverá ser dotado de uma acústica de forma a isolar o ambiente. 

LABORATÓRIOS DE CURADORIA E INFRAESTRUTURA DE PESQUISA:  

Laboratório de Replicagem de Fósseis (50 m²) 

Material Quantidade 

Câmara de Vácuo 3 litros em Aço Inoxidável com Kit de Bomba de Vácuo de Duplo 

Estágio de 5 cm, com borracha de vedação em silicone reversível, medidor de vácuo, 

conexão de engate rápido para fácil encaixe da mangueira, filtro de ar de 50 mícrons 

para reduzir os contaminantes aéreos ao liberar o vácuo, 1,5 m de mangueira de 

poliuretano com espigão rosqueável para conectar na bomba de vácuo, dimensões 

internas 13 cm de altura x 18 cm de diâmetro, Medidor de vácuo  InHG (0)  (- 30), 

. 

01 

Serra Circular de Bancada Multifuncional com 7 funções com Furadeira horizontal com 

rotação do motor 5.700 rpm, Mesa auxiliar inclinável 0°-45°, 4 velocidades 5.700 rpm, 

Guia paralela regulável de alto travamento, diâmetro do disco 254 mm (10 pol), 

01 
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potência 1.500 W, profundidade de corte 75 mm, rotação máxima 5.700 rpm, 

dimensões da mesa 800 x 530 mm, largura máx. da serra até a régua 570 mm, Rebolo 

de Esmeril Ø6" x 1/2" x 5/8", Lixa de disco Ø150 mm, Lixa de Cinta 75 x 785 mm, 

Mandril 1.5 - 13 mm, Torno para madeira 650 x Ø120 mm. 

Furadeira de Bancada de 13 mm ½ pol 350W ½ HP Bivolt, com motor blindado de 350 

W ½ HP, tensão 110/220 V - Bivolt, Mandril 1/2" (13 mm), tamanho da broca de 

trabalho 1.5-13 mm, afunilamento na ponta do fuso/cabeçote B16, profundidade 

máxima de furação 50 mm, balanço 210 mm, 5 velocidades do eixo, polia x correia 

740 à 3.140 rpm, distância do fuso para a coluna 105 mm, distância do fuso para a 

mesa (máx.) 220 mm, distância do fuso para a base (máx.) 300 mm, dimensão da Mesa 

de Trabalho 160 × 160 mm, dimensão da base 290 x 190 mm, diâmetro da coluna 46 

mm, altura 580 mm, peso líquido/bruto: 14/15 kg. 

01 

Parafusadeira/Furadeira 400 W 110 V com fio, com controle de torque (24+1) e 

embreagem de segurança, duas velocidades, mandril sem chave de 0,8 a 10 mm, 

rotações nominais 0 - 450 r.p.m., capacidade de perfuração madeira: 23 mm / aço: 14 

mm / alvenaria: 10 mm, rotação reversível direita/esquerda, torque 10,3 N/m² 

velocidade de rotação s/ carga (rpm) 0  1.400. 

01 

Mesa vibratória 2 x 1 m x 0,72 m de altura, em aço SAE 1020, apoiada em molas 

helicoidais, com motor de 2 cv e 2 polos com 3.500 rpm. 

01 

Soprador térmico com desligamento automático, temperatura 50º a 400º C, fluxo de 

ar 250 a 500 litros/minuto, bocal de 22 mm, potência 1.550 watts, voltagem 110 V, 

peso 1,52 kg, profundidade 27,50 cm, altura 27,50 cm, largura 8,50 cm, com suporte 

que permite utilizar o equipamento apoiado. 

01 

Balança eletrônica digital de balcão, capacidade até 100 kg, plataforma em aço 

carbono 40 x 40 cm, pés reguláveis, bivolt automático 110/220 - fonte chaveada 

01 
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interna, interface serial RS  232 para computador ou impressoras, Visor com displays 

luminosos vermelhos (LED) de 20 mm e 6 dígitos, visor de cristal líquido (cinza) (LCD) 

para bateria, teclas de zero, tara e imprime, capacidade programável de até 5 dígitos, 

tempo de estabilização menor que 3 segundos, busca automática de zero, Conversor 

A/D com 20.000 contagens internas, alcance da tara até 50% da capacidade. 

Balança pesadora dupla escala capacidade 15 kg, divisão 2-5 g, com bateria interna, 

prato em aço inoxidável e com centro rebaixado, aprovada com selo e lacre INMETRO, 

prato de pesagem  355 mm (L) x 11 mm (A) x 235 mm (P), displays de LCD de 16 mm 

com dígitos grandes,  Conversor automático bivolt, tara sucessiva com memorização 

e subtração automáticas, fonte multivoltagem opera de 100 a 240 V ca. 

01 

Balança de Precisão 0,1 g, - capacidade 1.200 g, 110 V, resolução 0.1g - décimo de 

grama, unidades: grama, onça, onça troy e carat, função de contagem simples, display 

digital de cristal líquido com backlight, ajuste de altura dos pés para nivelamento na 

bancada, calibração externa, prato de pesagem com 125 x 145 mm, capela protetora, 

dimensão 240 x 195 x 155 mm. 

01 

Aerógrafo Profissional com Bico 0,3 mm, capacidade do reservatório de tinta = 9 cc, 

pressão de trabalho = 15 a 50 PSI, entrada para mangueira entre 3,0 e 4,5 mm. 

01  

Aerógrafo Profissional Dupla Ação com Gatilho Bico 0,5 mm, duplo acionamento, 

capacidade do reservatório de tinta = 12 ml, pressão de trabalho = 15 a 50 PSI, entrada 

para mangueira entre 3,0 e 4,5 mm. 

01 

Pistola de Pintura por Gravidade 1,4 mm 600 ml - pressão de trabalho ideal 40 PSI, 

consumo de ar médio 6,5 PCM, capacidade da caneca 600 ml, entrada de ar 1/4" BSP. 

01 



 
 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 

CNPJ. 06.210.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479 

Compressor para aerógrafo bivolt, motor elétrico (bivolt) 1/6 HP, pressão máxima 

acumulada 60 libras, pressão de trabalho 10 a 25 libras.  

01 

Mesas de Manipulação com dois tampos, um inferior e outro superior, com 2 m de 

comprimento x 1 m de largura x 0,90 cm de altura, produzida totalmente em aço 

inoxidável tipo 201, com pés ajustáveis. Deve suportar até 300 kg de carga, sendo 200 

kg na tampa superior e 100 kg na tampa inferior. 

03 

Cadeiras de escritório com estrutura em aço, braços, rodízios em PU, pistão para 

regulagem de altura e revestimento em couro sintético ou com encosto e assento em 

tela. 

06 

Mesas p

(ou maior) da mesa principal e 1,60 m de balcão com profundidade de 0,45 m (ou 

maior), com tampo de aço ou vidro, 4 gavetas e pés de aço. 

03 

Notebook de uso geral - processador Corel i7 3,6 GHz ou superior, memória RAM 8 

GB ou mais, disco rígido 2 TB ou mais, placa de vídeo 940 MX de 4 GB GDDR 5 ou 

superior, tela placa de rede wireless, bluetooth 4.0, 4 entradas USB ou mais, 

saída HDMI. 

03 

 

Laboratório de Imageamento e Ilustração Científica 

Espaço voltado à documentação fotográfica, digitalização tridimensional e estudos digitais de fósseis e 

amostras de rochas do acervo do Museu, além de ilustração técnica e artística, escultura, desenho e 

pintura tradicional e digital para fins de pesquisa, divulgação, educação e salvaguarda. Deverá contar com 

equipamento especializado às funções: câmeras, tripés, gruas, mesas de suporte, equipamento de 

iluminação, computadores, etc. Deverá, também, contar com estúdio com fundos e cenários para 

fotografia do acervo. Sua área deverá ter armários próprios à guarda de equipamentos fotográficos e de 



 
 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 

CNPJ. 06.210.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479 

digitalização. Além disso, deverá se situar próximo às coleções científicas, de forma a evitar 

deslocamentos desnecessários do acervo. O espaço também abrigará um estúdio de desenho para fins 

científicos e de desenvolvimento das funções, a saber: materiais de desenho e pintura, pranchetas, 

estações de trabalho informatizadas, armário para a guarda de materiais e equipamentos, etc. Esse 

espaço deve abrigar profissionais da área de ilustração que deverão colaborar para a área de pesquisa, 

curadoria e divulgação científica. 

LABORATÓRIOS DE CURADORIA E INFRAESTRUTURA DE PESQUISA:  

Laboratório de Imageamento e Ilustração científica (30 m²) 

Material Quantidad

e 

Cadeiras de escritório com estrutura em aço, braços, rodízios em PU, pistão para 

regulagem de altura e revestimento em couro sintético ou com encosto e assento em 

tela. 

05 

comprimento x 0,70 m de profundidade (ou 

maior) da mesa principal e 1,60 m de balcão com profundidade de 0,45 m (ou maior), 

com tampo de aço ou vidro, 4 gavetas e pés de aço. 

05 

Notebook avançado - processador i7-9750H 6 Core (2.6 GHz/4.5 GHz) ou superior, tela 

17" 4K, memória RAM DDR4 32 GB ou superior, capacidade do SSD 512 GB ou mais, 

placa de vídeo 6 GB GDDR6 VRAM ou superior, bluetooth 5.0 ou superior, 4 entradas 

USB (ao menos uma 3.2 ou superior), placa de rede wireless, saída HDMI. 

05 

Smart TV 4K L -Fi HDR Conversor Digital 4 HDMI 3 USB, HDR ativo, potência 

20 watts, altura 91,3 cm x largura 1,578 m, profundidade 91,1 cm, peso 30,7 kg, 1 

01 
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entrada de áudio óptico, 1 entrada de vídeo componente, 1 entrada de vídeo D-SUB 

(PC), 1 saída de áudio óptico, 1 saída de vídeo componente. 

Mesas de Manipulação com dois tampos, um inferior e outro superior, com 2 m de 

comprimento x 1 m de largura x 0,90 m de altura, produzida totalmente em aço 

inoxidável tipo 201, com pés ajustáveis. Deve suportar até 300 kg de carga, sendo 200 

kg na tampa superior e 100 kg na tampa inferior. 

04 

Grua profissional para estúdio fotográfico. 01 

Câmeras fotográficas com lente 18-55, gravação simultânea em RAW + JPEG, Live View 

Mode, impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge, 

compatível com USB 2.0 Hi-Speed, disparo contínuo (Burst): 3.0 fps, gravação de vídeo: 

Full HD (1080 p) em 24 p, 25 p e 30 p, conectividade: HDMI, NFC, USB, Wi-Fi, Monitor 

LCD: tela LCD de 3.0", tipo de cartão de memória: SD/SDXC/SDHC, Eye-Fi, tamanho da 

imagem (megapixels): 24.1 megapixels, sensibilidade ISO: 100-6400, velocidade do 

obturador: 30 seg. a 1/4000 seg., ajustável manualmente em incrementos de 1/3 ou ½, 

fator de corte/sensor de imagem (CMOS): 1.6x/APS-C, número de pontos de foco: 9 

pontos de AF, sendo o ponto central do tipo cruzado, sensível verticalmente a f/5.6. 

03  

Disparadores Remotos Digitais com controle do atraso do obturador, disparo do 

obturador, tempo de exposição e intervalo, disparo com a função timer, tempo de 

exposição e disparo contínuo, tela LCD iluminada, compatibilidade com as câmeras 

especificadas acima. 

03 

Lentes EF 100 mm f/2.8L Macro, dimensões: 77,7 x 123mm, distância focal mais 

próxima :0,99 pés/0,3 m (máxima ampliação em close: 1x), peso :625 g, tamanho do 

filtro: 67 mm, distância focal (lente): alcance focal & abertura máxima 100 mm 1:2:8, 

compatibilidade com as câmeras especificadas acima. 

02 
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Lente EF 180 mm f/3.5L Macro USM, alcance focal & abertura máxima 180 mm 1:3:5, 

distância focal mais próxima 0,48 m/1,6 pés, tamanho de filtro 72 mm, compatibilidade 

com as câmeras especificadas acima. 

01 

Lente EF 50 mm f/1.4 USM, alcance focal & abertura máxima 50 mm 1:1.4, tamanho de 

filtro 58 mm, abertura máxima: f/1.4, abertura mínima: f/22, distância mínima de foco: 

45cm, compatibilidade com as câmeras especificadas acima. 

01 

Conjunto de filtros para câmera fotográfica tamanho 58 mm: polarizador, UV e 

infravermelho. 

01 de cada 

tipo 

Conjunto de filtros para câmera fotográfica tamanho 67 mm: polarizador, UV e 

infravermelho. 

01 de cada 

tipo 

Conjunto de filtros para câmera fotográfica tamanho 72 mm: polarizador, UV e 

infravermelho. 

01 de cada 

tipo 

Tripés profissionais para câmera fotográfica c/ cabeça hidráulica, altura máxima 152cm, 

altura mínima 54cm, peso 1,6 kg, carga máxima 3 kg. 

03 

Kits Duplos Estúdio Foto Iluminação Luz Contínua E27 Sombrinha, cada kit com 2 tripés 

de até 2 metros de altura para iluminação com 3 seções em alumínio anodizado em 

suportes bivolt para sombrinha com soquete E27 e engate rápido universal p/ tripé 

5/8", 2 sombrinhas brancas difusoras de 84 cm de diâmetro e tecido em nylon branco. 

02 

Mesa Grande Telescópica Avulsa AT487, desmontável, com fundo em chapa translúcida 

branco-leitoso, tubos telescópicos na parte traseira, área útil com profundidade 

variável de 0,25 m a 0,86 m x largura fixa 1,22 m, altura da parte vertical da chapa 

01 
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(fundo): variável entre 0,78 m e 1,14 m, medidas totais da mesa: prof. 1,10 m x larg. 

1,33 m x alt. min 1,55 m x alt. max.1,91 m. 

Conjunto de Reprodução Estativa com iluminação incorporada, base em MDF 47x40 

cm, 2 braços articuláveis reforçados, 2 iluminadores para lâmpada com rosca E27. 

01 

Scanner 3D, USB 3.0, faixa de operação min: 0,2 m, max: 1,6 m, volume de digitalização 

min: 0,2 m x 0,2 m x 0,2 m, max: 2 m x 2 m x 2 m, tamanho da imagem 1920 (L) x 1080 

(A) px, produção máxima de imagens 30 fps. 

01 

Impressoras 3D com mesa aquecida, nivelamento automático, estrutura em alumínio, 

área de impressão de 270 x 270 x 320 mm (X-Y-Z), compatível com filamentos PLA, ABS, 

PETG, Flexível, Wood, HIPS, Nylon, Tritan, PVA e outros. 

02 

Impressoras 3D com câmera integrada, estrutura em nylon, mesa aquecida com 

nivelamento automático, área impressão de 197 x 197 x 250 mm (X-Y-Z), compatível 

com filamentos PLA, ABS e PETG. 

02 

Impressora 3D Profissional de Grandes Formatos - volume de impressão 305 x 305 x 

605 mm, compatível com filamentos PLA / ABS / HIPS / PC / TPU / TPE / NYLON / PETG 

/ ASA / PP / fibra de vidro / fibra de carbono / metálicos / WOOD. 

01 

Kit completo de materiais de desenho e pintura. 02 

Armários de aço com 4 prateleiras, chapa 24, medindo 200 cm de altura x 90 cm de 

largura x 47 cm de profundidade. Deve suportar 50 kg por prateleira. Com trava vertical 

que tranca ambas as portas por fechadura com chave. puxador próximo à fechadura 

para facilitar o manuseio. 

08 

 

LABORATÓRIOS DE PESQUISA 
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Laboratórios responsáveis pela execução de projetos de pesquisa em Geociências e terão em seus 

quadros pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. Materiais coletados por esses projetos serão 

destinados às coleções do MCTer, tendo o setor de curadoria responsável pela sua guarda, conservação 

e gestão. A extroversão do conhecimento gerado pela pesquisa poderá se dar por duas vias distintas. A 

primeira será por meio de publicações científicas para os pares: dissertações, teses e artigos em periódicos 

e congressos. Com circulação restrita entre acadêmicos, esse tipo de divulgação poderá ser consolidado 

e incentivado a partir do estabelecimento de uma linha editorial própria do Museu. Uma segunda via de 

extroversão serão as ações de divulgação científica do próprio Museu. 

Laboratório de Microscopia e Microimageamento 

Este laboratório terá espaços dedicados à microscopia eletrônica de varredura, microscopia laser 

confocal, microscopia óptica de luz refletida e transmitida além de espaço dedicado à microtomografia 

MicroCT. Os microscópios de uso comum aos laboratórios de pesquisa também serão concentrados aqui, 

otimizando o número de equipamentos e evitando que fiquem ociosos. O laboratório será provido de um 

sistema de climatização que permita o controle de temperatura e umidade, evitando o aparecimento de 

fungos nas lentes dos microscópios e nas amostras. Também serão realizadas preparações especiais, 

utilizando-se a lupa binocular para análises mineralógicas em grãos de amostras macroscópicas.  

Tais análises são realizadas tanto para dar suporte aos projetos PD&I em óleo e gás como também são 

utilizados por pesquisadores externos ao MCTer, especialmente os do SGB. Estes espaços serão 

compartilhados com todos os usuários de todos os laboratórios do MCTer e do CR, podendo atender a 

demandas externas, vindas de pesquisadores do SGB. Este laboratório também estará equipado com 

escâner para lâminas petrográficas e de microfósseis, visando a criar um catálogo digital de todo o 

material de microscopia do MCTer.  

Laboratório de Microscopia e Microimageamento (100 m²) 

Material Quantidade 
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Cadeiras de escritório com estrutura em aço, braços, rodízios em PU, pistão para 

regulagem de altura e revestimento em couro sintético ou com encosto e assento em 

tela. 

15 

maior) da mesa principal e 1,60 m de balcão com profundidade de 0,45 m (ou maior), 

com tampo de MDF ou MDP, 4 gavetas e pés de aço. 

05 

Notebook avançado - processador i7-9750H 6 Core (2.6 GHz/4.5 GHz) ou superior, tela 

17" 4K, memória RAM DDR4 32 GB ou superior, capacidade do SSD 512 GB ou mais, 

placa de vídeo 6 GB GDDR6 VRAM ou superior, bluetooth 5.0 ou superior, 4 entradas 

USB (ao menos uma 3.2 ou superior), placa de rede wireless, saída HDMI. 

05 

Armário para escritório 2 portas em MDP ou MDF revestidos com BP, bordas revestidas 

por fitas de PVC ou ABS, 5 prateleiras internas reguláveis, dimensões 1,64 m (altura) x 

0,40 m (profundidade) x 0,80 m (largura), possibilidade de montar e desmontar várias 

vezes, sem perder a qualidade, dobradiças de aço, fechadura com duas chaves, sapatas 

niveladoras com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi pó e cura em 

estufa. 

05 

Estante para escritório em MDP ou MDF revestidos com BP, bordas revestidas por fitas 

de PVC ou ABS, 5 prateleiras internas reguláveis, dimensões 1,64 m (altura) x 0,40 m 

(profundidade) x 0,80 m (largura), possibilidade de montar e desmontar várias vezes, 

sem perder a qualidade, dobradiças de aço, fechadura com duas chaves, sapatas 

niveladoras com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi pó e cura em 

estufa. 

05 

Balcão baixo fechado com 2 portas para escritório em MDP ou MDF revestidos com BP, 

bordas revestidas por fitas de PVC ou ABS, com duas portas e chave, dimensões 740 

15 
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mm (altura) x 900 mm (largura) x 400 mm (profundidade), com duas prateleiras 

internas. 

Mesa plataforma corporativa medindo 3 m x 1,20 m x 0,80 m (altura), eletrificável com 

caixas individuais para instalação de tomadas e calhas horizontais e verticais para 

passagem de fiação, com estrutura de aço e tampo em MDF ou MDP. Deve suportar 

200 kg. 

04 

Microscópios Zeiss petrologia com câmera acoplada AXIOLAB 5 ou superior. 02 

Microscópios Zeiss biológicos com câmera acoplada AXIOLAB 5 ou superior. 02 

Estereomicroscópios ZEISS Stemi 508, Greenough Stereo Microscope with 8:1 Zoom 

(50x de aumento) com braço articulado (Boom Stands) e iluminador de fibra óptica, 

com câmera fotográfica acoplada. 

02 

Estereomicroscópio binocular com câmera acoplada ZEISS SteREO Discovery. V12. 02 

 

ZEISS Xradia Context microCT 

Microtomógrafo de raios-X computadorizado 

Zeiss Xradua Context microCT. 

Microimageamento por raios-X com sistema de 

microtomógrafo computadorizado.  

Aplicações 

 Paleontologia: taxonomia, morfologia 

comparada, paleobiologia, paleobotânica;  

 Diagênese e fossildiagênese; 
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 Determinação de porosidade e conexão 

de poros;  

 Estudos de qualidade de reservatórios. 

 

ZEISS Elyra 7 with Lattice SIM 

Microscópio laser confocal - CLSM.  

Ultrarresolução 3D de estruturas subcelulares. 

Aplicações 

 Paleontologia: taxonomia, morfologia 

comparada, palinologia, paleobiologia, 

paleobotânica;  

 Bioestratigrafia. 
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Microscópio Estereoscópico Zeiss SteREO 

Discovery V20 

Estereomicroscópio com platina motorizada e 

foco estendido. 

Aumento de até 325x com fotomicrografia com 

foco em todo contorno de espécimes para 

imagens em 3D.  

Aplicações 

 Paleontologia: taxonomia, morfologia 

comparada, paleobiologia, paleobotânica; 

 Diagênese e fossildiagênese; 

 Análises de morfologia de grão, 

gemologia, mineralogia de minerais pesados, 

estudos de proveniência sedimentar;  

 Fundamental para Bioestratigrafia. 
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Microscópio petrográfico Zeiss Axio Imager 2 

Microscópio petrográfico de luz refletida e transmitida 

com platina motorizada e foco estendido. 

Aumento de até 1000x com fotomicrografia com foco 

em todo contorno de espécimes para imagens em 3D.  

Aplicações 

 Petrografia: sedimentar, metamórfica e ígnea.  

 Estudo paleontológico: taxonomia, morfologia 

comparada, paleobiologia, paleobotânica; 

 Diagênese e fossildiagênese; 

 Análises de morfologia de grão, gemologia, 

mineralogia de minerais pesados, estudos de 

proveniência sedimentar;  

 Mineralogia identificação mineral em luz 

transmitida e refletida;  

 Aplicado ao estudo de Bioestratigrafia. 

 

 

Escâner de Lâminas ZEISS Axio Scan.Z1 

Microscópio petrográfico de luz refletida e 

transmitida digital que permite escanear 

materiais microscópicos e montar acervo 

digital de lâminas a nicóis paralelos e 

cruzados.    
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Aplicações 

 Petrografia: sedimentar, 

metamórfica e ígnea.  

 Digitalização do acervo de 

materiais microscópicos; 

 Disponibilização de todas as 

lâminas já descritas e consideradas não 

sigilosas no catálogo digital do MCTer. 

 

Laboratório de Micropaleontologia e Palinologia 

Esse laboratório deverá contar com um espaço reservado à microscopia de uso exclusivo para 

microfósseis, provido de um sistema de climatização que permita o controle de temperatura e umidade, 

evitando o aparecimento de fungos nas lentes dos microscópios e nas amostras. Sua dimensão deverá ser 

de aproximadamente 50 m² e deverá estar provido de microscópios com câmeras acopladas com a melhor 

qualidade disponível, de luz refletida/transmitida do tipo biológico, acoplado com fonte de luz de 

fluorescência, bem como microscópios estereoscópicos (luz refletida).  

Deverá estar provido com infraestrutura de mobiliário específico para comportar o acervo e a realização 

das tarefas específicas, necessitando de mesas e bancadas de trabalho, além de armários para 

equipamentos, ferramentas e utensílios. Parte do mobiliário deve incluir gavetas para o 

acondicionamento de materiais e ferramentas de pequenas dimensões. Deverá estar provido de 

microscópios e equipamentos eletrônicos necessários à realização dos trabalhos. 
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Figura 3 Laboratório de Micropaleontologia do Natural Resources Canada, Calgary, Alberta. 

LABORATÓRIOS DE PESQUISA: 

Laboratório de Micropaleontologia e Palinologia (50 m²) 

Material Quantidad

e 

Baias com capacidade para microscópio, computador e laminários (vide exemplo na 

foto acima). 

09 

Microscópios Zeiss biológicos com câmera acoplada AXIOLAB 5 ou superior. 05 

Estereomicroscópio binocular com câmera acoplada ZEISS SteREO Discovery. V12. 05 
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Notebook avançado - processador i7-9750H 6 Core (2.6 GHz/4.5 GHz) ou superior, tela 

17" 4K, memória RAM DDR4 32 GB ou superior, capacidade do SSD 512 GB ou mais, 

placa de vídeo 6 GB GDDR6 VRAM ou superior, bluetooth 5.0 ou superior, 4 entradas 

USB (ao menos uma 3.2 ou superior), placa de rede wireless, saída HDMI. 

05 

Notebook de uso geral - processador Corel i7 3,6 GHz ou superior, memória RAM 8 

GB ou mais, disco rígido 2 TB ou mais, placa de vídeo 940 MX de 4 GB GDDR 5 ou 

superior, tela placa de rede wireless, bluetooth 4.0, 4 entradas USB ou mais, 

saída HDMI. 

04 

Armários suspensos guarda de livros e artigos. 10  

Laminários de aço com porta, medindo 50 cm de largura x 50 cm de profundidade x 

60 cm de altura, com 37 gavetas ou bandejas, cada uma medindo 46 x 46 cm com 

capacidade para 70 lâminas de até 3 x 8 cm em posição horizontal, capacidade total 

de 2.590 lâminas por laminário. Somados, os laminários têm capacidade para 979.020 

lâminas delgadas. 

03 

Bandejas plásticas empilháveis para lâminas delgadas, capacidade 20 lâminas em 

posição horizontal, confeccionada em plástico resistente, estrutura rígida e resistente 

a solventes (xilol e outros). Medida: 19×0,8×34 cm. Encaixes individuais e numerados. 

Saliência na base, facilitando a remoção da lâmina. Encaixes que permitem a 

sobreposição das bandejas. 

100 
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Laboratório de Paleozoologia 

Espaço voltado ao estudo dos espécimes paleozoológicos. Deverá estar provido com infraestrutura de 

mobiliário específico para comportar o acervo e a realização das tarefas específicas, necessitando de 

mesas e bancadas de trabalho, além de armários para equipamentos, ferramentas e utensílios.    

Parte do mobiliário deve incluir gavetas para o acondicionamento de materiais e ferramentas de 

pequenas dimensões. Os microscópios necessários à realização dos trabalhos estarão concentrados no 

Laboratório de Microscopia e Microimageamento. 

LABORATÓRIOS DE PESQUISA: 

Laboratório de Paleozoologia (50 m²) 

Material Quantidade 

Cadeiras de escritório com estrutura em aço, braços, rodízios em PU, pistão para 

regulagem de altura e revestimento em couro sintético ou com encosto e assento 

em tela. 

15 

(ou maior) da mesa principal e 1,60 m de balcão com profundidade de 0,45 m (ou 

maior), com tampo de MDF ou MDP, 4 gavetas e pés de aço. 

05 

Notebook avançado - processador i7-9750H 6 Core (2.6 GHz/4.5 GHz) ou superior, 

tela 17" 4K, memória RAM DDR4 32 GB ou superior, capacidade do SSD 512 GB ou 

mais, placa de vídeo 6 GB GDDR6 VRAM ou superior, bluetooth 5.0 ou superior, 4 

entradas USB (ao menos uma 3.2 ou superior), placa de rede wireless, saída HDMI. 

01 

Notebook de uso geral - processador Corel i7 3,6 GHz ou superior, memória RAM 8 

GB ou mais, disco rígido 2 TB ou mais, placa de vídeo 940 MX de 4 GB GDDR 5 ou 

04 
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superior, tela placa de rede wireless, bluetooth 4.0, 4 entradas USB ou 

mais, saída HDMI. 

Armário para escritório 2 portas em MDP ou MDF revestidos com BP, bordas 

revestidas por fitas de PVC ou ABS, 5 prateleiras internas reguláveis, dimensões 1,64 

m (altura) x 0,40 m (profundidade) x 0,80 m (largura), possibilidade de montar e 

desmontar várias vezes, sem perder a qualidade, dobradiças de aço, fechadura com 

duas chaves, sapatas niveladoras com tratamento anticorrosivo, pintura 

eletrostática epóxi pó e cura em estufa. 

05 

Estante para escritório em MDP ou MDF revestidos com BP, bordas revestidas por 

fitas de PVC ou ABS, 5 prateleiras internas reguláveis, dimensões 1,64 m (altura) x 

0,40 m (profundidade) x 0,80 m (largura), possibilidade de montar e desmontar 

várias vezes, sem perder a qualidade, dobradiças de aço, fechadura com duas 

chaves, sapatas niveladoras com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática 

epóxi pó e cura em estufa. 

05 

Balcão baixo fechado com 2 portas para escritório em MDP ou MDF revestidos com 

BP, bordas revestidas por fitas de PVC ou ABS, com duas portas e chave, dimensões 

740 mm (altura) x 900 mm (largura) x 400 mm (profundidade), com duas prateleiras 

internas. 

15 

Mesa plataforma corporativa, medindo 3 m x 1,20 m x 0,80 m (altura), eletrificável 

com caixas individuais para instalação de tomadas e calhas horizontais e verticais 

para passagem de fiação, com estrutura de aço e tampo em MDF ou MDP. Deve 

suportar 200 kg. 

04 
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Laboratório de Paleobotânica 

Espaço voltado ao estudo dos espécimes paleobotânicos. Deverá estar provido com infraestrutura de 

mobiliário específico para comportar o acervo e a realização das tarefas específicas, necessitando de 

mesas e bancadas de trabalho, além de armários para equipamentos, ferramentas e utensílios. Parte do 

mobiliário deve incluir gavetas para o acondicionamento de materiais e ferramentas de pequenas 

dimensões. Os microscópios necessários à realização dos trabalhos estarão concentrados no Laboratório 

de Microscopia e Microimageamento. 

LABORATÓRIOS DE PESQUISA: 

Laboratório de Paleobotânica (30 m²) 

Material Quantidade 

Cadeiras de escritório com estrutura em aço, braços, rodízios em PU, pistão para 

regulagem de altura e revestimento em couro sintético ou com encosto e assento em 

tela. 

06 

maior) da mesa principal e 1,60 m de balcão com profundidade de 0,45 m (ou maior), 

com tampo de MDF ou MDP, 4 gavetas e pés de aço. 

02 

Notebook avançado - processador i7-9750H 6 Core (2.6 GHz/4.5 GHz) ou superior, tela 

17" 4K, memória RAM DDR4 32 GB ou superior, capacidade do SSD 512 GB ou mais, placa 

de vídeo 6 GB GDDR6 VRAM ou superior, bluetooth 5.0 ou superior, 4 entradas USB (ao 

menos uma 3.2 ou superior), placa de rede wireless, saída HDMI. 

01 
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Notebook de uso geral - processador Corel i7 3,6 GHz ou superior, memória RAM 8 GB 

ou mais, disco rígido 2 TB ou mais, placa de vídeo 940 MX de 4 GB GDDR 5 ou superior, 

tela placa de rede wireless, bluetooth 4.0, 4 entradas USB ou mais, saída HDMI. 

01 

Armário para escritório 2 portas em MDP ou MDF revestidos com BP, bordas revestidas 

por fitas de PVC ou ABS, 5 prateleiras internas reguláveis, dimensões 1,64 m (altura) x 

0,40 m (profundidade) x 0,80 m (largura), possibilidade de montar e desmontar várias 

vezes, sem perder a qualidade, dobradiças de aço, fechadura com duas chaves, sapatas 

niveladoras com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi pó e cura em 

estufa. 

02 

Estante para escritório em MDP ou MDF revestidos com BP, bordas revestidas por fitas 

de PVC ou ABS, 5 prateleiras internas reguláveis, dimensões 1,64 m (altura) x 0,40 m 

(profundidade) x 0,80 m (largura), possibilidade de montar e desmontar várias vezes, 

sem perder a qualidade, dobradiças de aço, fechadura com duas chaves, sapatas 

niveladoras com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi pó e cura em 

estufa. 

02 

Balcão baixo fechado com 2 portas para escritório em MDP ou MDF revestidos com BP, 

bordas revestidas por fitas de PVC ou ABS, com duas portas e chave, dimensões 740 mm 

(altura) x 900 mm (largura) x 400 mm (profundidade), com duas prateleiras internas. 

06 

Mesa plataforma corporativa, medindo 3 m x 1,20 m x 0,80 m (altura), eletrificável com 

caixas individuais para instalação de tomadas e calhas horizontais e verticais para 

passagem de fiação, com estrutura de aço e tampo em MDF ou MDP. Deve suportar 200 

kg. 

01 
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Laboratório de Tafonomia e Paleoecologia 

Espaço voltado ao estudo dos processos de preservação que atuaram nos fósseis, permitindo reconstituir 

assim suas relações ecológicas pretéritas. Deverá estar provido com infraestrutura de mobiliário 

específico para comportar o acervo e a realização das tarefas específicas, necessitando de mesas e 

bancadas de trabalho, além de armários para equipamentos, ferramentas e utensílios.  

Parte do mobiliário deve incluir gavetas para o acondicionamento de materiais e ferramentas de 

pequenas dimensões. Os microscópios necessários à realização dos trabalhos estarão concentrados no 

Laboratório de Microscopia e Microimageamento. 

LABORATÓRIOS DE PESQUISA: 

Laboratório de Tafonomia e Paleoecologia (40 m²) 

Material Quantidad

e 

Cadeiras de escritório com estrutura em aço, braços, rodízios em PU, pistão para 

regulagem de altura e revestimento em couro sintético ou com encosto e assento em 

tela. 

09 

(ou maior) da mesa principal e 1,60 m de balcão com profundidade de 0,45 m (ou 

maior), com tampo de MDF ou MDP, 4 gavetas e pés de aço. 

03 

Notebook avançado - processador i7-9750H 6 Core (2.6 GHz/4.5 GHz) ou superior, tela 

17" 4K, memória RAM DDR4 32 GB ou superior, capacidade do SSD 512 GB ou mais, 

placa de vídeo 6 GB GDDR6 VRAM ou superior, bluetooth 5.0 ou superior, 4 entradas 

USB (ao menos uma 3.2 ou superior), placa de rede wireless, saída HDMI. 

01 
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Notebook de uso geral - processador Corel i7 3,6 GHz ou superior, memória RAM 8 

GB ou mais, disco rígido 2 TB ou mais, placa de vídeo 940 MX de 4 GB GDDR 5 ou 

superior, tela placa de rede wireless, bluetooth 4.0, 4 entradas USB ou mais, 

saída HDMI. 

02 

Armário para escritório 2 portas em MDP ou MDF revestidos com BP, bordas 

revestidas por fitas de PVC ou ABS, 5 prateleiras internas reguláveis, dimensões 1,64 

m (altura) x 0,40 m (profundidade) x 0,80 m (largura), possibilidade de montar e 

desmontar várias vezes, sem perder a qualidade, dobradiças de aço, fechadura com 

duas chaves, sapatas niveladoras com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática 

epóxi pó e cura em estufa. 

03 

Estante para escritório em MDP ou MDF revestidos com BP, bordas revestidas por 

fitas de PVC ou ABS, 5 prateleiras internas reguláveis, dimensões 1,64 m (altura) x 0,40 

m (profundidade) x 0,80 m (largura), possibilidade de montar e desmontar várias 

vezes, sem perder a qualidade, dobradiças de aço, fechadura com duas chaves, 

sapatas niveladoras com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi pó e 

cura em estufa. 

03 

Balcão baixo fechado com 2 portas para escritório em MDP ou MDF revestidos com 

BP, bordas revestidas por fitas de PVC ou ABS, com duas portas e chave, dimensões 

740 mm (altura) x 900 mm (largura) x 400 mm (profundidade), com duas prateleiras 

internas. 

09 

Mesa plataforma corporativa, medindo 3 m x 1,20 m x 0,80 m (altura), eletrificável 

com caixas individuais para instalação de tomadas e calhas horizontais e verticais para 

passagem de fiação, com estrutura de aço e tampo em MDF ou MDP. Deve suportar 

200 kg. 

01 
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Laboratório de Geologia Sedimentar e Estratigrafia 

Espaço voltado ao desenvolvimento de estudos sedimentares e estratigráficos, incluindo petrografia. 

Deverá estar provido com infraestrutura de mobiliário específico para comportar o acervo e a realização 

das tarefas específicas, necessitando de mesas e bancadas de trabalho, além de armários para 

equipamentos, ferramentas e utensílios.  

Parte do mobiliário deve incluir gavetas para o acondicionamento de materiais e ferramentas de 

pequenas dimensões. Os microscópios necessários à realização dos trabalhos estarão concentrados no 

Laboratório de Microscopia e Microimageamento. 

LABORATÓRIOS DE PESQUISA: 

Laboratório de Geologia Sedimentar e Estratigrafia (50 m²) 

Material Quantidade 

Cadeiras de escritório com estrutura em aço, braços, rodízios em PU, pistão para 

regulagem de altura e revestimento em couro sintético ou com encosto e assento em 

tela. 

12 

Mesas p/ 

(ou maior) da mesa principal e 1,60 m de balcão com profundidade de 0,45 m (ou 

maior), com tampo de MDF ou MDP, 4 gavetas e pés de aço. 

04 

Notebook avançado - processador i7-9750H 6 Core (2.6 GHz/4.5 GHz) ou superior, 

tela 17" 4K, memória RAM DDR4 32 GB ou superior, capacidade do SSD 512 GB ou 

mais, placa de vídeo 6 GB GDDR6 VRAM ou superior, bluetooth 5.0 ou superior, 4 

entradas USB (ao menos uma 3.2 ou superior), placa de rede wireless, saída HDMI. 

01 
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Notebook de uso geral - processador Corel i7 3,6 GHz ou superior, memória RAM 8 

GB ou mais, disco rígido 2 TB ou mais, placa de vídeo 940 MX de 4 GB GDDR 5 ou 

superior, tela placa de rede wireless, bluetooth 4.0, 4 entradas USB ou mais, 

saída HDMI. 

03 

Armário para escritório 2 portas em MDP ou MDF revestidos com BP, bordas 

revestidas por fitas de PVC ou ABS, 5 prateleiras internas reguláveis, dimensões 1,64 

m (altura) x 0,40 m (profundidade) x 0,80 m (largura), possibilidade de montar e 

desmontar várias vezes, sem perder a qualidade, dobradiças de aço, fechadura com 

duas chaves, sapatas niveladoras com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática 

epóxi pó e cura em estufa. 

04 

Estante para escritório em MDP ou MDF revestidos com BP, bordas revestidas por 

fitas de PVC ou ABS, 5 prateleiras internas reguláveis, dimensões 1,64 m (altura) x 0,40 

m (profundidade) x 0,80 m (largura), possibilidade de montar e desmontar várias 

vezes, sem perder a qualidade, dobradiças de aço, fechadura com duas chaves, 

sapatas niveladoras com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi pó e 

cura em estufa. 

04 

Balcão baixo fechado com 2 portas para escritório em MDP ou MDF revestidos com 

BP, bordas revestidas por fitas de PVC ou ABS, com duas portas e chave, dimensões 

740 mm (altura) x 900 mm (largura) x 400 mm (profundidade), com duas prateleiras 

internas. 

12 

Mesa plataforma corporativa, medindo 3 m x 1,20 m x 0,80 m (altura), eletrificável 

com caixas individuais para instalação de tomadas e calhas horizontais e verticais para 

passagem de fiação, com estrutura de aço e tampo em MDF ou MDP. Deve suportar 

200 kg. 

02 
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Laboratório de Geologia Ígnea e Metamórfica 

Espaço voltado ao desenvolvimento de estudos de rochas ígneas e metamórficas, incluindo petrografia. 

Deverá estar provido com infraestrutura de mobiliário específico para comportar o acervo e a realização 

das tarefas específicas, necessitando de mesas e bancadas de trabalho, além de armários para 

equipamentos, ferramentas e utensílios.  

Parte do mobiliário deve incluir gavetas para o acondicionamento de materiais e ferramentas de 

pequenas dimensões. Os microscópios necessários à realização dos trabalhos estarão concentrados no 

Laboratório de Microscopia e Microimageamento. 

LABORATÓRIOS DE PESQUISA: 

Laboratório de Geologia Ígnea e Metamórfica (50 m²) 

Material Quantidade 

Cadeiras de escritório com estrutura em aço, braços, rodízios em PU, pistão para 

regulagem de altura e revestimento em couro sintético ou com encosto e assento em 

tela. 

12 

1,70 m de comprimento x 0,70 m de profundidade 

(ou maior) da mesa principal e 1,60 m de balcão com profundidade de 0,45 m (ou 

maior), com tampo de MDF ou MDP, 4 gavetas e pés de aço. 

04 

Notebook avançado - processador i7-9750H 6 Core (2.6 GHz/4.5 GHz) ou superior, 

tela 17" 4K, memória RAM DDR4 32 GB ou superior, capacidade do SSD 512 GB ou 

mais, placa de vídeo 6 GB GDDR6 VRAM ou superior, bluetooth 5.0 ou superior, 4 

entradas USB (ao menos uma 3.2 ou superior), placa de rede wireless, saída HDMI. 

01 
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Notebook de uso geral - processador Corel i7 3,6 GHz ou superior, memória RAM 8 

GB ou mais, disco rígido 2 TB ou mais, placa de vídeo 940 MX de 4 GB GDDR 5 ou 

superior, tela placa de rede wireless, bluetooth 4.0, 4 entradas USB ou mais, 

saída HDMI. 

02 

Armário para escritório 2 portas em MDP ou MDF revestidos com BP, bordas 

revestidas por fitas de PVC ou ABS, 5 prateleiras internas reguláveis, dimensões 1,64 

m (altura) x 0,40 m (profundidade) x 0,80 m (largura), possibilidade de montar e 

desmontar várias vezes, sem perder a qualidade, dobradiças de aço, fechadura com 

duas chaves, sapatas niveladoras com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática 

epóxi pó e cura em estufa. 

04 

Estante para escritório em MDP ou MDF revestidos com BP, bordas revestidas por 

fitas de PVC ou ABS, 5 prateleiras internas reguláveis, dimensões 1,64 m (altura) x 0,40 

m (profundidade) x 0,80 m (largura), possibilidade de montar e desmontar várias 

vezes, sem perder a qualidade, dobradiças de aço, fechadura com duas chaves, 

sapatas niveladoras com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi pó e 

cura em estufa. 

04 

Balcão baixo fechado com 2 portas para escritório em MDP ou MDF revestidos com 

BP, bordas revestidas por fitas de PVC ou ABS, com duas portas e chave, dimensões 

740 mm (altura) x 900 mm (largura) x 400 mm (profundidade), com duas prateleiras 

internas. 

12 

Mesa plataforma corporativa, medindo 3 m x 1,20 m x 0,80 m (altura), eletrificável 

com caixas individuais para instalação de tomadas e calhas horizontais e verticais para 

passagem de fiação, com estrutura de aço e tampo em MDF ou MDP. Deve suportar 

200 kg. 

02 

 



 
 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 

CNPJ. 06.210.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479 

Laboratório de Mineralogia e Meteorítica 

Espaço voltado ao desenvolvimento de estudos de Mineralogia e análises de meteoritos. Deverá estar 

provido com infraestrutura de mobiliário específico para comportar o acervo e a realização das tarefas 

específicas, necessitando de mesas e bancadas de trabalho, além de armários para equipamentos, 

ferramentas e utensílios.  

Parte do mobiliário deve incluir gavetas para o acondicionamento de materiais e ferramentas de 

pequenas dimensões. Os microscópios necessários à realização dos trabalhos estarão concentrados no 

Laboratório de Microscopia e Microimageamento. 

LABORATÓRIOS DE PESQUISA: 

Laboratório de Mineralogia e Meteorítica (40 m²) 

Material Quantidade 

Cadeiras de escritório com estrutura em aço, braços, rodízios em PU, pistão para 

regulagem de altura e revestimento em couro sintético ou com encosto e assento em 

tela. 

09 

maior) da mesa principal e 1,60 m de balcão com profundidade de 0,45 m (ou maior), 

com tampo de MDF ou MDP, 4 gavetas e pés de aço. 

03 

Notebook avançado - processador i7-9750H 6 Core (2.6 GHz/4.5 GHz) ou superior, tela 

17" 4K, memória RAM DDR4 32 GB ou superior, capacidade do SSD 512 GB ou mais, 

placa de vídeo 6 GB GDDR6 VRAM ou superior, bluetooth 5.0 ou superior, 4 entradas 

USB (ao menos uma 3.2 ou superior), placa de rede wireless, saída HDMI. 

01 
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Notebook de uso geral - processador Corel i7 3,6 GHz ou superior, memória RAM 8 GB 

ou mais, disco rígido 2 TB ou mais, placa de vídeo 940 MX de 4 GB GDDR 5 ou superior, 

tela placa de rede wireless, bluetooth 4.0, 4 entradas USB ou mais, saída 

HDMI. 

02 

Armário para escritório 2 portas em MDP ou MDF revestidos com BP, bordas revestidas 

por fitas de PVC ou ABS, 5 prateleiras internas reguláveis, dimensões 1,64 m (altura) x 

0,40 m (profundidade) x 0,80 m (largura), possibilidade de montar e desmontar várias 

vezes, sem perder a qualidade, dobradiças de aço, fechadura com duas chaves, sapatas 

niveladoras com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi pó e cura em 

estufa. 

03 

Estante para escritório em MDP ou MDF revestidos com BP, bordas revestidas por fitas 

de PVC ou ABS, 5 prateleiras internas reguláveis, dimensões 1,64 m (altura) x 0,40 m 

(profundidade) x 0,80 m (largura), possibilidade de montar e desmontar várias vezes, 

sem perder a qualidade, dobradiças de aço, fechadura com duas chaves, sapatas 

niveladoras com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi pó e cura em 

estufa. 

03 

Balcão baixo fechado com 2 portas para escritório em MDP ou MDF revestidos com BP, 

bordas revestidas por fitas de PVC ou ABS, com duas portas e chave, dimensões 740 

mm (altura) x 900 mm (largura) x 400 mm (profundidade), com duas prateleiras 

internas. 

09 

Mesa plataforma corporativa, medindo 3 m x 1,20 m x 0,80 m (altura), eletrificável com 

caixas individuais para instalação de tomadas e calhas horizontais e verticais para 

passagem de fiação, com estrutura de aço e tampo em MDF ou MDP. Deve suportar 

200 kg. 

01 
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Testador de gemas II (PGT II), com ponta termoelétrica retrátil para garantir pressão 

constante entre a pedra e a ponta de prova, ponta de prova de 0,06 mm para testar 

gemas pequenas como 0,02 quilates; Alerta sonoro se a ponta de prova estiver em 

contato com metal, indicador analógico limpo e fácil de ler; pode diferenciar 16 tipos 

de pedras preciosas; identifica diamantes/moissanitas e a maioria das gemas coloridas 

comuns; testa pedras polidas e não polidas; funciona com 2 baterias AA ou com o 

adaptador incluso, temperatura ótima de operação: 18° C  27° C (65° F  80° F), 

dimensões comprimento: 125 mm x largura: 90 mm x altura: 70 mm (2,76 polegadas), 

peso (sem baterias): 220 gramas. 

01 

Indicador de gemas - Gem Indicator (PGI), testa um intervalo estendido de 31 pedras 

preciosas diferentes; entrada de cor pelo usuário para uma melhor precisão dos 

resultados, por filtragem por cor; display LED; ponta de prova de 0,45 mm para testar 

pedras a partir de 0,02 quilates; alerta sonoro quando em contato com metal e 

indicador de bateria baixa; porta USB para alternativa de carregamento e 

conectividade, capaz de distinguir diamantes de outras gemas coloridas; seleção de 12 

cores disponíveis para cor para quilates testados com pedras preciosas (com ponta de 

microssonda); função de banco de dados e biblioteca interna de pedras preciosas e suas 

cores; ponta de prova termoelétrica retrátil que garante pressão constante entre a 

ponta e a gema, para maior precisão; energia & bateria: 3 baterias alcalinas AAA 

(aproximadamente 3 horas de uso contínuo) e porta USB, temperatura ótima de 

operação: 23° C  27° C (73° F  80° F), dimensões comprimento: 170 mm x largura: 31 

mm x altura: 28 mm, peso (sem baterias): 55 gramas. 

01 

Medidor do índice de refração II (PRIM II), painel de LED, gráfico refrativo embutido 

para referência dos índice acima de 1,8; 

suporte para 8 pedras preciosas embutido; contém gráfico com índice de refração para 

55 gemas, entrada USB para carregamento ou transferência de dados, Estima valores 

01 
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de I.R. de 1000 a 3000, sendo superior a um refratômetro convencional; não necessita 

de líquidos, realiza testes em pedras transparentes, polidas e com superfícies planas; 

funciona com baterias ou com o adaptador AC; dimensões comprimento: 140  mm x 

largura: 80 mm x altura: 33 mm, peso (sem pilhas): 140 g. 

Polariscópio de mesa com adaptador AC e cabo, colonoscópio e bolsa de couro, peso 

0,535 kg, dimensões 20 x 15 x 5 cm. 

01 

Dicroscópio Calcita, aparelho para observar dupla refração em gemas, peso 0,05 kg, 

dimensões 8 x 1 x 1 cm. 

01 

Lâmpada UV portátil com comprimento de onda de 312 nm, baixo consumo (4 watts), 

chave seletora para utilizar como função de detector ultravioleta, ou torch para utilizar 

como lanterna comum, construída em plástico ABS de alta qualidade e resistência, filtro 

com tamanho de 14,5 x 4,5 cm, fornecendo uma ampla área de irradiação UV, 

intensidade máxima (a 15 cm): 64 W/cm2, voltagem: 110 ou 220 V, 50/60 Hz, 

dimensão (LxPxA):  7,5 x 27 x 10,5 cm. 

01 
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ANEXO IV - DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO 

INCÊNDIO E PÂNICO EM BENS EDIFICADOS TOMBADOS E NAS RESPECTIVAS ÁREAS DE ENTORNO. 

PORTARIA Nº 366, DE 4 DE SETEMBRO DE 2018 

Dispõe sobre diretrizes a serem observadas para 

projetos de prevenção e combate ao incêndio e 

pânico em bens edificados tombados e nas 

respectivas áreas de entorno, assim como em 

bens inscritos na Lista do Patrimônio Cultural 

Ferroviário. 

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, no uso das 

atribuições que lhe são legalmente conferidas, tendo em vista o disposto no artigo 21, inciso V, do Anexo 

I, do Decreto nº 9.238, de 15 de dezembro de 2017, no Decreto-Lei nº 25/37, na Lei nº 11.483, de 31 de 

maio de 2007; na Lei nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e o que consta do processo administrativo nº 

01450.000258/2017-27; e 

Considerando que compete ao IPHAN, no âmbito das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto-Lei 

nº 25/37, autorizar intervenções em bens edificados tombados e nas suas áreas de entorno; 

Considerando que é dever do Poder Público zelar pela integridade dos referidos bens, bem como pela sua 

visibilidade e ambiência; 

Considerando os recorrentes danos ao patrimônio cultural decorrentes de incêndios, que indicam não 

estarem estes bens adequadamente protegidos contra este tipo de sinistro; 

Considerando a necessidade de se prover parâmetros possíveis de adaptação dos bens protegidos com 

vistas à garantia da vida humana em casos de incêndio; 
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Considerando que as normativas de prevenção e combate ao incêndio são exaradas pelos Corpos de 

Bombeiros em cada estado federativo brasileiro, e que muitas vezes são necessárias adaptações e/ou 

complementações dessas normas para garantir a preservação do patrimônio cultural brasileiro, resolve: 

Art. 1º Dispor sobre diretrizes para a elaboração e análise de Projetos de Prevenção e Combate a Incêndios 

e Pânico (PPCIP) em bens edificados tombados, assim como em bens edificados inscritos na Lista do 

Patrimônio Cultural Ferroviário. 

Art. 2º Caberá ao IPHAN a análise quanto à preservação da integridade do bem e eventuais 

recomendações de alternativas às propostas específicas de prevenção e combate ao incêndio e pânico 

para reanálise do corpo de bombeiros. 

Parágrafo único. O PPCIP deverá observar o mínimo de impacto no bem. 

Art. 3º O IPHAN só exigirá a apresentação de projetos de prevenção e combate a incêndios e pânico para 

análise e emissão de parecer quando estes forem exigidos pela legislação local. 

§ 1º Os PPCIP's devem ser enviados ao IPHAN apenas após apreciação pelo Corpo de Bombeiros, devendo 

ser incluído o parecer ou outro documento conclusivo sobre a análise exarada. 

§ 2º Os projetos podem ser enviados ao IPHAN inclusive em caso de não aprovação em primeira análise 

pelo Corpo de Bombeiros, para que o IPHAN já indique possíveis conflitos entre as solicitações do Corpo 

de Bombeiros e as diretrizes de preservação do bem. 

Art. 4º No caso de intervenções que se enquadrem na categoria Restauração, nos termos da Portaria 

IPHAN nº 420/2010, deve ser consultado o Corpo de Bombeiros sobre a necessidade de apresentação de 

planos de prevenção e combate ao incêndio e pânico para o canteiro de obras, previamente ao início das 

obras, especificando-se os materiais, métodos e condições de trabalho a serem utilizadas na obra, 

considerando a grande quantidade de material inflamável utilizada nessas intervenções. 
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Parágrafo Único. Consultado o Corpo de Bombeiros e não havendo a necessidade de apresentação e 

aprovação dos documentos mencionados no caput, o responsável pela obra deverá assegurar, durante o 

período das intervenções, as condições adequadas para prevenção e combate a incêndio para cada frente 

de trabalho. 

Art. 5º Complementam as normativas do Corpo de Bombeiros, nos pontos em que lhes faltar 

detalhamento, as normativas pertinentes exaradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Art. 6º Sempre que forem apresentadas soluções não previstas na legislação local, o responsável técnico 

pelo projeto deverá indicar as normas técnicas, legislações de outras localidades, nacionais ou 

internacionais, em que se baseou. 

Art. 7º No caso de não serem encontradas soluções entendidas como adequadas sob o ponto de vista da 

preservação do bem, podem ser apresentadas medidas complementares mitigadoras, sob consideração 

dos Corpos de Bombeiros locais, tais como: 

a) Controle de população de acordo com unidades de passagem disponíveis; 

b) Aplicação de material retardante de chamas; 

c) Controle de fumaça; 

d) Sistemas de gases inertes ou chuveiros automáticos; 

e) Brigada de incêndio; 

f) Consideração de portas secundárias; 

g) Sistema de alarme, detecção e combate a incêndio; 

h)Instalação de hidrantes públicos próximo à edificação; 

i) Outras aplicáveis. 
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Art. 8º Havendo necessidade de ajustes no projeto de prevenção e combate ao incêndio e pânico devido 

às diretrizes de preservação do bem, deverão ser consideradas as orientações técnicas constantes no 

Anexo I - "Diretrizes para projeto de prevenção e combate ao incêndio e pânico". 

Art. 9º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

KÁTIA SANTOS BOGÉA 

ANEXO I 

DIRETRIZES PARA PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO 

1. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

1.1 Entende-se como saídas de emergência, conforme definido pela NBR 9077, o caminho contínuo, 

devidamente protegido, proporcionado por portas, corredores, halls, passagens externas, balcões, 

vestíbulos, escadas, rampas ou outros dispositivos de saída ou combinações destes, a ser percorrido pelo 

usuário, em caso de um incêndio, de qualquer ponto da edificação até atingir a via pública ou espaço 

aberto, protegido do incêndio, em comunicação com o logradouro. 

1.2 As edificações devem ser classificadas, para efeitos de saídas de emergência, conforme NBR 9077 ou 

normativa específica do Corpo de Bombeiros, caso o Estado possua. 

1.3 As saídas de emergência devem ser dimensionadas em função da população, calculada conforme NBR 

9077 ou normativa específica do Corpo de Bombeiros, caso o Estado possua. 

1.4 O responsável pela elaboração do projeto deverá buscar atender as necessidades técnicas relativas às 

saídas de emergência evitando alterações na edificação, objetivando conservar ao máximo as 

características que justificaram sua proteção. 

1.5 Caso não seja possível a adequação da edificação aos requisitos estabelecidos em normatização 

vigente dos Corpos de Bombeiros de cada Estado e as orientações contidas neste documento, nem 
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possível a aplicação de medidas mitigadoras, deverão ser propostas intervenções respeitando as diretrizes 

técnicas expedidas e devidamente aprovadas pelo IPHAN. 

1.6 Em caso da necessidade de intervenção para adequação, onde devam ser criadas saídas de emergência 

adicionais às existentes, devem ser atendidos os requisitos estabelecidos em normatização vigente dos 

Corpos de Bombeiros de cada Estado, a NBR 9077, bem como a NBR 9050, em suas versões atuais e 

vigentes, e as diretrizes do IPHAN para intervenção no bem. 

1.7 Dimensionamento das saídas de emergência 

1.7.1. Larguras das escadas, rampas e corredores: 

1.7.1.1. Quando a largura das saídas não atenderem ao mínimo exigido por normativa especifica do Corpo 

de Bombeiros ou na ausência desta ao determinado na NBR 9077, desde que nunca inferiores a 80 cm, 

deverão ser utilizados os recursos discriminados abaixo: 

A) Controle populacional em função do dimensionamento das saídas. O controle pode ser para as partes 

do edifício que utilizam as saídas em questão, ou, controle geral de população do edifício. Deve ser fixada 

placa com a indicação da lotação máxima admitida no recinto, conforme NBR 16820, exemplo abaixo, na 

entrada dos ambientes com população controlada. Deve ser informada, em memorial descritivo, a forma 

definida para o controle populacional; e LOTAÇÃO MÁXIMA 100 PESSOAS. 

B) Alarme de incêndio para locais com população superior a 200 pessoas; e 

C) Detecção de incêndio para locais com população superior a 500 pessoas. 

1.7.1.2. As larguras mínimas para as edificações de ocupação do grupo H não deverão ser inferiores ao 

exigido pela NBR 9077. 

1.8 Acessos 
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1.8.1 Entende-se como acesso, conforme definido pela NBR 9077, o caminho a ser percorrido pelos 

usuários do pavimento ou do setor, constituindo a rota de saída horizontal (rota de fuga), para alcançar a 

escada ou rampa, área de refúgio ou descarga para saída do recinto do evento. Os acessos podem ser 

constituídos por corredores, passagens, vestíbulos, balcões, varandas e terraços. 

1.8.2 Os acessos devem satisfazer as seguintes condições: 

A) Permitir o escoamento fácil de todos os ocupantes do prédio; 

B) Permanecer desobstruídos em todos os pavimentos; 

C) Ter larguras que atendam o dimensionamento da população; 

1.8.3 Os acessos devem permanecer livres de quaisquer obstáculos, tais como móveis, divisórias móveis, 

locais para exposição de mercadorias, e outros, de forma permanente, mesmo quando o prédio esteja 

supostamente fora de uso. 

1.7.4 Para ambientes com pé direito inferior a 2,50 m a população deverá ser reduzida e controlada a 50% 

do dimensionamento realizado conforme NBR 9077. Para esses locais, os obstáculos representados por 

vigas, vergas de portas e outros elementos construtivos, cuja altura seja inferior a 2,00 m, devem ser 

devidamente sinalizados. Esses acessos devem possuir sistema de iluminação de emergência. 

1.9 Número de saídas nos pavimentos 

1.9.1 Quando o número de saídas dos pavimentos não atender ao mínimo exigido por normativa 

especifica do Corpo de Bombeiro ou, na ausência desta, o determinado pela NBR 9077: 

A)O número de saídas nos pavimentos deverá ser vinculado às distâncias máximas a serem percorridas; e 

B) Nos corredores de acesso às saídas não deve haver materiais de fácil combustão (sofás, cortinas, 

móveis, elementos artísticos, etc.). Do contrário, esses materiais devem ser tratados, com aplicação de 
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retardante de chamas. O retardante de chama deverá ser compatível com as características dos bens 

protegidos. 

C) O responsável técnico deverá garantir a existência de rotas alternativas de acesso às saídas permitindo 

o escoamento fácil de todos os ocupantes do prédio. 

1.10 Portas de saídas de emergência 

1.10.1 Portas secundárias, com largura inferior a uma unidade de passagem (80 cm) e largura mínima de 

55 cm, com acesso para o exterior da edificação, permanecendo abertas durante funcionamento e 

sinalizadas com essa condição, podem ser consideradas como rota de fuga complementar. Considera-se, 

apenas para efeito de cálculo, uma unidade de passagem a cada duas portas. Essas portas poderão 

representar no máximo 50% do total das unidades de passagem das saídas de emergência. 

1.10.2 Na impossibilidade das portas das rotas de saídas dos locais com capacidade acima de 50 pessoas, 

em comunicação com os acessos e descargas, abrirem no sentido do trânsito de saída, essas deverão 

permanecer abertas durante a utilização do espaço. Deve ser instalada sinalização informando a 

necessidade de a porta permanecer aberta. 

1.10.3 Na impossibilidade de instalação de barras antipânico para as portas de comunicação com os 

acessos, escadas e descarga em salas com capacidade acima de 200 pessoas e nas rotas de saída de locais 

de reunião com capacidade acima de 200 pessoas, as portas devem permanecer abertas durante a 

utilização do ambiente. Deve ser instalada sinalização informando a necessidade de a porta permanecer 

aberta. 

1.10.4 Para edificações protegidas que possuam portas com dimensão maior ou igual a 2,20 m, devido ao 

enorme impacto estético causado, estas ficarão isentas da exigência de instalação de coluna central. Em 

caso de extrema necessidade poderão ser apresentadas medidas mitigadoras a serem estudadas pelo 

IPHAN. 
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1.10.5 Para edificações protegidas que possuam portas com dimensão maior que 1,20 m, estas estão 

isentas da exigência de possuir mais de uma folha. Tal consideração se deve ao fato de que alteração no 

número de folhas se constituirá em grave alteração visual do bem. Em caso de extrema necessidade 

poderão ser apresentadas medidas mitigadoras a serem estudadas pela autarquia. 

1.11 Distância máxima a ser percorrida 

1.11.1 A distância máxima a ser percorrida deve ser dimensionada conforme o Corpo de Bombeiros local. 

Em caso de inexistência de normativa referente a esse assunto, deve ser utilizada a NBR 9077 que poderá 

ter suas distâncias máximas percorridas aumentadas em até 25%, quando as rotas de fuga possuírem 

características incombustíveis, ou, quando existirem materiais combustíveis e estes puderem ser tratados 

com aplicação de soluções retardantes, caso não traga danos ao acervo cultural. 

1.12 Corrimão e guarda corpo 

1.12.1No caso de impossibilidade da inserção de corrimão no espaço arquitetônico protegido, devido a 

comprometimento dos critérios de preservação, deverão ser apresentadas medidas mitigadoras a serem 

avaliadas pelo Corpo de Bombeiros/IPHAN. 

1.12.2 No caso de corrimão e guarda corpo, existentes e incorporados à edificação, estes serão 

considerados como elementos utilizáveis, caso apresentem condições estruturais íntegras e esteja 

preservada sua funcionalidade. 

1.12.3 A altura dos guarda corpos existentes, em rota de fuga, devem ser de no mínimo 92 cm. 

1.12.4 No caso de guarda-corpo com balaustradas vazadas, que não atendam ao exigido à determinação 

especifica do Corpo de Bombeiro local, ou na ausência desta ao especificado na NBR 9077, deverão ser 

adequadas conforme prescrito nesta, desde que apresentadas e aprovadas as soluções pelo IPHAN e 

Corpo de Bombeiros. 

1.13 Escadas e Rampas 
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1.13.1 No caso de impossibilidade da adequação das escadas e rampas devido ao elevado 

comprometimento dos critérios de preservação, deverão apresentadas medidas mitigadoras, a serem 

avaliadas pelo Corpo de Bombeiros/IPHAN. 

1.13.2 Escadas e rampas existentes, com condições estruturais íntegras, ainda que constituídas de 

madeira, estando preservada sua funcionalidade, serão consideradas como elemento utilizável, 

observando as orientações aplicáveis deste documento, como largura mínima, corrimão e guarda-corpo. 

1.13.3 Escadas e rampas existentes que não compõem a rota de fuga não necessitam ser adequadas à 

norma, mas a garantia de segurança deve ser verificada pelo responsável pelo uso. 

1.13.4 Nas escadas e rampas monumentais poderá ser dispensada a obrigatoriedade de corrimãos, desde 

que justificada a impossibilidade de reversibilidade com a introdução desse elemento. Deve ser evitada 

neste caso sua utilização como rota de fuga. 

2 Iluminação de Emergência 

2.1 A iluminação de emergência deve ser conforme normatização do Corpo de Bombeiros local e, na 

inexistência dessa, NBR 10898. 

2.2 A iluminação de emergência não deve ser instalada sobre elemento artístico e nem interferir na 

visualização deste. 

2.3 Sempre que possível o sistema de iluminação de emergência deve ser incorporado à iluminação 

convencional com vista a minimizar a interferência no espaço. 

2.4 O dimensionamento do sistema de iluminação de emergência poderá ser feito em função do nível de 

iluminamento. Deve ser garantido o mínimo de 3 lux em superfícies planas e 5 lux em escadas e rampas 

independente da distância entre luminárias. Tal informação deve constar em planta e é de 

responsabilidade do Responsável Técnico do projeto. 

3. Sinalização de Emergência 
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3.1 A sinalização de segurança contra incêndio e pânico tem como objetivo reduzir o risco de ocorrência 

de incêndio, alertando para os riscos existentes, e garantir que sejam adotadas ações adequadas à 

situação de risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das 

rotas de saída para abandono seguro da edificação em caso de incêndio. 

3.2 A sinalização de emergência deve ser conforme normatização do Corpo de Bombeiros local e, na 

inexistência dessa, NBR 16820. 

3.3 A sinalização de emergência não deve ser instalada sobre elemento artístico. Deve se restringir a 

informação básica a que se propõe, evitando-se redundância para não comprometer a integridade 

plástica do bem cultural. 

3.4 Fica dispensada a instalação de sinalização de emergência nas edificações de classificação F-2 (NBR 

16820), desde que não haja divisão espacial para uso comum e que seja garantida a iluminação de 

emergência. 

3.5. Para a determinação das dimensões e quantidade das sinalizações deve ser levado em consideração 

o impacto em relação à poluição visual. 

3.6 O lado de maior dimensão da placa deve ter no máximo 312 mm, podendo ser aceita maior dimensão 

desde que objetivando redução do impacto visual. 

3.7 Deve ser evitada pelo projetista a introdução de sinalização de rota de fuga, onde haja obviedade do 

trajeto, consistindo numa informação inútil à segurança das pessoas e, além disso, gerando desnecessário 

impacto visual. 

4. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) 

4.1 As descargas atmosféricas, sendo fenômenos naturais capazes de causar incêndio nas edificações, se 

incluem no rol de providências a serem consideradas quando se pensa na segurança da edificação contra 

a ocorrência de incêndios. Desta maneira os edifícios de interesse cultural devem possuir Sistema de 
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Proteção contra Descarga Atmosférica (SPDA), projetado e instalado conforme determinações da ABNT 

NBR 5419, em sua versão atual e vigente. O projeto de prevenção e combate a incêndios deve mencionar 

se a edificação possui SPDA, de forma a subsidiar de informação o IPHAN, para que se providencie junto 

ao responsável pela edificação sua instalação. 

5 BRIGADA DE INCÊNDIO 

5.1 A Brigada de Incêndio atua na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e 

primeiros-socorros, visando, em caso de sinistro, proteger a vida e o patrimônio, reduzir as consequências 

sociais do sinistro e os danos ao meio ambiente. 

5.2 Toda edificação aberta ao público objeto desta Normativa deve possuir brigadistas conforme 

normatização do Corpo de Bombeiros local e, na inexistência dessa, a NBR 14276. 

5.3 Além das prescrições da NBR 14276, o treinamento dos brigadistas das edificações que abrigarem 

acervos protegidos deve ser complementado com treinamento para ações de "proteção de acervos", com 

carga horária e conteúdo de acordo com particularidades da edificação e seu acervo, a ser definido por 

profissional habilitado. 

5.4 Em ambientes com acervos tombados que não estejam em edificações protegidas, tais como 

bibliotecas com acervo de livros raros, deve-se seguir o critério adotado acima. 

5.5 Não se aplica o índice à população fixa com idade acima de 60 anos e abaixo de 18 anos. Caso toda a 

população fixa esteja nesta faixa etária, deve ser ministrado apenas treinamento teórico. 

5.6 Ao treinamento previsto na NBR 14276 específica deverão ser acrescentados os seguintes tópicos à 

sua ementa: 
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A - Parte 

Teórica 

Módulo Assunto Objetivos 

Acervo 

patrimonial 

Reconhecimento do acervo, 

propriedades construtivas, 

cuidados requeridos. 

Todos os brigadistas deverão ter conhecimento do valor 

cultural de cada acervo, suas propriedades e os cuidados 

requeridos para melhor ação do brigadista no combate ao 

sinistro e proteção dos bens (retirada, prioridade e demais 

ações). 

  

B - Parte 

Prática 

Módulo Assunto Objetivos 

Prática 
Teste de 

equipamentos 

Praticar técnicas de inspeção e teste dos equipamentos capacitando o 

brigadista a realizar inspeções rotineiras. 

 

6 PLANO DE EMERGÊNCIA (ou INTERVENÇÃO) 

6.1 O Plano de Emergência visa proteger a vida e o patrimônio, bem como reduzir as consequências sociais 

do sinistro e os danos ao meio ambiente. 

6.2 Toda edificação tombada isoladamente deve possuir plano de emergência conforme normatização do 

Corpo de Bombeiros local e, na inexistência dessa, a NBR 15219. 
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6.3 Incluir no Plano de Emergência contra incêndio da edificação, além das disposições constantes na 

referida norma, as informações abaixo: 

6.3.1 As ações dos brigadistas no que se refere aos seguintes procedimentos de emergência: 

A) Retirada dos ocupantes; 

B) Remoção do acervo; 

C) Proteção e salvaguarda, para os itens do acervo que não puderem ser removidos; 

D) Previsão de tempo de permanência do brigadista visando resguardar sua integridade; 

6.3.2 Listagem dos funcionários e da brigada da edificação, dividida por pavimento, com respectivos 

telefones para contato; 

6.3.3 Inventário do acervo e respectivas orientações sobre a prioridade e forma de retirada e proteção; 

6.3.4 Listagem e identificação em planta de risco das portas, janelas e vias de acesso, adequadas para 

serem utilizadas como "rota de retirada" do acervo, por pavimento. 

7 SISTEMA DE HIDRANTES INTERNOS E EXTERNOS 

7.1 Quando exigido sistema de hidrantes, este deve ser conforme normatização do Corpo de Bombeiros 

local e, na inexistência dessa, a NBR 13714. 

7.2 Nos compartimentos que possuem obras ou peças de interesse do patrimônio histórico cuja 

preservação seja incompatível com a utilização de água, em edificações onde for exigido o sistema de 

hidrantes, se recomenda a dispensa desta exigência nestes locais. Entretanto o RT deverá propor medidas 

alternativas viáveis para que o risco seja mitigado. 

7.3 As medidas alternativas deverão ser apresentadas detalhadamente em memorial descritivo com a 

justificativa técnica da escolha adotada. 
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7.4 Para edificação térrea, devem-se adotar, preferencialmente, hidrantes externos a esta, sem prejuízo 

da área de cobertura, resguardando a sua integridade plástica e de seu entorno. 

A) Os abrigos e tubulações do sistema de hidrantes não devem ser instalados em locais que provoquem 

interferência em elemento artístico integrado e nem interferir em sua visualização. 

7.5 Em edificações tombadas individualmente, a tubulação do sistema de hidrantes não precisa 

obrigatoriamente ser pintada na cor vermelha, porém, deve ter algum tipo de identificação nos pontos 

visíveis, como exemplo, a palavra "hidrante", escrita através de pintura indelével, plaqueta ou etiqueta. 

Recomenda-se que o projetista busque a melhor solução técnica. O mesmo critério se aplica a tubulações 

externas às edificações, independente do nível de tombamento. 

7.6 Em edificações tombadas individualmente, os abrigos de hidrantes não precisam obrigatoriamente 

ser pintados na cor vermelha, porém, deve ser sinalizados e suas tampas devem possuir a escritura 

"incêndio". Recomenda-se que o projetista busque a melhor solução técnica. O mesmo critério se aplica 

a abrigos externos às edificações, independente do nível de tombamento. 

7.7 Caso seja exigido sistema de hidrantes, em construções de adobe ou pau a pique, será obrigatória a 

instalação externa, cobrindo toda a área da edificação. O reservatório a ser instalado não deve 

comprometer a estrutura da edificação, podendo ser enterrado ou adotado outra solução que garanta a 

preservação do bem. Devem ser utilizados jatos reguláveis no modo de nebulização para evitar danos 

estruturais. 

7.8 Poderá ser aceito volume de reserva técnica mínima de 65% do dimensionamento estabelecido pela 

NBR 13714, desde que haja fração do Corpo de Bombeiros com viaturas de combate a incêndio na cidade. 

7.9 Para hidrantes internos, quando o trajeto real da mangueira de incêndio ultrapassar a 30 metros, 

poderá ser admitida a utilização de até 45 metros de mangueiras, desde que atenda aos demais 

parâmetros da NBR 13714 e que o sistema seja dimensionado para esta condição. 
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7.10 Na impossibilidade técnica de construção de reservatório de água para combate a incêndio, poderá 

ser utilizado o sistema de hidrantes de coluna seca, caso permitido pelo Corpo de Bombeiros local, 

atendendo suas exigências e desde que tenha batalhão equipado com viaturas de combate a incêndios 

na cidade. 

7.11 Casos não previstos neste tópico deverão ser objeto de avaliação pelo Corpo Técnico do IPHAN e 

Corpo de Bombeiros. 

8 Sistema de Hidrantes Públicos 

8.1 Para os hidrantes públicos destinados ao atendimento de edificações protegidas, estes devem ser 

alocados e posicionados com distância suficiente das fachadas das edificações de modo que não sejam 

atingidos em situações de colapso estrutural. 

8.2 Tendo em vista as dificuldades ainda existentes do ponto de vista operacional para adoção de 

hidrantes públicos embutidos no piso e ausência de regulamentação específica, mantém-se a opção pelo 

hidrante público de coluna. Ressalta-se que do ponto de vista estético a utilização de hidrantes embutidos 

no piso seria a mais desejável e poderá ser utilizada assim que houver normativa específica reconhecida 

para o território nacional. 

8.3 Nas proximidades de edificações protegidas deve ser observada a profundidade máxima de 0,50 

metros para escavação de forma a resguardar eventuais danos ao patrimônio arqueológico, bem como é 

exigido acompanhamento por arqueólogo durante os serviços. 

8.4 Recomenda-se a adoção de medidas visando à instalação, nas proximidades da edificação objeto desta 

portaria, de hidrante urbano para uso do Corpo de Bombeiros. 

9 COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL 

9.1 Em edificações onde haja obrigatoriedade de compartimentação horizontal e/ou vertical, cujas 

características existentes do imóvel apresentem restrições, deverão ser estudadas e apresentadas pelo 
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RT ao Corpo de Bombeiros/IPHAN outras medidas mitigadoras, tais como utilização de brigada 

profissional, treinamento de brigadistas para toda a população fixa, instalação de escadas externas à 

edificação ou outras soluções que respeitem as diretrizes técnicas de intervenção expedidas pelo IPHAN. 

Critérios de intervenção como reversibilidade, demarcação da contemporaneidade, devem ser 

considerados. 

10 SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 

10.1 As prescrições devem atender a ABNT no tocante a NBR 17240, em vigor ou outra que vier substituí-

la. 

10.2 Nas edificações objetos dessa Normativa devido a dificuldades de manutenção, recomenda-se que o 

sistema de detecção e alarme de incêndio seja implantado com a alimentação dos sensores realizada por 

condutores elétricos. 

10.3 Nos locais onde houver extrema dificuldade de executar a interligação dos componentes via 

condutores elétricos, admitir-se-á sistema de sensores sem fio, desde que assegurada sua manutenção. 

10.4 Os eletrodutos não precisam ser na cor vermelha. 

10.5 Nas edificações objeto de tombamento isolado, quando exigido no enquadramento da NBR 17240, 

será obrigatória a instalação de detectores de incêndio nas áreas sem controle visual, em especial na 

estrutura de entreforro, quando esta receber instalações elétricas. 

11 SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO 

11.1 Toda edificação objeto desta Normativa deve possuir sistema de proteção por extintores de incêndio 

conforme normatização do Corpo de Bombeiros local e, na inexistência dessa, a NBR 12693. 

11.2 É permitida a utilização de extintores usualmente especificados (água, pó químico e CO2) nas áreas 

das edificações onde não houver a presença de elementos artísticos integrados ou móveis. Nos ambientes 

onde haja presença desses acervos artísticos protegidos é obrigatória a utilização de extintores que levem 
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em conta suas características e possíveis danos eventualmente provocados pelos agentes extintores. É 

recomendável, nessas áreas, a utilização de extintores a base de gás inerte. 

11.3 Nos ambientes das edificações que abrigarem acervos documentais é obrigatória a utilização de 

unidades extintoras a base de gás inerte, de acordo com a classe de incêndio. Recomenda-se a análise 

completa do espaço de forma que outros sistemas de extinção, adjacentes, não interfiram na integridade 

do acervo. 

11.4 Em locais onde as características de público apresentam dificuldades para utilização de 

equipamentos tradicionais recomenda-se, preferencialmente, utilização de extintores sobre rodas ou 

equipamentos compactos, com menor peso, mas com capacidade extintora adequada ao risco. 

Consideram-se unidades extintoras com dificuldade de transporte e manuseio aquelas com peso a partir 

de 7 kg com carga (elemento extintor mais invólucro), sendo, portanto, passíveis de utilizar adaptação 

sobre rodas. 

A) Para o caso de instalação de extintor sobre rodas, o responsável pelo uso deve garantir seu 

posicionamento conforme projeto. 

11.5 Para instalação e sinalização dos equipamentos de extinção, é permitida a utilização de suporte para 

piso, com pedestal e sinalização acoplada. Nos espaços cujas paredes sejam completamente 

ornamentadas, revestidas por elementos artísticos ou que não apresentarem resistência estrutural 

adequada, esse sistema torna-se obrigatório. 

A) Para o caso de instalação de extintores sobre rodas, o pedestal deverá ser independente, em sua 

proximidade imediata. 

B) Quando adotado suporte para piso, em tripé, e não for possível sua fixação, o responsável pelo uso 

deve garantir seu posicionamento conforme projeto. 

12 SISTEMA DE PROTEÇÃO POR CHUVEIROS AUTOMÁTICOS 
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12.1 Quando exigido sistema de chuveiros automáticos, este deve ser conforme normatização do Corpo 

de Bombeiros local e, na inexistência dessa, a NBR 10897. 

12.2 Somente será permitida a utilização de sistema de proteção por chuveiros automáticos em locais que 

não possuam acervos, que possam ser danificados com o uso de água. 

12.3 Deverá ser verificado nas edificações com mais de um pavimento se a utilização de chuveiros de agua 

não irá causar danos na estrutura ou em acervos sensíveis em outros pavimentos. 

12.4 Onde for exigido o sistema de proteção por chuveiros automáticos, em ambientes que possuem 

acervos que sejam incompatíveis com água, é obrigatória a utilização do sistema de proteção por gás 

inerte, desde que tecnicamente viável. O RT deverá descrever no memorial descritivo a justificativa para 

a decisão tomada. 

12.5 No caso de inviabilidade técnica dos dois itens imediatamente anteriores, medidas mitigadoras 

deverão ser propostas e submetidas à aprovação dos órgãos envolvidos. 

12.6 Devem ser utilizados, quando possível nos edifícios protegidos, preferencialmente, os seguintes 

sistemas: 

A) Sistema baseado em névoa de água, por efeito de microgotículas de águas geradas por bicos aspersores 

especiais; 

B) Sistema de ação prévia para evitar possibilidade de ativação do sistema em função acidente (ex.: colisão 

contra os chuveiros), desgaste da tubulação ou outras falhas. 

13 SISTEMA FIXO DE GASES PARA COMBATE A INCÊNDIO 

13.1 O emprego de sistemas fixos de gases é recomendável nas situações em que o uso da água ou outro 

agente extintor pode causar danos à edificação ou acervos abarcados por proteção legal. 



 
 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 

CNPJ. 06.210.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479 

13.2 Serão aceitos gases comprovadamente inofensivos à saúde, sendo proibido o CO2 em ambientes 

com a presença de pessoas. 

13.3 Este quesito terá como base referencial o disposto na normatização do Corpo de Bombeiros local, 

ABNT NBR 17240 e, de maneira complementar, na norma NFPA 2001, em suas edições vigentes, ou outras 

normas internacionais consagradas. 

14 INSPEÇÃO VISUAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

14.1 As edificações deverão ser inspecionadas quanto às suas instalações elétricas, que devem atender às 

prescrições da NBR 5410 e das concessionárias de energia. 

14.2 A inspeção visual exigida por esta portaria não significa que a instalação atenda a todas as prescrições 

técnicas estabelecidas e legislações pertinentes da área elétrica. A inspeção visual restringe-se à 

verificação das características das instalações quanto à segurança das pessoas e da edificação contra 

possíveis situações de choques elétricos e de riscos de incêndio. 

14.3 Deve ser inspecionada toda a instalação elétrica, inclusive no entreforro e entrepiso, quando 

possível. Na impossibilidade de ordem arquitetônica, artística e/ou estrutural, esta deve ser justificada 

em laudo incorporado ao processo de aprovação. 

14.4 O laudo deve conter quesitos de orientações básicas sobre uso, manutenção e conservação das 

instalações elétricas. 

14.5 Deve constar, no laudo, firma do proprietário ou responsável pelo uso. 

14.6 Cabe ao proprietário ou ao responsável pelo uso do imóvel a manutenção e a utilização adequada 

das instalações elétricas. 

14.7 O laudo e ART da inspeção devem ser apresentados junto à documentação do projeto a ser avaliado 

pela autarquia. 






