
Anexo I

Caderno de Especificações para as Instalações do Departamento de
Ciências Básicas e da Vida (DCBV) da UFJF, Campus GV

1 Introdução

Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora,  Campus  Governador  Valadares  (UFJF/GV),

necessita locar um imóvel que contemple as instalações necessárias para o funcionamento

regular  das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos das áreas da saúde do

campus  GV,  especificamente  do  Departamento  de  Ciências  Básicas  da  Vida  (DCBV)  e

eventuais  atividades  de  interesse  da  instituição.  Para  isso,  foi  criado  um  caderno  de

especificações onde estão descritos todos os ambientes necessários, bem como a indicação

de Manuais, Diretrizes, Normas e Leis que devem ser contempladas a fim de garantir o seu

funcionamento adequado. O imóvel a ser locado deverá apresentar todas as especificações

citadas neste caderno de especificações.

Caso  haja  necessidade  de  adequação  do  imóvel  para  o  atendimento  das

especificidades discriminadas o prazo máximo aceitável  para o seu cumprimento é de 18

(dezoito) meses, incluindo período para projeto, aprovação e execução. 

A  elaboração  desses  projetos  e  a  execução  da  obra  são  de  responsabilidade  do

PROPONENTE CLASSIFICADO e devem considerar as legislações vigentes: Código de Obras e

Lei de Uso e Ocupação do Solo de Governador Valadares, as Instruções Técnicas do Corpo de

Bombeiros de Minas Gerais, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,

as normas do Núcleo de Vigilância Sanitária – NUVISA e da Agência Nacional de Vigilância

Sanitária – ANVISA, além de demais normas técnicas para projetos e execução de obras.

Ressalta-se a importância de serem cumpridas todas as normas, tendo em vista a garantia de

qualidade do imóvel e a necessidade da aprovação dos projetos em todos os órgãos citados

anteriormente.



2 Ambientes

O  imóvel  deve  apresentar  os  seguintes  espaços,  de  uso  exclusivo  e  irrestrito  da

UFJF/GV:

A. 8 (oito) ambientes para salas de aula, sendo 3 salas com capacidade mínima para 60

alunos e 5 salas com capacidade mínima para 45 alunos;

B. 2 (dois) ambientes para setores administrativos;

C. 1 (um) ambiente para a sala para professores;

D. 1 (um) ambiente para almoxarifado;

E. 9  (nove)  ambientes  para  laboratórios  de ensino,  sendo eles:  fisiologia  e  biofísica,

parasitologia, imunologia, bioquímica, botânica, informática, histologia e embriologia,

microbiologia e morfofuncional;

Para  o  funcionamento  adequado  dos  ambientes  destinados  ao  departamento  de

Ciências  Básicas  da  Vida,  deve-se  cumprir  com  rigor  todas  as  especificações,  incluindo

também os ambientes de apoio, como: 

A. 1 (um) ambiente para vigia (hall de entrada);
B. 1 (um) ambiente para DML (Depósito de Material de Limpeza);
C. Banheiros masculino e feminino;
D. Banheiros masculino e feminino para PCD (Pessoas com Deficiência);
E. Copa;
F. Abrigos (interno e externo) para Resíduos Sólidos (ARS);
G. Circulação com largura adequada para atender as normas vigentes de segurança;
H. Área de estacionamento dimensionada conforme exigência do Código de Obras de

Governador Valadares.

Além disso, deve-se prever espaço destinado às áreas técnicas como: 

A. 1 (um) ambiente para NTI (Núcleo de Tecnologia da Informação);
B. Área para abrigo de gás GLP;
C. Caso necessário, área para gerador (com abafamento de ruído) e subestação. 



Tabela 1 – Área mínima dos espaços de uso exclusivo e irrestrito da UFJF/GV.

Solicitação de ambientes DCBV
Ambiente Especificação Quantidade Área total (m²)

Salas de aula 60 alunos 3 270,0
45 alunos 5 337,5

Administrativo Diversos 2 32,0
Professores 1 70,0
Almoxarifado 1 30,0

Laboratórios Fisiologia e Biofísica 1 115,0
Parasitologia 1 135,0
Imunologia 1 120,0
Bioquímica 1 100,0
Botânica 1 80,0
Informática 1 60,0
Histologia e Embriologia 1 130,0
Microbiologia 1 120,0
Morfofuncional 1 80,0

Apoio Área para vigia 1 5,5
DML 1 2,0
Banheiro masc. 1 33
Banheiro fem. 1 33
Banh. masc. PCD 1 3,75
Banh. fem. PCD 1 3,75
Copa 1 4,5
CME simplificada 1 9,6
ARS interno a ser dimensionado

conforme RDC306/04
e NRB12235/92

-

ARS externo a ser dimensionado
conforme RDC306/04

e NRB12235/92

-

Técnico

NTI (sala de rack 6 m²
por pavimento + uma
sala para TI de 12 m²)

- -

Abrigo de gases
a ser dimensionada
conforme projeto -

Subestação a ser dimensionada
conforme projeto

-

Estacionamento a ser dimensionada
conforme Código de

Obras de GV

-

Circulação 15% 266,19
Total: 2040,79

Observação: a área total indicada na tabela acima, correspondente a 2040,79m², não

considera  a  área  destinada  aos  ambientes  para  NTI,  abrigo  de  gases,  subestação  e

estacionamento.



O  cálculo  realizado  na  tabela  1  acima  contabiliza,  de  forma  estimada,  o  espaço

necessário  para  contemplar  todos  os  ambientes  da  edificação  a  ser  alocada,  exceto  os

ambientes técnicos necessários para abrigos de gases, gerador e subestação, bem como a

área de estacionamento.

De acordo com o Anexo 23 da Secretaria de Saúde do Estado de Minas, o qual cita a

RDC 50-02, de 21 de fevereiro de 2002 e em orientações complementares da ANVISA, deve-

se  atentar  para  a  Classificação das  áreas  indicadas  para  cada  um  dos  ambientes

apresentados no caderno de especificações, bem como as especificações de materiais de

acabamento e acessórios de projetos físicos. 

As  classificações  são:  áreas  críticas,  semicríticas  e  não  críticas.  Como não  haverá

atendimento  ao  público  (pacientes),  não  haverá  ambientes  classificados  como  áreas

semicríticas.

● Áreas  críticas:  os  ambientes  onde  existem  risco  aumentado  de  transmissão  de

infecção, onde se realizam procedimentos de risco, com ou sem pacientes, ou onde

se encontram pacientes imunodeprimidos, como, por exemplo: salas de cirurgia ou

de  parto,  recuperação  pós-anestésica,  UTI,  unidades  de  hemodinâmica  e  de

queimados,  berçário  de  alto  risco,  sala  de  hemodiálise,  quarto  de  isolamento de

doenças transmissíveis,  laboratórios de anatomia patológica e de patologia clínica,

banco de sangue, sala de necropsia, cozinha e lactário, lavanderia de hospitais de

doenças transmissíveis. (Fonte: SES/MG, 2006).

● Áreas semicríticas: todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças

infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas. (Fonte: SES/MG,

2006).

● Áreas não críticas: demais compartimentos não ocupados por paciente, onde não se

realizam procedimentos de risco. (Fonte: SES/MG, 2006).

Cada  ambiente  possui  as  seguintes  informações  e  especificações:  nome,

Classificação,  atividade, área mínima/dimensão mínima, população máxima, piso, rodapé,

soleira, parede, teto, pé direito mínimo (livre), louças, metais, complementos, mobiliário fixo,

pontos  elétricos,  pontos  hidrossanitários,  previsão  de  iluminação  e  ventilação  natural,

iluminação artificial, climatização e instalações especiais (gases) quando for pertinente. 

Há, também, algumas especificações gerais que se enquadram a todos os ambientes.

São elas:



● Peitoris:  podem ser de materiais  diversos,  desde que resistentes,  impermeáveis  e

laváveis. Nas áreas críticas os peitoris devem ser eliminados, devendo a superfície

interna das esquadrias coincidir com o alinhamento das paredes externas, para evitar

acúmulo de sujidades sobre a superfície do peitoril. (Fonte: SES/MG, 2006)

● Esquadrias: poderão ser utilizadas esquadrias e chapas dobradas de ferro, de PVC,

vidro  blindex,  pele  de  vidro  ou  alumínio  natural  anodizado  protegido  contra

ferrugem,  que  apesar  de  preço mais  elevado  em relação  a  outros  materiais,  sua

durabilidade e pouca manutenção compensam sua utilização. (Fonte: SES/MG, 2006)

● Portas: em geral são de abrir para o interior dos ambientes ou no sentido de fuga,

principalmente em ambientes sujeitos a risco iminente e nos sanitários e banheiros

de  pacientes,  mas  são  permitidas  portas  de  correr  inclusive  em  salas  limpas,  a

depender de suas especificidades. A recomendação que se faz é que não haja trilho

no piso e sim que a porta fique suspensa num trilho superior, facilitando a limpeza do

chão.  Outra  preocupação  diz  respeito  às  frestas,  que  devem  ser  minimizadas  ao

máximo.  Em ambientes  com equipamentos  de  maior  porte,  as  portas  devem ser

duplas  ou  dispor  de  painéis  removíveis.  Portas  sanfonadas  ou  retratáveis

confeccionadas com materiais diversos como lâminas verticais interligados de PVC

articuladas com material inoxidável. A largura das portas deve ser de acordo com a

RDC 50/02 e com o Anexo 01 da GIEF.  Prever  portas  duplas  para ambientes que

possuem grandes equipamentos (esterilização, clínicas e compressores). É necessário

consultar a ABNT NBR9050: 2015 para verificar as especificações para as portas de

sanitários PNE's. (Fonte: SES/MG, 2006)

● Maçanetas:  devem ser do tipo alavanca,  em vez de arredondadas,  para facilitar  a

abertura das portas. (Fonte: SES/MG, 2006)

● Luminárias:  nos  ambientes  considerados  críticos  ou  semicríticos,  as  luminárias

utilizadas devem ser sempre embutidas no teto com uma proteção de vidro para

melhor limpeza. (Fonte: SES/MG, 2006)

● Equipamentos:  alguns equipamentos  possuem especificidades para a instalação.  É

necessário  verificar  os  manuais  de  instalação  para  as  autoclaves  e  os  demais

equipamentos de laboratório. 

● Circulação  e  acessos:  para  o  dimensionamento  das  circulações  e  acessos,  a  IT08

(Saídas  de  Emergência)  e  a  ABNT  NBR9050:  2015  (Acessibilidade)  deverão  ser



atendidas.  Caso  haja  necessidade  de  construção  de  mais  de  um pavimento,  este

também deverá atender às normas vigentes anteriormente citadas.

● Estacionamento:  o  dimensionamento  do  estacionamento  deve  ser  realizado

conforme  os  parâmetros  exigidos  na  Lei  Complementar,  nº196:  2015  (Código  de

Obras e Edificações de Governador Valadares).

● Os ambientes  deverão ser  climatizados observando as  particularidades de uso de

cada  um  e  a  legislação  vigente  (incluindo  normas  técnicas).  A  climatização  deve

acompanhar intervenções que minimizem a carga térmica, como instalação de brises

e toldos sobre as janelas. 

Será  necessário  que  haja  um  sistema  de  alarme  que  proteja  todo  o  patrimônio

instalado no local. Para os ambientes que possuírem abertura onde há insolação direta em

horário crítico (parte da tarde) deverá haver uma previsão para barrar a mesma, seja através

de tratamento com películas nos vidros, cortinas ou brises externos. 

As  instalações  hidrossanitárias  deverão  ser  embutidas,  não  sendo  permitido

instalações aparentes.  Caso haja um segundo pavimento, deverá haver um rebaixamento

para a passagem das instalações de esgoto. 

As  instalações  elétricas  poderão ser  embutidas  e/ou aparentes.  Como medida de

proteção adicional, o uso dos Dispositivos DR e DPS é obrigatório, conforme disposto nos

itens 5.1.3.2.2 e 5.4.2.2 da ABNT NBR 5410: 2004, respectivamente. 

De  acordo  com  análise  emitida  pelos  servidores  responsáveis  pela  Segurança  do

Trabalho da UFJF/GV, devem-se seguir as seguintes normas e textos que poderão fornecer

depreendimento  generalizado  sobre  o  assunto,  podendo  ser  dispensável  a  exigência  e

aplicabilidade  das  mesmas.  Todas  as  normas  abaixo  constam  na  Portaria  3214,  de

08/06/1978 do TEM – Ministério do Trabalho e Emprego:

NR 08 – EDIFICAÇÕES: De acordo com a NR 08, o local pleiteado, em especial aos

espaços  que  forem  utilizados  para  o  armazenamento  e/ou  manejo  de  produtos  que

apresentem riscos químicos e/ou biológicos, deverão possuir ou permitir sua alteração de

forma  que  o  piso  seja  impermeável,  antiderrapante,  com  resistência  química,  não  deve

apresentar  saliência  e  nem  depressões  que  prejudiquem  a  circulação  de  pessoas  ou  a

movimentação de materiais. As paredes devem ser claras, foscas e impermeáveis, resistentes

ao fogo e a substâncias químicas, além de possuir fácil limpeza. Os locais utilizados como



salas de armazenamento de reagentes, deverão possuir espaço suficiente, de boa ventilação,

de preferência com presença de exaustores e com rede elétrica resistente a explosões. Em

caso de necessidade, o ambiente deverá possuir ou permitir a instalação de gás liquefeito de

petróleo (GLP), conforme procedimentos estabelecidos nas normas ABNT NBR 13523 e NBR

13932. 

NR 10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE: As instalações

elétricas do local devem preservar ou possibilitar a adequação dos itens constantes nesta

norma, em especial, o correto dimensionamento quanto à implantação dos equipamentos e

componentes elétricos, além de manter eficiente sinalização dos mesmos.

NR 17 – ERGONOMIA:  O local deverá possuir ou permitir adequações que facilite a

circulação de pessoas  e  de materiais,  deverá possuir  iluminação suficiente  e  eficiente,  a

disposição das salas deverá priorizar a facilidade de acesso entre os laboratórios e as salas de

reagentes,  as  estruturas  deverão  ser  adequadas  ou  permitir  adequação  priorizando  o

conforto térmico e acústico do local, com possibilidade de instalação, quando necessário, de

exaustores, dutos, condicionadores, circuladores trocadores de ar.

NR  23  –  PROTEÇÃO  CONTRA  INCÊNDIO:  O  local  deverá  dispor  de  saídas  de

emergência  suficientes,  as  portas  e  janelas  devem ser  retardantes  ou  isolantes  de fogo,

deverá possuir projeto e instalação apropriada de prevenção e combate a incêndio.

NR 26 – SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA:  Todo o local  deverá dispor ou permitir  a

instalação de sinalização adequada de segurança com intuito de identificar equipamentos de

segurança, delimitar áreas, identificar tubulações empregadas para a condução de líquidos e

gases e advertir contra riscos.

NR 32 – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE:  Os locais

próximos  a  laboratórios  e  salas  de  armazenamento  de  reagentes,  deverão  possuir  ou

permitir  a  instalação  de  chuveiros  e  lava-olhos  de  emergência,  sendo  o  manejo  e  o

dimensionamento de acordo com a ABNT NBR 16291:2014.

Além das indicações acima, o local deverá possuir ou permitir a implantação de um

espaço destinado ao armazenamento temporário de resíduos perigosos (Classe I), estando

este em acordo à norma ABNT NBR 12235: 1992 e em acordo com o tipo de material que

será armazenado, conforme Classificação da ABNT NBR 10004: 2004.



Com relação a estrutura da edificação, a mesma deve apresentar dimensionamento

das lajes que atendam as sobrecargas mínimas de uso e ocupação previstas por ambiente de

acordo com a ABNT NBR 6120: 1980 de acordo com a tabela 2 abaixo:

Tabela 2 – Valores mínimos das cargas verticais 

(Tabela adaptada de acordo com a ABNT NBR 6120: 1980)

Local Carga
Laboratórios Incluindo equipamentos, a ser determinado em cada caso, porém 

com o mínimo de
300 kg/m²

Bibliotecas Sala de leitura 250 kg/m²
Sala para depósito de livros 400 kg/m²
Sala com estantes de livros a ser determinada em cada caso ou 250
kg/m² por metro de altura observado, porém o valor mínimo de

600 kg/m²

Escolas Corredor e sala de aula 300 kg/m²
Outras Salas 200 kg/m²

Hospitais Dormitórios, enfermarias, salas de recuperação, salas de cirurgia, 
salas de raio X e banheiro

200 kg/m²

Corredor 300 kg/m²

A estrutura da edificação deve apresentar laudo através de engenheiro responsável

(ART)  de  que  a  mesma  seja  dimensionada  para  atender  os  ambientes  descritos  neste

caderno  de  especificações  bem  como  atenda  às  exigências  da  ABNT  NBR  6118:  2014

referentes às verificações dos Estados Limites Últimos (ELU) e Estados Limites de Serviço

(ELS) presentes na normatização vigente no caso de estruturas de concreto armado. Em caso

de  a  edificação  ser  em estruturas  metálicas  (aço),  a  mesma deve  apresentar  laudo  que

atenda as verificações dos Estados Limites Últimos (ELU) e Estados Limites de Serviço (ELS)

de acordo com a ABNT NBR 8800: 2008.

Com exceção das áreas técnicas de serviço ou de acesso restrito, toda a edificação

deve  proporcionar  a  utilização  de  maneira  autônoma  à  maior  quantidade  possível  de

pessoas, atendendo ao disposto na ABNT NBR 9050:2015.

2.1 Ambiente: Área para vigia

● Classificação: área não crítica.

● Atividade: Ambiente destinado ao controle do acesso do público às  instalações a

serem utilizadas pelo DCBV por meio de um vigia. Essa área para o vigia pode ser um

hall de acesso, desde que não comprometa a circulação e rota de fuga da edificação.



Ou seja, não há necessidade dessa área ser um ambiente fechado, contudo, deve-se

permitir o controle do acesso à edificação.

● Área mínima: aproximadamente 5,5m².

● População máxima (no ambiente): 1

● Piso: cerâmico, com índice de absorção de água não superior a 4%, apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades. Ou

porcelanato,  com índice  de absorção de água não superior  a  0,5%,  apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades.

● Rodapé: mesmo revestimento do piso ou granito (altura recomendada 10cm).

● Soleira: em granito, com largura igual da parede para paredes internas entre pisos de

mesmo  nível.  Entre  pisos  com  desnível,  sua  largura  será  acrescida  de  2,5cm  na

direção do piso  mais  baixo.  O comprimento corresponderá  ao  vão livre  da  porta

acrescido das espessuras da aduela.

● Parede: gesso  acartonado  ou  alvenaria.  Devem  ser  utilizadas  tintas  resistentes  à

lavagem e limpeza frequente, tais como tinta epóxi, tintas a base de PVC ou a base de

poliuretano, ou pintura Gel-O-Plast. Tinta esmalte: pode ser aplicado em superfícies

laváveis  por  serem à  base  de  resinas  acrílicas  e  permeável  ao  vapor.  As  paredes

deverão ser resistentes ao fogo.

● Teto: gesso corrido, massa PVA e pintura acrílica na cor branca.

● Pé direito mínimo (livre): 3,00m.

● Pontos elétricos: 02 TUG Baixa.

● Previsão  de  iluminação  natural  (vão  da  abertura:  1/6  da  área  do  ambiente)  e

ventilação natural (vão da abertura: 1/12 da área do ambiente).

● Climatização: Deve  atender  exigências  descritas  em  4.3.1 Ambientes  com

obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar.

2.2 Ambiente: Banheiro Feminino para Portador de Necessidades Especiais (PNE)

● Classificação: área não crítica.

● Área mínima: aproximadamente 3,75m², sendo uma das dimensões mínimas 1,70m.

● Piso: cerâmico, com índice de absorção de água não superior a 4%, apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades. Ou



porcelanato,  com índice  de absorção de água não superior  a  0,5%,  apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades.

● Rodapé: Desnecessário quando a parede é revestida de material cerâmico.

● Soleira: Em granito,  largura igual  da parede para paredes internas entre  pisos de

mesmo nível.  Entre  pisos  com desnível,  sua  largura  será  acrescida  de  2,5  cm na

direção do piso  mais  baixo.  O comprimento corresponderá  ao  vão livre  da  porta

acrescido das espessuras da aduela.

● Parede: gesso acartonado ou alvenaria. O revestimento deverá ser até o teto ou ter

altura mínima de 1,50m a menos que o acabamento das paredes acima desse limite

tenham  as  mesmas  características.  As  paredes  azulejadas  existentes  podem  ser

mantidas,  desde  que  o  índice  de  absorção  do  azulejo  não  seja  superior  a  4  %,

devendo o rejunte apresentar menor espessura possível ou podem ser pintadas com

tintas  resistentes  à  lavagem e ao  uso de desinfetantes.  É  recomendável  cerâmica

rejuntada com menor espessura possível e que o índice de absorção de água não seja

superior a 4%. As paredes deverão ser resistentes ao fogo.

● Teto: gesso corrido, massa PVA e pintura acrílica na cor branca.

● Pé direito mínimo (livre): 2,40m.

● Louças: bacia sanitária, Celite, branca, linha Acesso Confort, ou similar; lavatório com

coluna suspensa, Celite, branca, linha Acesso Confort, ou similar.

● Metais: torneira  de  mesa,  Docol,  linha  Pressmatic  Benefit,  com  acabamento

hidromecânico  por  pressão,  em  alavanca  e  fechamento  automático,  ou  similar;

acabamento para válvula de descarga, Docol, linha Pressmatic Benefit, com alavanca

para PCD, ou similar.

● Complementos:  barras  de  apoio,  conforme  ABNT  NBR  9050:  2015,  em  aço  inox

escovado 304 liga 269 com o diâmetro do tubo de 31,75mm e espessura de 1,5mm,

referência  marca  PHD  BARRAS,  ou  similar;  espelho  de  parede,  dimensões

recomendadas 0,60mx0,90m (LxA), moldura de madeira, espessura mínima 3mm. O

espelho deve ser fixado na parede acima do lavatório a 90cm de altura em relação ao

piso acabado, conforme ABNT NBR 9050: 2015.

● Pontos elétricos: uma tomada média (h=1,00m) de 127V perto do lavatório.

● Pontos  hidrossanitários: ponto de água e  esgoto abaixo  do lavatório e ponto  de

esgoto no piso (ralo sifonado).



● Previsão  de  iluminação  natural  (vão  da  abertura:  1/8  da  área  do  ambiente)  e

ventilação natural (vão da abertura: 1/16 da área do ambiente).

● Climatização: Deve  atender  exigências  descritas  em  4.3.2 Ambientes  sem

obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar.

2.3 Ambiente: Banheiro Masculino Portador de Necessidades Especiais (PNE)

● Classificação: área não crítica.

● Área mínima: aproximadamente 3,75m², sendo uma das dimensões mínimas 1,70m.

● Piso: cerâmico, com índice de absorção de água não superior a 4%, apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades. Ou

porcelanato,  com índice  de absorção de água não superior  a  0,5%,  apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades.

● Rodapé: Desnecessário quando a parede é revestida de material cerâmico.

● Soleira: Em granito,  largura igual  da parede para paredes internas entre  pisos de

mesmo nível.  Entre  pisos  com desnível,  sua  largura  será  acrescida  de  2,5  cm na

direção do piso  mais  baixo.  O comprimento corresponderá  ao  vão livre  da  porta

acrescido das espessuras da aduela.

● Parede: gesso acartonado ou alvenaria. O revestimento deverá ser até o teto ou ter

altura mínima de 1,50m a menos que o acabamento das paredes acima desse limite

tenham  as  mesmas  características.  As  paredes  azulejadas  existentes  podem  ser

mantidas,  desde  que  o  índice  de  absorção  do  azulejo  não  seja  superior  a  4  %,

devendo o rejunte apresentar menor espessura possível ou podem ser pintadas com

tintas  resistentes  à  lavagem e ao  uso de desinfetantes.  É  recomendável  cerâmica

rejuntada com menor espessura possível e que o índice de absorção de água não seja

superior a 4%. As paredes deverão ser resistentes ao fogo.

● Teto: gesso corrido, massa PVA e pintura acrílica na cor branca.

● Pé direito mínimo (livre): 2,40m.

● Louças: bacia sanitária, Celite, branca, linha Acesso Confort, ou similar; lavatório com

coluna suspensa, Celite, branca, linha Acesso Confort, ou similar.

● Metais: torneira  de  mesa,  Docol,  linha  Pressmatic  Benefit,  com  acabamento

hidromecânico  por  pressão,  em  alavanca  e  fechamento  automático,  ou  similar;



acabamento para válvula de descarga, Docol, linha Pressmatic Benefit, com alavanca

para PCD, ou similar.

● Complementos:  barras  de  apoio,  conforme  ABNT  NBR  9050:  2015,  em  aço  inox

escovado 304 liga 269 com o diâmetro do tubo de 31,75mm e espessura de 1,5mm,

referência  marca  PHD  BARRAS,  ou  similar;  espelho  de  parede,  dimensões

recomendadas  0,60mx0,90m (LxA),  moldura  de madeira,  espessura  mínima 3mm,

deve ser fixado na parede acima do lavatório a 90cm de altura em relação ao piso

acabado, conforme ABNT NBR 9050: 2015.

● Pontos elétricos: uma tomada média (h=1,00m) de 127V perto do lavatório.

● Pontos  hidrossanitários: ponto de água e  esgoto abaixo  do lavatório e ponto  de

esgoto no piso (ralo sifonado).

● Previsão  de  iluminação  natural  (vão  da  abertura:  1/8  da  área  do  ambiente)  e

ventilação natural (vão da abertura: 1/16 da área do ambiente).

● Climatização: Deve  atender  exigências  descritas  em  4.3.2 Ambientes  sem

obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar.

2.4  Ambiente: Banheiro Feminino

● Classificação: área não crítica.

● Área mínima: aproximadamente 33m².

● Piso: cerâmico, com índice de absorção de água não superior a 4%, apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades. Ou

porcelanato,  com índice  de absorção de água não superior  a  0,5%,  apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades.

● Rodapé: Desnecessário quando a parede é revestida de material cerâmico.

● Soleira: Em granito,  largura igual  da parede para paredes internas entre  pisos de

mesmo  nível.  Entre  pisos  com  desnível,  sua  largura  será  acrescida  de  2,5cm  na

direção do piso  mais  baixo.  O comprimento corresponderá  ao  vão livre  da  porta

acrescido das espessuras da aduela.

● Parede: gesso acartonado ou alvenaria. O revestimento deverá ser até o teto ou ter

altura mínima de 1,50m a menos que o acabamento das paredes acima desse limite

tenham  as  mesmas  características.  As  paredes  azulejadas  existentes  podem  ser



mantidas,  desde  que  o  índice  de  absorção  do  azulejo  não  seja  superior  a  4  %,

devendo o rejunte apresentar menor espessura possível ou podem ser pintadas com

tintas  resistentes  à  lavagem e ao  uso de desinfetantes.  É  recomendável  cerâmica

rejuntada com menor espessura possível e que o índice de absorção de água não seja

superior a 4%. As paredes deverão ser resistentes ao fogo.

● Teto: gesso corrido, massa PVA e pintura acrílica na cor branca.

● Pé direito mínimo (livre): 2,40m.

● Louças: 10  bacias  sanitárias  com  caixa  acoplada,  Celite,  branca,  linha  Azálea,  ou

similar; 9 lavatórios oval, de embutir, Celite, branco, linha Azálea, ou similar.

● Metais: 9  torneiras  de  mesa,  Docol,  linha  Pressmatic,  fechamento  automático,

acabamento cromado, ou similar.

● Complementos:  espelho  de  parede,  localizado  na  parede  acima  da  bancada,

espessura mínima 3mm.

● Mobiliário  fixo: bancada em granito cinza  andorinha,  ou similar,  com frontispício

(altura recomendada 10cm) para instalação das cubas, com altura recomendada de

90cm, largura recomendada de 60cm e comprimento suficiente para acomodar nove

lavatórios.

● Pontos  elétricos: uma  tomada  média  (h=1,00m)  de  127V  perto  da  bancada  de

lavatórios.

● Pontos hidrossanitários: pontos de água e esgoto abaixo da bancada para atender os

lavatórios; pontos de água e esgoto para atender as bacias sanitárias; pontos de água

para os chuveiros e um ponto de esgoto (ralo sifonado) em cada box de chuveiro; um

ponto de esgoto no piso (ralo sifonado) para o banheiro.

● Previsão  de  iluminação  natural  (vão  da  abertura:  1/8  da  área  do  ambiente)  e

ventilação natural (vão da abertura: 1/16 da área do ambiente).

● Climatização: Deve  atender  exigências  descritas  em  4.3.2 Ambientes  sem

obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar.

2.5 Ambiente: Banheiro Masculino

● Classificação: área não crítica.

● Área mínima: aproximadamente 33m².



● Piso: cerâmico, com índice de absorção de água não superior a 4%, apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades. Ou

porcelanato,  com índice  de absorção de água não superior  a  0,5%,  apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades.

● Rodapé: Desnecessário quando a parede é revestida de material cerâmico.

● Soleira: Em granito,  largura igual  da parede para paredes internas entre  pisos de

mesmo  nível.  Entre  pisos  com  desnível,  sua  largura  será  acrescida  de  2,5cm  na

direção do piso  mais  baixo.  O comprimento corresponderá  ao  vão livre  da  porta

acrescido das espessuras da aduela.

● Parede: gesso acartonado ou alvenaria. O revestimento deverá ser até o teto ou ter

altura mínima de 1,50m a menos que o acabamento das paredes acima desse limite

tenham  as  mesmas  características.  As  paredes  azulejadas  existentes  podem  ser

mantidas,  desde  que  o  índice  de  absorção  do  azulejo  não  seja  superior  a  4  %,

devendo o rejunte apresentar menor espessura possível ou podem ser pintadas com

tintas  resistentes  à  lavagem e ao  uso de desinfetantes.  É  recomendável  cerâmica

rejuntada com menor espessura possível e que o índice de absorção de água não seja

superior a 4%. As paredes deverão ser resistentes ao fogo.

● Teto: gesso corrido, massa PVA e pintura acrílica na cor branca.

● Pé direito mínimo (livre): 2,40m.

● Louças: 6  bacias  sanitárias  com  caixa  acoplada,  Celite,  branca,  linha  Azálea,  ou

similar;  8  lavatórios  oval,  de  embutir,  Celite,  branco,  linha  Azálea,  ou  similar;  3

mictórios convencionais, Celite, linha Pro, branco, ou similar.

● Metais: 8  torneiras  de  mesa,  Docol,  linha  Pressmatic,  fechamento  automático,

acabamento cromado, ou similar.

● Complementos:  espelho  de  parede,  localizado  na  parede  acima  da  bancada,

espessura mínima 3mm.

● Mobiliário  fixo: bancada  de  granito  cinza  andorinha,  ou  similar,  com  frontispício

(altura recomendada 10cm), para instalação das cubas com altura recomendada de

90cm, largura recomendada de 60cm e comprimento suficiente para acomodar cinco

lavatórios.

● Pontos  elétricos: uma  tomada  média  (h=1,00m)  de  127V  perto  da  bancada  de

lavatórios.



● Pontos hidrossanitários: pontos de água e esgoto abaixo da bancada para atender os

lavatórios; pontos de água e esgoto para atender as bacias sanitárias; pontos de água

para os chuveiros e um ponto de esgoto (ralo sifonado) em cada box de chuveiro; um

ponto de esgoto no piso (ralo sifonado) para o banheiro.

● Previsão  de  iluminação  natural  (vão  da  abertura:  1/8  da  área  do  ambiente)  e

ventilação natural (vão da abertura: 1/16 da área do ambiente).

● Climatização: Deve  atender  exigências  descritas  em  4.3.2 Ambientes  sem

obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar.

2.6  Ambiente: Copa

● Classificação: área não crítica.

● Atividade: Destinada ao uso dos funcionários para fazerem refeições.

● Área mínima: aproximadamente 4,5m², sendo uma das dimensões mínimas: 1,5m.

● Piso: cerâmico, com índice de absorção de água não superior a 4%, apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades. Ou

porcelanato,  com índice  de absorção de água não superior  a  0,5%,  apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades.

● Rodapé: desnecessário quando a parede é revestida de material cerâmico.

● Soleira: em granito,  largura igual  da parede para paredes internas entre pisos de

mesmo nível.  Entre  pisos  com desnível,  sua  largura  será  acrescida  de  2,5  cm na

direção do piso  mais  baixo.  O comprimento corresponderá  ao  vão livre  da  porta

acrescido das espessuras da aduela.

● Parede: gesso acartonado ou alvenaria. O revestimento deverá ser até o teto ou ter

altura mínima de 1,50m a menos que o acabamento das paredes acima desse limite

tenham  as  mesmas  características.  As  paredes  azulejadas  existentes  podem  ser

mantidas,  desde  que  o  índice  de  absorção  do  azulejo  não  seja  superior  a  4  %,

devendo o rejunte apresentar menor espessura possível ou podem ser pintadas com

tintas  resistentes  à  lavagem e ao  uso de desinfetantes.  É  recomendável  cerâmica

rejuntada com menor espessura possível e que o índice de absorção de água não seja

superior a 4%. As paredes deverão ser resistentes ao fogo.

● Teto: gesso corrido, massa PVA e pintura acrílica na cor branca.



● Pé direito mínimo (livre): 2,40m.

● Louças: cuba retangular  Tramontina 47 BL em aço inox AISI  430 com 0,5 mm de

espessura, ou similar.

● Metais: torneira  de  bancada  bica  móvel  com  arejador,  Celite,  linha  Celite  One,

acabamento cromado; ou similar.

● Mobiliário  fixo: bancada  de  granito  cinza  andorinha,  ou  similar,  com  frontispício

(altura recomendada 10cm), altura recomendada de 90cm e largura recomendada de

60cm. Na junção da bancada com as paredes deve sempre ser instalada rodabanca

(altura recomendada 10cm), utilizando-se o mesmo material da bancada.

● Pontos elétricos: Tomadas médias (h=1,00m) de 127V distribuídas conforme ABNT

NBR 5410: 2004 , devendo ser duas TUE de 220V. 

● Pontos hidrossanitários: ponto de água e esgoto abaixo da bancada para atender a

cuba, ponto de água na parede para atender filtro/bebedouro e ponto de esgoto no

piso (ralo sifonado).

● Previsão  de  iluminação  natural  (vão  da  abertura:  1/6  da  área  do  ambiente)  e

ventilação natural (vão da abertura: 1/12 da área do ambiente);

● Climatização: Deve  atender  exigências  descritas  em  4.3.2 Ambientes  sem

obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar.

2.7 Ambiente: Depósito de Material de Limpeza (DML)

● Classificação: área não crítica.

● Atividade: Armazenagem de materiais e produtos de limpeza.

● Área mínima: aproximadamente 2m², sendo uma das dimensões mínimas: 1m.

● Piso: cerâmico, com índice de absorção de água não superior a 4%, apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades. Ou

porcelanato,  com índice  de absorção de água não superior  a  0,5%,  apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades.

● Rodapé: Desnecessário quando a parede é revestida de material cerâmico.

● Soleira: Em granito,  largura igual  da parede para paredes internas entre  pisos de

mesmo nível.  Entre  pisos  com desnível,  sua  largura  será  acrescida  de  2,5  cm na



direção do piso  mais  baixo.  O comprimento corresponderá  ao  vão livre  da  porta

acrescido das espessuras da aduela.

● Parede: gesso acartonado ou alvenaria. O revestimento cerâmico deverá ser até o

teto ou ter altura mínima de 1,50m a menos que o acabamento das paredes acima

desse  limite  tenham  as  mesmas  características.  As  paredes  azulejadas  existentes

podem ser mantidas, desde que o índice de absorção do azulejo não seja superior a 4

%, devendo o rejunte apresentar menor espessura possível ou podem ser pintadas

com tintas resistentes à lavagem e ao uso de desinfetantes. É recomendável cerâmica

rejuntada com menor espessura possível e que o índice de absorção de água não seja

superior a 4%. As paredes deverão ser resistentes ao fogo.

● Teto: gesso corrido, massa PVA e pintura acrílica na cor branca.

● Pé direito mínimo (livre): 2,40m.

● Louças: Tanque em mármore sintético revestido em fibra de vidro, para aparafusar,

ou similar.

● Metais: torneira de parede para tanque e jardim, com bico união plástico, Celite,

linha Celite One, acabamento cromado, ou similar.

● Pontos elétricos: duas tomadas médias (h=1,00cm) sendo uma de 127V e outra de

220V. 

● Pontos hidrossanitários: ponto de água acima do tanque para torneira de parede,

ponto de esgoto abaixo do tanque e ponto de esgoto no piso (ralo sifonado).

● Previsão  de  iluminação  natural  (vão  da  abertura:  1/8  da  área  do  ambiente)  e

ventilação natural (vão da abertura: 1/16 da área do ambiente).

● Climatização: Deve  atender  exigências  descritas  em  4.3.2 Ambientes  sem

obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar.

2.8 Ambiente: Sala de administração

● Classificação: não crítica.

● Atividade: sala destinada à realização de serviços administrativos.

● Área mínima: aproximadamente 16 m² cada.

● Piso: cerâmico, com índice de absorção de água não superior a 4%, apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades. Ou



porcelanato,  com índice  de absorção de água não superior  a  0,5%,  apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades.

● Rodapé: mesmo revestimento do piso ou granito (h=10cm).

● Soleira: em granito, com largura igual da parede para paredes internas entre pisos de

mesmo nível.  Entre  pisos  com desnível,  sua  largura  será  acrescida  de  2,5  cm na

direção do piso  mais  baixo.  O comprimento corresponderá  ao  vão livre  da  porta

acrescido das espessuras da aduela.

● Parede: gesso  acartonado  ou  alvenaria.  Devem  ser  utilizadas  tintas  resistentes  à

lavagem e limpeza frequente, tais como tinta epóxi, tintas a base de PVC ou a base de

poliuretano, ou pintura Gel-O-Plast. Tinta esmalte: pode ser aplicado em superfícies

laváveis  por  serem à  base  de  resinas  acrílicas  e  permeável  ao  vapor.  As  paredes

deverão ser resistentes ao fogo.

● Teto: gesso corrido, massa PVA e pintura acrílica na cor branca.

● Pé direito mínimo (livre): 3,00 m.

● Pontos elétricos: Tomadas baixas  (h=0,40m) de 127V distribuídas  conforme ABNT

NBR 5410: 2004, devendo ser uma TUE de 220V.

● Previsão  de  iluminação  natural  (vão  da  abertura:  1/6  da  área  do  ambiente)  e

ventilação natural (vão da abertura: 1/12 da área do ambiente).

● Climatização: Deve  atender  exigências  descritas  em  4.3.1 Ambientes  com

obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar.

2.9 Ambiente: Almoxarifado

● Classificação: área não crítica.

● Atividade: ambiente destinado à guarda de materiais de consumo.

● Área mínima: aproximadamente 30 m².

● Piso: cimentado,  impermeabilizado com aditivos  e selantes ou concreto,  de baixa

porosidade, não deve soltar pó, ser revestido de substância vítrea e dispor de uma

trama constituída de juntas de PVC ou de vidro, com espaçamento de acordo com as

especificações do fabricante. As paredes deverão ser resistentes ao fogo.

● Rodapé: em granito (altura recomendada 10cm).



● Soleira: em granito, com largura igual da parede para paredes internas entre pisos de

mesmo nível.  Entre  pisos  com desnível,  sua  largura  será  acrescida  de  2,5  cm na

direção do piso  mais  baixo.  O comprimento corresponderá  ao  vão livre  da  porta

acrescido das espessuras da aduela.

● Parede: gesso  acartonado  ou  alvenaria.  Devem  ser  utilizadas  tintas  resistentes  à

lavagem e limpeza frequente, tais como tinta epóxi, tintas a base de PVC ou a base de

poliuretano, ou pintura Gel-O-Plast. Tinta esmalte: pode ser aplicado em superfícies

laváveis por serem à base de resinas acrílicas e permeável ao vapor. 

● Teto: gesso corrido, massa PVA e pintura acrílica na cor branca.

● Pé direito mínimo (livre): 3,00 m.

● Pontos  elétricos: Tomadas  baixas  (h=0,40m)  de  127V  distribuídas  conforme  NBR

5410: 2004, devendo ser uma TUE de 220V.

○ Todos os equipamentos elétricos presentes dentro do almoxarifado, como por

exemplo,  lâmpadas,  geladeiras  ou  ar  condicionado,  assim  como  toda  a

instalação  elétrica,  deverão  ser  a  prova  de  explosões  e  isentos  de

centalhamentos (faiscamentos) elétricos. 

○ Caso ocorra armazenamento dentro almoxarifado de produtos com ponto de

fulgor  acima  de  36°,  além  das  condições  especificadas  no  item  acima,  o

equipamento  responsável  pelo  controle  de  temperatura  deverá  prover  de

fonte alternativa ou sistema de proteção que evite o seu desligamento por

falta de energia no prédio, como por exemplo, o uso de Nobreaks. Obs.: Os

itens que nos foram apresentados não apresentam tal risco, existem apenas

dois produtos que necessitam de controle de temperatura para manutenção

da qualidade do material e não por risco de acidentes. 

● Pontos hidrossanitários: pontos de água e esgoto pata atender o chuveiro lava-olhos.

● Previsão  de  iluminação  natural  (vão  da  abertura:  1/8  da  área  do  ambiente)  e

ventilação natural (vão da abertura: 1/16 da área do ambiente).

● As janelas e portas que forem translúcidas deverão possuir proteção contra incidência

de raios solares (Cortinas ou persianas).

● Nos  locais  onde  serão  armazenados  produtos  líquidos,  o  ideal  é  que,  além  das

recomendações anteriores,  não possua emendas,  e  se  possível,  com presença de

bordas e dutos que possa direcionar produtos derramados para locais específicos.



● Climatização: Deve  atender  exigências  descritas  em  4.3.2 Ambientes  sem

obrigatoriedade  de  utilização  de  condicionador  de  ar.  Este  ambiente  deve

obrigatoriamente possuir sistema mecânico de exaustão ligado permanentemente.

● Neste ambiente deve existir a permissão de adequações relativas a: estrutura física

do local, instalação de equipamentos de proteção coletiva e existir espaço mínimo

necessário para eficiente circulação e armazenamento de todo material.

2.10 Ambiente: Área (interna) para armazenamento de resíduos sólidos

● Classificação: área não crítica.

● Atividade: Ambiente destinado ao abrigo dos resíduos sólidos. Deverá ter acesso pelo

interior  da  edificação,  bem  como  possuir  acesso  de  serviço  externo,  conforme

Classificação estabelecida pela RDC ANVISA nº 306/04 e NBR12235/92.

● Área mínima: conforme exigências RDC ANVISA nº 306/04 e NBR12235/92.

● Piso: cerâmico, com índice de absorção de água não superior a 4%, apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades. Ou

porcelanato,  com índice  de absorção de água não superior  a  0,5%,  apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades.

● Rodapé: Desnecessário quando a parede é revestida de material cerâmico.

● Soleira: Em granito,  largura igual  da parede para paredes internas entre  pisos de

mesmo nível.  Entre  pisos  com desnível,  sua  largura  será  acrescida  de  2,5  cm na

direção do piso  mais  baixo.  O comprimento corresponderá  ao  vão livre  da  porta

acrescido das espessuras da aduela.

● Parede: gesso acartonado ou alvenaria. O revestimento cerâmico deverá ser até o

teto  ou  ter  altura  mínima de  1,50m perto  da  bancada  com pia,  a  menos  que  o

acabamento das paredes acima desse limite tenham as mesmas características. As

paredes azulejadas existentes podem ser mantidas, desde que o índice de absorção

do azulejo não seja superior a 4 %, devendo o rejunte apresentar menor espessura

possível  ou  podem  ser  pintadas  com  tintas  resistentes  à  lavagem  e  ao  uso  de

desinfetantes. É recomendável cerâmica rejuntada com menor espessura possível e

que o índice de absorção de água não seja superior a 4%. As paredes deverão ser

resistentes ao fogo.



● Teto: gesso corrido, massa PVA e pintura acrílica na cor branca.

● Pé direito mínimo (livre): 2,40m.

● Louças: conforme exigências RDC ANVISA nº 306/04 e NBR12235/92.

● Metais: conforme exigências RDC ANVISA nº 306/04 e NBR12235/92.

● Pontos  elétricos: duas  tomadas médias  (h=1,00cm,  conforme exigências  da  ABNT

NBR 9050: 2015 ) sendo uma de 127V e outra de 220V.

● Pontos  hidrossanitários: ponto  de  esgoto  no  piso  (ralo  sifonado)  em  todos  os

ambientes.

● Previsão  de  iluminação  natural  (vão  da  abertura:  1/8  da  área  do  ambiente)  e

ventilação natural (vão da abertura: 1/16 da área do ambiente).

● Climatização: Deve  atender  exigências  descritas  em  4.3.2 Ambientes  sem

obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar.

2.11 Ambiente: Área (externa) para armazenamento de resíduos sólidos

● Classificação: área não crítica.

● Atividade:  Ambiente destinado ao abrigo dos  resíduos sólidos a fim de facilitar  a

coleta  municipal.  Deverá  ser  localizado  em  área  externa,  próximo  ao  acesso  de

serviço e limite do terreno.

● Área mínima: conforme exigências RDC ANVISA nº 306/04 e NBR12235/92.

● Piso: cerâmico, com índice de absorção de água não superior a 4%, apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades. Ou

porcelanato,  com índice  de absorção de água não superior  a  0,5%,  apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades.

● Rodapé: Desnecessário quando a parede é revestida de material cerâmico.

● Soleira: Em granito,  largura igual  da parede para paredes internas entre  pisos de

mesmo nível.  Entre  pisos  com desnível,  sua  largura  será  acrescida  de  2,5  cm na

direção do piso  mais  baixo.  O comprimento corresponderá  ao  vão livre  da  porta

acrescido das espessuras da aduela.

● Parede: gesso acartonado ou alvenaria. O revestimento cerâmico deverá ser até o

teto  ou  ter  altura  mínima de  1,50m perto  da  bancada  com pia,  a  menos  que  o



acabamento das paredes acima desse limite tenham as mesmas características. As

paredes azulejadas existentes podem ser mantidas, desde que o índice de absorção

do azulejo não seja superior a 4 %, devendo o rejunte apresentar menor espessura

possível  ou  podem  ser  pintadas  com  tintas  resistentes  à  lavagem  e  ao  uso  de

desinfetantes. É recomendável cerâmica rejuntada com menor espessura possível e

que o índice de absorção de água não seja superior a 4%. As paredes deverão ser

resistentes ao fogo.

● Teto: gesso corrido, massa PVA e pintura acrílica na cor branca.

● Pé direito mínimo (livre): 2,40m.

● Metais: conforme exigências RDC ANVISA nº 306/04 e NBR12235/92.

● Pontos  elétricos: duas  tomadas médias  (h=1,00cm,  conforme exigências  da  ABNT

NBR 9050: 2015) sendo uma de 127V e outra de 220V.

● Pontos hidrossanitários: ponto de água para torneira de parede baixa e ponto de

esgoto no piso (ralo sifonado) localizado próximo ao ponto de água.

● Previsão  de  iluminação  natural  (vão  da  abertura:  1/8  da  área  do  ambiente)  e

ventilação natural (vão da abertura: 1/16 da área do ambiente).

● Climatização: Deve  atender  exigências  descritas  em  4.3.2 Ambientes  sem

obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar.

2.12 Ambiente: Central de Materiais Esterilizados (CME) simplificada

● Classificação: área crítica.

 Atividade:  recebimento,  descontaminação,  preparação  e  esterilização  de  material

sujo  e  contaminado;  bem  como  armazenamento  e  distribuição  do  material

esterilizado. A CME simplificada deverá ser composta por dois ambientes: (1) Sala de

lavagem  e  descontaminação,  onde  é  realizada  a  lavagem  do  material  sujo,  e

preparação do mesmo para ser esterilizado (empacotamento e acondicionamento);

(2)  Sala  de esterilização e estocagem de material  esterilizado,  onde é realizado o

processo de esterilização nas autoclaves e armazenamento do material esterilizado.

Obs¹.: deve ser observado o fluxo de trabalho em CME simplificada:



Recebimento de material sujo, separação, lavagem do material e preparação (Sala de

lavagem  e  descontaminação)  →  esterilização,  armazenamento  e  distribuição  de

material limpo (Sala De Esterilização E Estocagem De Material Esterilizado).

Obs².:  é  necessário  que  haja  abertura  (janela/guichê  com  vidro  fixo  e  abertura

inferior)  comum  aos  ambientes  (destinada  ao  fluxo  dos  materiais).  Deve  haver

também esse mesmo tipo de abertura entre a Sala de Esterilização e Estocagem e a

circulação.

● Área mínima: aproximadamente 4,8 m² para a Sala de Lavagem e Descontaminação e

aproximadamente  4,8  m²  para  a  Sala  de  Esterilização  e  Estocagem  de  Material

Esterilizado, totalizando aproximadamente 9,6 m².

● Piso: cerâmico, com índice de absorção de água não superior a 4%, apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades. Ou

porcelanato,  com índice  de absorção de água não superior  a  0,5%,  apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades.

● Rodapé: Desnecessário quando a parede é revestida de material cerâmico.

● Soleira: Em granito,  largura igual  da parede para paredes internas entre  pisos de

mesmo nível.  Entre  pisos  com desnível,  sua  largura  será  acrescida  de  2,5  cm na

direção do piso  mais  baixo.  O comprimento corresponderá  ao  vão livre  da  porta

acrescido das espessuras da aduela.

● Parede: gesso acartonado ou alvenaria. O revestimento cerâmico deverá ser até o

teto  ou  ter  altura  mínima de  1,50m perto  da  bancada  com pia,  a  menos  que  o

acabamento das paredes acima desse limite tenham as mesmas características. As

paredes azulejadas existentes podem ser mantidas, desde que o índice de absorção

do azulejo não seja superior a 4 %, devendo o rejunte apresentar menor espessura

possível  ou  podem  ser  pintadas  com  tintas  resistentes  à  lavagem  e  ao  uso  de

desinfetantes. É recomendável cerâmica rejuntada com menor espessura possível e

que o índice de absorção de água não seja superior a 4%. As paredes deverão ser

resistentes ao fogo.

● Teto: gesso corrido, massa PVA e pintura acrílica na cor branca.

● Pé direito mínimo (livre): 3,00m.

● Louças:



○ Sala de lavagem e descontaminação: 1 cuba em aço inox Hidronox, embutir,

50x40cm,  profundidade  40cm,  acabamento  semi-brilho,  ou  similar.  Um

expurgo redondo econômico simples para a aplicação em bancadas, em aço

inox AISI 304, chapa 1 mm #20, acabamento escovado, com tampa e grade

removíveis com válvula de descarga Deca, Hydra Clean, acabamento cromado,

ou similar.

● Metais: 

○ Sala  de  lavagem  e  descontaminação: 1  torneira  de  mesa,  monocomando

(quente e fria), bica alta, cromada, acionada por comando mecânico de pé,

em cada cuba.

● Mobiliário fixo:

○ Sala de lavagem e descontaminação: bancada em granito cinza andorinha, ou

similar, com frontispício (altura recomendada 10cm), para instalação de uma

cuba e expurgo em uma das paredes do ambiente com altura recomendada

de 90cm e largura  recomendada de 60cm.  Na junção da bancada com as

paredes deve sempre ser  instalada rodabanca (altura recomendada 10cm),

utilizando-se o mesmo material da bancada.

○ Sala  De  Esterilização  E  Estocagem  De  Material  Esterilizado: bancada  em

granito  cinza  andorinha,  ou  similar,  com  frontispício  (altura  recomendada

10cm),  para  estocagem  de  materiais  esterilizados  uma  das  paredes  do

ambiente com altura recomendada de 90cm e largura recomendada de 60cm.

Na junção da bancada com as paredes deve sempre ser instalada rodabanca

(altura recomendada 10cm), utilizando-se o mesmo material da bancada.

● Pontos elétricos: duas tomadas medias (h=1,00m) de 127V e 220V para cada 3,5 m

de perímetro em todos os ambientes.

○ Sala De Esterilização E Estocagem De Material Esterilizado: ponto (s) de TUE

+  DR  para  cada  autoclave  e/ou  estufa  (verificar  tensão  de  trabalho  dos

equipamentos: 127 ou 220 volts).

● Pontos hidrossanitários:

○ Sala de lavagem e descontaminação: pontos de água (fria e quente) e esgoto

abaixo da bancada para atender o lavatório e o expurgo.



○ Sala De Esterilização E Estocagem De Material Esterilizado: ponto de água e

esgoto embutido na parede para descarte de água quente das autoclaves. A

tubulação de esgoto da autoclave deve ser em cobre.

● Previsão  de  iluminação  natural  (vão  da  abertura:  1/6  da  área  do  ambiente)  e

ventilação natural (vão da abertura: 1/12 da área do ambiente).

● Climatização: deve  atender  exigências  descritas  em  4.3.2 Ambientes  sem

obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar.



3 Descrição dos Laboratórios de Ensino do DCBV

Todo o descritivo abaixo aborda a área mínima para os ambientes, instalação elétrica,

hidráulica,  de  gás  e  climatização.  É  importante  salientar  que  mobiliário  móvel

adequado  deve  ser  disponibilizado  pela  UFJF  para  o  funcionamento  de  todos  os

ambientes.

3.1 Laboratório de Fisiologia e Biofísica:

● Divisão interna do laboratório: ambiente dividido entre laboratório (95 m²) e sala de

apoio (20 m²). 

● Sala de Apoio: A sala de apoio deverá estar prevista ao fundo do laboratório (recuo

de no mínimo 2 m) e deverá ser seccionada do mesmo através de divisória removível,

painel 35 mm em madeira maciça ou compensada. Com portas completas.

● Classificação: área não-crítica.

● Atividades: Preparação de soluções, medições de biopotenciais (eletroencefalografia,

eletrocardiografia, eletroneuromiografia), medição de pressão arterial, realização de

procedimento de espirometria e pneumografia. Procedimento de aulsculta cardíaca,

estimulação elétrica muscular, avaliação de atividade reflexa no humano, avaliação de

sensibilidade somestésica no humano.

● Área mínima (laboratório + sala de apoio): aproximadamente 115 m².

● População máxima: 28 alunos e 1 professor.

● Piso: cerâmico, com índice de absorção de água não superior a 4%, apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades. Ou

porcelanato,  com índice  de absorção de água não superior  a  0,5%,  apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades.

● Rodapé: mesmo revestimento do piso ou granito (h=10cm).

● Soleira: em granito, com largura igual da parede para paredes internas entre pisos de

mesmo nível.  Entre  pisos  com desnível,  sua  largura  será  acrescida  de  2,5  cm na

direção do piso  mais  baixo.  O comprimento corresponderá  ao  vão livre  da  porta

acrescido das espessuras da aduela.



● Parede: gesso  acartonado  ou  alvenaria.  Devem  ser  utilizadas  tintas  resistentes  à

lavagem e limpeza frequente, tais como tinta epóxi, tintas a base de PVC ou a base de

poliuretano, ou pintura Gel-O-Plast. Tinta esmalte: pode ser aplicado em superfícies

laváveis  por  serem à  base  de  resinas  acrílicas  e  permeável  ao  vapor.  As  paredes

deverão ser resistentes ao fogo.

● Teto: gesso corrido, massa PVA e pintura acrílica na cor branca.

● Pé direito mínimo (livre): 3,00 m.

● Louças: 3  cubas  em  aço  inox  Hidronox,  embutir,  50x40cm,  profundidade  30cm,

acabamento semi-brilho; ou similar. Duas delas, para lavagem de material, deverão

ser posicionadas em uma das bancadas laterais. Uma cuba deverá ser posicionada em

outra bancada lateral. 

● Metais: 3 torneiras de mesa, Docol, bica alta, cromada, ou similar.

● Mobiliário  fixo: 3  bancadas  laterais  em granito  cinza  andorinha,  com frontispício

(altura recomendada 10cm), ou similar, com altura recomendada de 90cm e largura

recomendada de  60cm.  Na junção da bancada com as  paredes  deve sempre ser

instalada rodabanca (altura recomendada 10cm), utilizando-se o mesmo material da

bancada. Uma das bancadas deverá possuir duas cubas e a outra apenas uma. Obs.:

(1)  uma  das  bancadas  laterais  deve  possuir  comprimento  igual  a  metade  do

comprimento da parede a qual está localizada; (2) e uma parede deve ser preparada

para a instalação de quadro branco.

Neste laboratório não haverá bancadas centrais. 

● Pontos elétricos: Tomadas médias de 127V e 220V (doze pares - três em cada parede,

sendo  um  par  de  20  A  em  cada  parede).  

Pontos hidrossanitários: pontos de água e esgoto para atender as cubas e chuveiro

lava-olhos. Sistema de escoamento de água (ralo) para o esgoto.

● Previsão  de  iluminação  natural  (vão  da  abertura:  1/6  da  área  do  ambiente)  e

ventilação natural (vão da abertura: 1/12 da área do ambiente).

● Climatização: Deve  atender  exigências  descritas  em  4.3.1 Ambientes  com

obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar.



3.2 Laboratório de Parasitologia:

● Divisão interna do laboratório:  ambiente dividido entre laboratório (115 m²) e sala

de apoio (20 m²). 

● Sala de Apoio: A sala de apoio deverá estar prevista ao fundo do laboratório (recuo

de no mínimo 2 m) e deverá ser seccionada do mesmo através de divisória removível,

painel 35 mm em madeira maciça ou compensada. Com portas completas. 

● Classificação: área crítica.

● Atividades: Processamento de amostras de fezes por diferentes técnicas laboratoriais.

Análise  das  amostras  de  fezes  ao  microscópio  óptico,  previamente  processadas.

Coleta, processamento e armazenamento de amostras de sangue. Processamento e

armazenamento de amostras proveniente de biópsia. Armazenamento de materiais e

reagentes. Lavagem e esterilização de materiais.

● Área mínima (laboratório + sala de apoio): aproximadamente 135 m².

● População máxima: 30 alunos e 1 professor.

● Piso: cerâmico, com índice de absorção de água não superior a 4%, apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades. Ou

porcelanato,  com índice  de absorção de água não superior  a  0,5%,  apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades.

● Rodapé: mesmo revestimento do piso ou granito (h=10cm).

● Soleira: em granito, com largura igual da parede para paredes internas entre pisos de

mesmo nível.  Entre  pisos  com desnível,  sua  largura  será  acrescida  de  2,5  cm na

direção do piso  mais  baixo.  O comprimento corresponderá  ao  vão livre  da  porta

acrescido das espessuras da aduela.

● Parede: gesso  acartonado  ou  alvenaria.  Devem  ser  utilizadas  tintas  resistentes  à

lavagem e limpeza frequente, tais como tinta epóxi, tintas a base de PVC ou a base de

poliuretano, ou pintura Gel-O-Plast. Tinta esmalte: pode ser aplicado em superfícies

laváveis  por  serem à  base  de  resinas  acrílicas  e  permeável  ao  vapor.  As  paredes

deverão ser resistentes ao fogo.

● Teto: gesso corrido, massa PVA e pintura acrílica na cor branca.

● Pé direito mínimo (livre): 3,00 m.



● Louças: 9  cubas  em  aço  inox  Hidronox,  embutir,  50x40cm,  profundidade  30cm,

acabamento semi-brilho; ou similar. Três cubas presentes em cada uma das bancadas

laterais para lavagem de material. Seis cubas presentes nas bancadas centrais (uma

cuba em cada bancada central).  Um expurgo redondo econômico simples  para  a

aplicação  em  bancadas,  em  aço  inox  AISI  304,  chapa  1  mm  #20,  acabamento

escovado, com tampa e grade removíveis com válvula de descarga Deca, Hydra Clean,

acabamento cromado, ou similar.

● Metais: 9 torneiras de mesa, Docol, bica alta, cromada, ou similar.

● Mobiliário  fixo: 3  bancadas  laterais  em granito  cinza  andorinha,  com frontispício

(altura recomendada 10cm), ou similar, com altura recomendada de 90cm e largura

recomendada de  60cm.  Na junção da bancada com as  paredes  deve sempre ser

instalada rodabanca (altura recomendada 10cm), utilizando-se o mesmo material da

bancada. Uma das bancadas deverá possuir duas cubas e a outra apenas uma. Obs.:

(1)  uma  das  bancadas  laterais  deve  possuir  comprimento  igual  a  metade  do

comprimento da parede a qual está localizada; (2) uma parede deve ser preparada

para a instalação de quadro branco; (3) o expurgo deve ser instalado em uma das

bancadas e estar localizado próximo de uma das cubas.

Seis bancadas centrais, com altura recomendada de 90 cm, largura recomendada de

60 cm e comprimento mínimo recomendado de 460 cm (cada aluno deve ocupar no

mínimo  80  cm  do  comprimento  da  bancada),  incluindo  área  para  uma  cuba  na

extremidade de cada bancada. As bancadas devem estar dispostas paralelamente à

posição da parede que contém o quadro branco.

As bancadas devem ser dispostas de forma a permitir a passagem dos dois lados das

mesmas.  Recomenda-se  que  o  afastamento  entre  as  bancadas  centrais  seja,  no

mínimo, 105cm.

● Pontos hidrossanitários: pontos de água e esgoto para atender as cubas e chuveiro

lava-olhos. Sistema de escoamento de água (ralo) para o esgoto. Esgoto abaixo da

bancada para atender o expurgo.

● Pontos elétricos: Cada bancada central deve possuir um par de tomadas 127V/220V a

cada 80 cm do seu comprimento, instaladas na lateral  da bancada. Cada bancada

lateral deve conter nove pares de tomadas médias (127 V/220 V), sendo 1 dos pares

de 20 A).



● Previsão  de  iluminação  natural  (vão  da  abertura:  1/6  da  área  do  ambiente)  e

ventilação natural (vão da abertura: 1/12 da área do ambiente).

● Exaustão: Deve ser disponibilizado ponto de descarga de ar para capela de exaustão.

● Climatização: Deve  atender  exigências  descritas  em  4.3.1 Ambientes  com

obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar.

3.3 Laboratório de Imunologia: 

● Divisão interna do laboratório:  ambiente dividido entre laboratório (100 m²) e sala

de apoio (20 m²). 

● Sala de Apoio: A sala de apoio deverá estar prevista ao fundo do laboratório (recuo

de no mínimo 2 m) e deverá ser seccionada do mesmo através de divisória removível,

painel 35 mm em madeira maciça ou compensada. Com portas completas.

● Classificação: área crítica.

● Atividades: aulas práticas; coleta, processamento e armazenamento de amostras de

origem  animal  e  humana;  armazenamento  de  materiais  e  reagentes;  lavagem  e

esterilização de materiais.

● Área mínima (Laboratório + sala de apoio): aproximadamente 120 m².

● População máxima: 25 alunos e 1 professor.

● Piso: cerâmico, com índice de absorção de água não superior a 4%, apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades. Ou

porcelanato,  com índice  de absorção de água não superior  a  0,5%,  apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades.

● Rodapé: mesmo revestimento do piso ou granito (h=10cm).

● Soleira: em granito, com largura igual da parede para paredes internas entre pisos de

mesmo nível.  Entre  pisos  com desnível,  sua  largura  será  acrescida  de  2,5  cm na

direção do piso  mais  baixo.  O comprimento corresponderá  ao  vão livre  da  porta

acrescido das espessuras da aduela.

● Parede: gesso  acartonado  ou  alvenaria.  Devem  ser  utilizadas  tintas  resistentes  à

lavagem e limpeza frequente, tais como tinta epóxi, tintas a base de PVC ou a base de

poliuretano, ou pintura Gel-O-Plast. Tinta esmalte: pode ser aplicado em superfícies



laváveis  por  serem à  base  de  resinas  acrílicas  e  permeável  ao  vapor.  As  paredes

deverão ser resistentes ao fogo.

● Teto: gesso corrido, massa PVA e pintura acrílica na cor branca.

● Pé direito mínimo (livre): 3,00 m.

● Louças: 3  cubas  em  aço  inox  Hidronox,  embutir,  50x40cm,  profundidade  30cm,

acabamento semi-brilho; ou similar. Duas delas, para lavagem de material, deverão

ser posicionadas em uma das bancadas laterais. Uma cuba deverá ser posicionada em

outra bancada lateral.

● Metais: 3 torneiras de mesa, Docol, bica alta, cromada, ou similar.

● Mobiliário  fixo: 3  bancadas  laterais  em granito  cinza  andorinha,  com frontispício

(altura recomendada 10cm), ou similar, com altura recomendada de 90cm e largura

recomendada de  60cm.  Na junção da bancada com as  paredes  deve sempre ser

instalada rodabanca (altura recomendada 10cm), utilizando-se o mesmo material da

bancada. Uma das bancadas deverá possuir duas cubas e a outra apenas uma. Obs.:

(1)  uma  das  bancadas  laterais  deve  possuir  comprimento  igual  a  metade  do

comprimento da parede a qual está localizada; (2) e uma parede deve ser preparada

para a instalação de quadro branco.

Cinco bancadas centrais, com altura recomendada de 90 cm, largura recomendada de

60 cm e comprimento mínimo recomendado de 400 cm (cada aluno deve ocupar no

mínimo 80 cm do comprimento da bancada).  As  bancadas  devem estar  dispostas

paralelamente à posição da parede que contém o quadro branco.

As bancadas devem ser dispostas de forma a permitir a passagem dos dois lados das

mesmas.  Recomenda-se  que  o  afastamento  entre  as  bancadas  centrais  seja,  no

mínimo, 105cm.

● Pontos hidrossanitários: pontos de água e esgoto para atender as cubas e chuveiro

lava-olhos. Sistema de escoamento de água (ralo) para o esgoto. 

● Pontos elétricos: Cada bancada central deve possuir um par de tomadas 127V/220V a

cada 80 cm do seu comprimento, instaladas na lateral da bancada. Doze pares de

tomadas médias de 127V/220V (três em cada parede acima das bancadas laterais,

sendo um par de 20 A em cada parede).

● Previsão  de  iluminação  natural  (vão  da  abertura:  1/6  da  área  do  ambiente)  e

ventilação natural (vão da abertura: 1/12 da área do ambiente).



● Climatização: Deve  atender  exigências  descritas  em  4.3.1 Ambientes  com

obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar.

● Gás: Dois  pontos  de gás  GLP em uma das  bancadas  laterais.  Haverá presença de

equipamento com demanda de CO2 (Incubadora de CO2).

3.4 Laboratório de Bioquímica

● Divisão interna do laboratório: ambiente dividido entre laboratório (80 m²) e sala de

apoio (20 m²). 

● Sala de Apoio: A sala de apoio deverá estar prevista ao fundo do laboratório (recuo

de no mínimo 2 m) e deverá ser seccionada do mesmo através de divisória removível,

painel 35 mm em madeira maciça ou compensada. Com portas completas.

● Classificação: área não-crítica.

● Atividades: preparo e diluição de soluções; manipulação e diluição de ácidos e bases

fortes;  manipulação  e  diluição  de  ácidos  e  bases  fracos;  pipetagem  com  pipetas

graduadas de vidro e pipetas automáticas; destilação de água; lavagem e secagem de

vidraria;  aquecimento  e  homogeneização  de  soluções;  neutralização  de  ácidos  e

bases fortes; reações envolvendo ácidos e bases fortes; ensaios enzimáticos tanto na

bancada  quanto  em  equipamentos  de  banho-maria;  misturas  para  realização  de

espectrofotometria; medição de pH por aparelho e pelo uso de indicadores de pH;

eletroforese em gel de agarose; centrifugação de soro padronizado para utilização em

kits comerciais; esterilização de ponteiras e vidraria por autoclave.

● Área mínima (Laboratório + sala de apoio): aproximadamente 100 m².

● População máxima: 25 alunos e 1 professor.

● Piso: cerâmico, com índice de absorção de água não superior a 4%, apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades. Ou

porcelanato,  com índice  de absorção de água não superior  a  0,5%,  apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades.

● Rodapé: mesmo revestimento do piso ou granito (h=10cm).

● Soleira: em granito, com largura igual da parede para paredes internas entre pisos de

mesmo nível.  Entre  pisos  com desnível,  sua  largura  será  acrescida  de  2,5  cm na



direção do piso  mais  baixo.  O comprimento corresponderá  ao  vão livre  da  porta

acrescido das espessuras da aduela.

● Parede: gesso  acartonado  ou  alvenaria.  Devem  ser  utilizadas  tintas  resistentes  à

lavagem e limpeza frequente, tais como tinta epóxi, tintas a base de PVC ou a base de

poliuretano, ou pintura Gel-O-Plast. Tinta esmalte: pode ser aplicado em superfícies

laváveis  por  serem à  base  de  resinas  acrílicas  e  permeável  ao  vapor.  As  paredes

deverão ser resistentes ao fogo.

● Teto: gesso corrido, massa PVA e pintura acrílica na cor branca.

● Pé direito mínimo (livre): 3,00 m.

● Louças: 3  cubas  em  aço  inox  Hidronox,  embutir,  50x40cm,  profundidade  30cm,

acabamento semi-brilho; ou similar. Duas delas, para lavagem de material, deverão

ser posicionadas em uma das bancadas laterais. Uma cuba deverá ser posicionada em

outra bancada lateral. 

● Metais: 3 torneiras de mesa, Docol, bica alta, cromada, ou similar.

● Mobiliário  fixo: 3  bancadas  laterais  em granito  cinza  andorinha,  com frontispício

(altura recomendada 10cm), ou similar, com altura recomendada de 90cm e largura

recomendada de  60cm.  Na junção da bancada com as  paredes  deve sempre ser

instalada rodabanca (altura recomendada 10cm), utilizando-se o mesmo material da

bancada. Uma das bancadas deverá possuir duas cubas e a outra apenas uma. Obs.:

(1)  uma  das  bancadas  laterais  deve  possuir  comprimento  igual  a  metade  do

comprimento da parede a qual está localizada; (2) e uma parede deve ser preparada

para a instalação de quadro branco.

Três bancadas centrais, com altura recomendada de 90 cm, largura recomendada de

100 cm e comprimento recomendado de 300 cm.

● Pontos elétricos: Tomadas médias de 127V e 220V (doze pares - três em cada parede,

sendo  um  par  de  20  A  em  cada  parede).  

Pontos hidrossanitários: pontos de água e esgoto para atender as cubas e chuveiro

lava-olhos. Sistema de escoamento de água (ralo) para o esgoto.

● Previsão  de  iluminação  natural  (vão  da  abertura:  1/6  da  área  do  ambiente)  e

ventilação natural (vão da abertura: 1/12 da área do ambiente).

● Climatização: Deve  atender  exigências  descritas  em  4.3.1 Ambientes  com

obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar. 



● Exaustão: Deve ser disponibilizado ponto de descarga de ar para capela de exaustão.

● Gás: prever três pontos de gás GLP. Um deles deve ser localizado para alimentar a

capela de fluxo laminar. Os outros dois pontos devem estar localizados em uma das

bancadas laterais.

3.5 Laboratório de Botânica 

● Classificação: área não-crítica.

● Atividades: ensino.

● Área mínima: aproximadamente 80m².

● População: 28 alunos e 1 professor.

● Piso: cerâmico, com índice de absorção de água não superior a 4%, apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades. Ou

porcelanato,  com índice  de absorção de água não superior  a  0,5%,  apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades.

● Rodapé: mesmo revestimento do piso ou granito (h=10cm).

● Soleira: em granito, com largura igual da parede para paredes internas entre pisos de

mesmo nível.  Entre  pisos  com desnível,  sua  largura  será  acrescida  de  2,5  cm na

direção do piso  mais  baixo.  O comprimento corresponderá  ao  vão livre  da  porta

acrescido das espessuras da aduela.

● Parede: gesso  acartonado  ou  alvenaria.  Devem  ser  utilizadas  tintas  resistentes  à

lavagem e limpeza frequente, tais como tinta epóxi, tintas a base de PVC ou a base de

poliuretano, ou pintura Gel-O-Plast. Tinta esmalte: pode ser aplicado em superfícies

laváveis  por  serem à  base  de  resinas  acrílicas  e  permeável  ao  vapor.  As  paredes

deverão ser resistentes ao fogo.

● Teto: gesso corrido, massa PVA e pintura acrílica na cor branca.

● Pé direito mínimo (livre): 3,00 m.

● Louças: 3  cubas  em  aço  inox  Hidronox,  embutir,  50x40cm,  profundidade  30cm,

acabamento semi-brilho; ou similar. Duas delas, para lavagem de material, deverão

ser posicionadas em uma das bancadas laterais. Uma cuba deverá ser posicionada em

outra bancada lateral. 

● Metais: 3 torneiras de mesa, Docol, bica alta, cromada, ou similar.



● Mobiliário  fixo: 3  bancadas  laterais  em granito  cinza  andorinha,  com frontispício

(altura recomendada 10cm), ou similar, com altura recomendada de 90cm e largura

recomendada de  60cm.  Na junção da bancada com as  paredes  deve sempre ser

instalada rodabanca (altura recomendada 10cm), utilizando-se o mesmo material da

bancada. Uma das bancadas deverá possuir duas cubas e a outra apenas uma. Obs.:

(1)  uma  das  bancadas  laterais  deve  possuir  comprimento  igual  a  metade  do

comprimento da parede a qual está localizada; (2) e uma parede deve ser preparada

para a instalação de quadro branco.

Não haverá bancadas centrais.

● Pontos elétricos: Tomadas médias de 127V e 220V (doze pares - três em cada parede,

sendo  um  par  de  20  A  em  cada  parede).  

Pontos hidrossanitários: pontos de água e esgoto para atender as cubas e chuveiro

lava-olhos. Sistema de escoamento de água (ralo) para o esgoto.

● Previsão  de  iluminação  natural  (vão  da  abertura:  1/6  da  área  do  ambiente)  e

ventilação natural (vão da abertura: 1/12 da área do ambiente).

● Climatização: Deve  atender  exigências  descritas  em  4.3.1 Ambientes  com

obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar. 

3.6 Laboratório de Informática

● Classificação: área não-crítica.

● Atividades: ensino na área de informática.

● População máxima: 24 alunos e 1 professor.

● Área mínima: aproximadamente 60m².

● Piso: cerâmico, com índice de absorção de água não superior a 4%, apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades. Ou

porcelanato,  com índice  de absorção de água não superior  a  0,5%,  apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades.

● Rodapé: mesmo revestimento do piso ou granito (h=10cm).

● Soleira: em granito, com largura igual da parede para paredes internas entre pisos de

mesmo nível.  Entre  pisos  com desnível,  sua  largura  será  acrescida  de  2,5  cm na



direção do piso  mais  baixo.  O comprimento corresponderá  ao  vão livre  da  porta

acrescido das espessuras da aduela.

● Parede: gesso  acartonado  ou  alvenaria.  Devem  ser  utilizadas  tintas  resistentes  à

lavagem e limpeza frequente, tais como tinta epóxi, tintas a base de PVC ou a base de

poliuretano, ou pintura Gel-O-Plast. Tinta esmalte: pode ser aplicado em superfícies

laváveis  por  serem à  base  de  resinas  acrílicas  e  permeável  ao  vapor.  As  paredes

deverão ser resistentes ao fogo.

● Teto: gesso corrido, massa PVA e pintura acrílica na cor branca.

● Pé direito mínimo (livre): 3,00 m.

● Mobiliário fixo: três bancadas centrais, com altura recomendada de 90 cm, largura

recomendada de 60 cm e comprimento mínimo recomendado de 640 cm (cada aluno

deve ocupar no mínimo 80 cm do comprimento da bancada). As bancadas devem

estar  dispostas  paralelamente à posição da parede que contém o quadro branco.

Recomenda-se que o afastamento na circulação principal e entre as bancadas seja, no

mínimo, 105cm. 

● Pontos elétricos: Cada bancada central deve possuir um par de tomadas 127V/220V a

cada 80 cm do seu comprimento,  instaladas na lateral  da bancada. Dez pares de

tomadas médias (h=1m) de 127V/220V (distribuídas de maneira uniforme em todo o

perímetro do ambiente).

● Previsão  de  iluminação  natural  (vão  da  abertura:  1/6  da  área  do  ambiente)  e

ventilação natural (vão da abertura: 1/12 da área do ambiente).

● Climatização: Deve  atender  exigências  descritas  em  4.3.1 Ambientes  com

obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar. 

3.7 Laboratório de Histologia e Embriologia

● Divisão do laboratório: ambiente dividido entre laboratório (110 m²) e sala de apoio

(20 m²). 

● Sala de Apoio: A sala de apoio deverá estar prevista ao fundo do laboratório (recuo

de no mínimo 2 m) e deverá ser seccionada do mesmo através de divisória removível,

painel 35 mm em madeira maciça ou compensada. Com portas completas. 

● Classificação: área não-crítica.



● Atividades:  Coleta,  processamento e armazenamento de amostras  biológicas  para

microscopia  e  confecção  de  modelos  em  gesso  para  embriologia.  Análise  das

amostras  biológicas  ao  microscópio  óptico.  Armazenamento  de  materiais  e

reagentes. Lavagem e esterilização de materiais.

● Área mínima (laboratório + sala de apoio): aproximadamente 130m².

● População máxima: 30 alunos e 1 professor.

● Piso: cerâmico, com índice de absorção de água não superior a 4%, apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades. Ou

porcelanato,  com índice  de absorção de água não superior  a  0,5%,  apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades.

● Rodapé: mesmo revestimento do piso ou granito (h=10cm).

● Soleira: em granito, com largura igual da parede para paredes internas entre pisos de

mesmo nível.  Entre  pisos  com desnível,  sua  largura  será  acrescida  de  2,5  cm na

direção do piso  mais  baixo.  O comprimento corresponderá  ao  vão livre  da  porta

acrescido das espessuras da aduela.

● Parede: gesso  acartonado  ou  alvenaria.  Devem  ser  utilizadas  tintas  resistentes  à

lavagem e limpeza frequente, tais como tinta epóxi, tintas a base de PVC ou a base de

poliuretano, ou pintura Gel-O-Plast. Tinta esmalte: pode ser aplicado em superfícies

laváveis  por  serem à  base  de  resinas  acrílicas  e  permeável  ao  vapor.  As  paredes

deverão ser resistentes ao fogo.

● Teto: gesso corrido, massa PVA e pintura acrílica na cor branca.

● Pé direito mínimo (livre): 3,00 m.

● Louças: 8  cubas  em  aço  inox  Hidronox,  embutir,  50x40cm,  profundidade  30cm,

acabamento semi-brilho; ou similar. Três cubas presentes em cada uma das bancadas

laterais  para lavagem de material.  Cinco cubas  presentes,  uma em cada uma das

bancadas centrais.

● Metais: 8 torneiras de mesa, Docol, bica alta, cromada, ou similar.

● Mobiliário  fixo: 3  bancadas  laterais  em granito  cinza  andorinha,  com frontispício

(altura recomendada 10cm), ou similar, com altura recomendada de 90cm e largura

recomendada de  60cm.  Na junção da bancada com as  paredes  deve sempre ser

instalada rodabanca (altura recomendada 10cm), utilizando-se o mesmo material da

bancada. Uma das bancadas deverá possuir duas cubas e a outra apenas uma. Obs.:



(1)  uma  das  bancadas  laterais  deve  possuir  comprimento  igual  a  metade  do

comprimento da parede a qual está localizada; (2) e uma parede deve ser preparada

para a instalação de quadro branco.

Cinco bancadas centrais, com altura recomendada de 90 cm, largura recomendada de

60 cm e comprimento mínimo recomendado de 530 cm (cada aluno deve ocupar no

mínimo 80 cm do comprimento da bancada).  As  bancadas  devem estar  dispostas

paralelamente à posição da parede que contém o quadro branco.

As bancadas devem ser dispostas de forma a permitir a passagem dos dois lados das

mesmas.  Recomenda-se  que  o  afastamento  entre  as  bancadas  centrais  seja,  no

mínimo, 105cm.

● Pontos elétricos: Cada bancada CENTRAL deve possuir um par de tomadas 127/220 V

a cada 80 cm do seu comprimento, instaladas na lateral da bancada. Cada bancada

LATERAL deve possuir tomadas médias (h=1m) de 127V/220V (nove pares, sendo 1

par de 20 A).

● Pontos hidrossanitários: pontos de água e esgoto para atender as cubas e chuveiro

lava-olhos. Sistema de escoamento de água (ralo) para o esgoto.

● Previsão  de  iluminação  natural  (vão  da  abertura:  1/6  da  área  do  ambiente)  e

ventilação natural (vão da abertura: 1/12 da área do ambiente).

● Climatização: Deve  atender  exigências  descritas  em  4.3.1 Ambientes  com

obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar.

3.8 Laboratório de Microbiologia:

● Divisão do laboratório: ambiente dividido entre laboratório (100 m²) e sala de apoio

(20 m²). 

● Sala de Apoio: A sala de apoio deverá estar prevista ao fundo do laboratório (recuo

de no mínimo 2 m) e deverá ser seccionada do mesmo através de divisória removível,

painel 35 mm em madeira maciça ou compensada. Com portas completas. 

● Classificação: área crítica.

● Atividades: aulas práticas; coleta, processamento e armazenamento de amostras de

sangue animal; armazenamento de materiais e reagentes; lavagem e esterilização de

materiais.



● Área mínima (laboratório + sala de apoio): aproximadamente 120m².

● População máxima: 25 alunos e 1 professor.

● Piso: cerâmico, com índice de absorção de água não superior a 4%, apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades. Ou

porcelanato,  com índice  de absorção de água não superior  a  0,5%,  apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades.

● Rodapé: mesmo revestimento do piso ou granito (h=10cm).

● Soleira: em granito, com largura igual da parede para paredes internas entre pisos de

mesmo nível.  Entre  pisos  com desnível,  sua  largura  será  acrescida  de  2,5  cm na

direção do piso  mais  baixo.  O comprimento corresponderá  ao  vão livre  da  porta

acrescido das espessuras da aduela.

● Parede: gesso  acartonado  ou  alvenaria.  Devem  ser  utilizadas  tintas  resistentes  à

lavagem e limpeza frequente, tais como tinta epóxi, tintas a base de PVC ou a base de

poliuretano, ou pintura Gel-O-Plast. Tinta esmalte: pode ser aplicado em superfícies

laváveis  por  serem à  base  de  resinas  acrílicas  e  permeável  ao  vapor.  As  paredes

deverão ser resistentes ao fogo.

● Teto: gesso corrido, massa PVA e pintura acrílica na cor branca.

● Pé direito mínimo (livre): 3,00 m.

● Louças: 8  cubas  em  aço  inox  Hidronox,  embutir,  50x40cm,  profundidade  30cm,

acabamento semi-brilho; ou similar. Duas delas, para lavagem de material, deverão

ser posicionadas na bancada lateral localizada no fundo da sala. Uma cuba deverá ser

posicionada em outra bancada lateral. Cinco cubas presentes nas bancadas centrais

(uma cuba em cada bancada central).

● Metais: 8 torneiras de mesa, Docol, bica alta, cromada, ou similar.

● Mobiliário  fixo: 3  bancadas  laterais  em granito  cinza  andorinha,  com frontispício

(altura recomendada 10cm), ou similar, com altura recomendada de 90cm e largura

recomendada de  60cm.  Na junção da bancada com as  paredes  deve sempre ser

instalada rodabanca (altura recomendada 10cm), utilizando-se o mesmo material da

bancada. Uma das bancadas deverá possuir duas cubas e a outra apenas uma. Obs.:

(1)  uma  das  bancadas  laterais  deve  possuir  comprimento  igual  a  metade  do

comprimento da parede a qual está localizada; (2) e uma parede deve ser preparada

para a instalação de quadro branco.



Cinco bancadas centrais, com altura recomendada de 90 cm, largura recomendada de

60 cm e comprimento mínimo recomendado de 460 cm (cada aluno deve ocupar no

mínimo  80  cm  do  comprimento  da  bancada),  incluindo  área  para  uma  cuba  na

extremidade de cada bancada. As bancadas devem estar dispostas paralelamente à

posição da parede que contém o quadro branco.

As bancadas devem ser dispostas de forma a permitir a passagem dos dois lados das

mesmas.  Recomenda-se  que  o  afastamento  entre  as  bancadas  centrais  seja,  no

mínimo, 105cm.

● Pontos hidrossanitários: pontos de água e esgoto para atender as cubas e chuveiro

lava-olhos. Sistema de escoamento de água (ralo) para o esgoto.

● Pontos  elétricos: Cada  bancada  CENTRAL  deve  possuir  cinco  pares  de  tomadas

127V/220V,  instaladas  na  lateral  da  bancada  e  distribuídas  a  cada  80  cm  de

comprimento.  Cada bancada LATERAL deve conter doze pares de tomadas médias

127 V/220 V (três pares em cada parede, sendo um par de 20 A em cada parede).

● Previsão  de  iluminação  natural  (vão  da  abertura:  1/6  da  área  do  ambiente)  e

ventilação natural (vão da abertura: 1/12 da área do ambiente).

● Climatização: Deve  atender  exigências  descritas  em  4.3.1 Ambientes  com

obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar.

● Gás: GLP para capela de fluxo laminar e cada bancada lateral deve apresentar ponto

de gás. Todas as bancadas centrais devem possuir 2 (dois) ponto de gás (GLP), 1 (um)

ponto em cada extremidade.

3.9 Laboratório de Morfofuncional

● Classificação: área não-crítica.

● Atividades:  ambiente  de  apoio  ao  laboratório  de  anatomia  onde  serão utilizados

modelos anatômicos em mesas móveis.

● Área mínima: aproximadamente 80m².

● População máxima: 30 alunos e 1 professor.

● Piso: cerâmico, com índice de absorção de água não superior a 4%, apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades. Ou



porcelanato,  com índice  de absorção de água não superior  a  0,5%,  apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades.

● Rodapé: mesmo revestimento do piso ou granito (h=10cm).

● Soleira: em granito, com largura igual da parede para paredes internas entre pisos de

mesmo nível.  Entre  pisos  com desnível,  sua  largura  será  acrescida  de  2,5  cm na

direção do piso  mais  baixo.  O comprimento corresponderá  ao  vão livre  da  porta

acrescido das espessuras da aduela.

● Parede: gesso  acartonado  ou  alvenaria.  Devem  ser  utilizadas  tintas  resistentes  à

lavagem e limpeza frequente, tais como tinta epóxi, tintas a base de PVC ou a base de

poliuretano, ou pintura Gel-O-Plast. Tinta esmalte: pode ser aplicado em superfícies

laváveis  por  serem à  base  de  resinas  acrílicas  e  permeável  ao  vapor.  As  paredes

deverão ser resistentes ao fogo.

● Teto: gesso corrido, massa PVA e pintura acrílica na cor branca.

● Pé direito mínimo (livre): 3,00 m.

● Louças: 3  cubas  em  aço  inox  Hidronox,  embutir,  50x40cm,  profundidade  30cm,

acabamento semi-brilho; ou similar. Duas delas, para lavagem de material, deverão

ser posicionadas em uma das bancadas laterais. Uma cuba deverá ser posicionada em

outra bancada lateral. 

● Metais: 3 torneiras de mesa, Docol, bica alta, cromada, ou similar.

● Mobiliário  fixo: 3  bancadas  laterais  em granito  cinza  andorinha,  com frontispício

(altura recomendada 10cm), ou similar, com altura recomendada de 90cm e largura

recomendada de  60cm.  Na junção da bancada com as  paredes  deve sempre ser

instalada rodabanca (altura recomendada 10cm), utilizando-se o mesmo material da

bancada. Uma das bancadas deverá possuir duas cubas e a outra apenas uma. Obs.:

(1)  uma  das  bancadas  laterais  deve  possuir  comprimento  igual  a  metade  do

comprimento da parede a qual está localizada; (2) e uma parede deve ser preparada

para a instalação de quadro branco.

Neste laboratório não haverá bancadas centrais. 

● Pontos elétricos: Tomadas médias de 127V e 220V (doze pares - três em cada parede,

sendo  um  par  de  20  A  em  cada  parede).  

Pontos hidrossanitários: pontos de água e esgoto para atender as cubas e chuveiro

lava-olhos. Sistema de escoamento de água (ralo) para o esgoto.



● Previsão  de  iluminação  natural  (vão  da  abertura:  1/6  da  área  do  ambiente)  e

ventilação natural (vão da abertura: 1/12 da área do ambiente).

● Climatização: Deve  atender  exigências  descritas  em  4.3.1 Ambientes  com

obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar.

3.10 Sala de aula 01

● Classificação: área não crítica.

● Atividades: realização de aulas teóricas para as disciplinas do DCBV.

● Área  mínima: aproximadamente  90  m²  para  cada  sala  de  aula.  Como  são  três

ambientes de sala de aula, tipo 01, o total de áreas será 270m².

● População máxima: 60 alunos e 1 professor, por sala de aula.

● Piso: cerâmico, com índice de absorção de água não superior a 4%, apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades. Ou

porcelanato,  com índice  de absorção de água não superior  a  0,5%,  apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades.

● Rodapé: mesmo revestimento do piso ou granito (h=10cm).

● Soleira: em granito, com largura igual da parede para paredes internas entre pisos de

mesmo nível.  Entre  pisos  com desnível,  sua  largura  será  acrescida  de  2,5  cm na

direção do piso  mais  baixo.  O comprimento corresponderá  ao  vão livre  da  porta

acrescido das espessuras da aduela.

● Parede: gesso  acartonado  ou  alvenaria.  Devem  ser  utilizadas  tintas  resistentes  à

lavagem e limpeza frequente, tais como tinta epóxi, tintas a base de PVC ou a base de

poliuretano, ou pintura Gel-O-Plast. Tinta esmalte: pode ser aplicado em superfícies

laváveis  por  serem à  base  de  resinas  acrílicas  e  permeável  ao  vapor.  As  paredes

deverão ser resistentes ao fogo.

● Teto: gesso corrido, massa PVA e pintura acrílica na cor branca.

● Pé direito mínimo (livre): 3,00 m.

● Pontos elétricos: 8 (oito) pontos de tomada baixa 127V distribuídas no perímetro do

ambiente, mais um ponto no teto no local de fixação do projetor. 

● Previsão  de  iluminação  natural  (vão  da  abertura:  1/6  da  área  do  ambiente)  e

ventilação natural (vão da abertura: 1/12 da área do ambiente).



● Climatização: Deve  atender  exigências  descritas  em  4.3.1 Ambientes  com

obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar.

3.11 Sala de aula 02

● Classificação: área não crítica.

● Atividades: realização de aulas teóricas para as disciplinas do DCBV.

● Área  mínima: aproximadamente  67,5  m²  para  cada  sala  de  aula.  Como são  três

ambientes de sala de aula, tipo 01, o total de áreas será 337,5m².

● População máxima: 45 alunos e 1 professor, por sala de aula.

● Piso: cerâmico, com índice de absorção de água não superior a 4%, apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades. Ou

porcelanato,  com índice  de absorção de água não superior  a  0,5%,  apresentando

rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades.

● Rodapé: mesmo revestimento do piso ou granito (h=10cm).

● Soleira: em granito, com largura igual da parede para paredes internas entre pisos de

mesmo nível.  Entre  pisos  com desnível,  sua  largura  será  acrescida  de  2,5  cm na

direção do piso  mais  baixo.  O comprimento corresponderá  ao  vão livre  da  porta

acrescido das espessuras da aduela.

● Parede: gesso  acartonado  ou  alvenaria.  Devem  ser  utilizadas  tintas  resistentes  à

lavagem e limpeza frequente, tais como tinta epóxi, tintas a base de PVC ou a base de

poliuretano, ou pintura Gel-O-Plast. Tinta esmalte: pode ser aplicado em superfícies

laváveis  por  serem à  base  de  resinas  acrílicas  e  permeável  ao  vapor.  As  paredes

deverão ser resistentes ao fogo.

● Teto: gesso corrido, massa PVA e pintura acrílica na cor branca.

● Pé direito mínimo (livre): 3,00 m.

● Pontos elétricos: 7 (sete) pontos de tomada baixa 127 V distribuídas no perímetro do

ambiente, mais um ponto no teto no local de fixação do projetor. 

● Previsão  de  iluminação  natural  (vão  da  abertura:  1/6  da  área  do  ambiente)  e

ventilação natural (vão da abertura: 1/12 da área do ambiente).

● Climatização: Deve  atender  exigências  descritas  em  4.3.1 Ambientes  com

obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar.



4 Considerações gerais sobre as instalações

4.1 Instalações hidrossanitárias

Consumo diário total: 

● Classificação da edificação: Escolas/externatos

● População: 585 alunos + 39 professores + 20 TAES: 644 pessoas

● Consumo unitário: 50 l /(dia . pessoa)

50
l

dia . pessoa
∙644 pessoas=32.200l

● Salienta-se  que  as  classificações  adotadas  a  seguir  para  o  cálculo  do  volume  de

incêndio foram feitas considerando uma estimativa de área e tipologia da edificação

estimada necessária. Uma análise mais minuciosa deve ser feita para cada caso.

● Volume estimado da reserva de incêndio = 12.000 l de acordo com a Tabela 4 da IT 17

do  CBPM  (Foi  considerado  para  a  estimativa  as  seguintes  classificações  para  a

estrutura: 

o Edificação tipo I (edificação baixa, H ≤ 12 m); (de acordo com a IT 08 do CBPM)

o de grande pavimento (Sp > 750 m²); (de acordo com a IT 08 do CBPM)

o Classificação mista (de acordo com o decreto 44.746 de 29 de fevereiro de

2008):

▪ E-1 – Escolas em geral (salas de aula);

▪ D-4 – Laboratório; 

o Considerou-se que a área da edificação não ultrapassará 3.000 m² (tendo em

vista que a demanda de áreas apresentada na Tabela 1 é de aproximadamente

2000 metros quadrados); (de acordo com a IT 09 do CBPM)

o Por  existir  laboratórios  que  manuseiam produtos  químicos,  a  Classificação

quanto à carga de incêndio apresenta risco médio (Acima de 300 até 1.200

MJ/m²);

Total estimado = 44.200 l/dia



4.1.1 Estimativa dos aparelhos sanitários

A Tabela 3 abaixo mostra o dimensionamento das quantidades mínimas de aparelhos 
sanitários de acordo com o número de alunos estimado para a edificação:

Tabela 3 – Estimativa dos aparelhos sanitários (tabela adaptada de acordo com CREDDER. H, 1995)

Estimativa dos aparelhos sanitários População: (qtd) 644

Tipo de edifício
ou ocupação Lavatórios

Bebedouros instalados
fora do

compartimento
sanitário

Vasos Sanitários Mictórios

Edificações
públicas

Até 125 considerar
5. Acima de 125,

adicionar 1
aparelho para cada
45 pessoas a mais.

1 para cada 75
pessoas

Até 150 considerar 6.
Acima de 150,

adicionar 1 aparelho
para cada 40 pessoas a

mais.

Quando há
mictórios, instalar 1

vaso sanitário ao
menos, contando
que o número de

vasos não seja
reduzido a menos de
2/3 do especificado

nesta tabela.

Total: 19
Número mínimo de
Vasos Sanitários no
banheiro masc = 6

Quant. Mínima
para a demanda do

BCBV
17 9

Masculino: 9 Vaso sanitário: 6

Feminino: 10 Mictório: 3

4.1.2 Água fria

Instalações: instalações hidráulicas embutidas, com tubos de PVC rígido tipo soldável,

da  marca  Tigre  ou  similar,  na  cor  marrom,  com pressão  de  serviço  de  75  m.c.a,

executadas  de  forma  a  garantir  perfeita  estanqueidade,  pressão,  nível  de  ruído,

velocidade e executadas de acordo com a NBR 5626.

Registro: os ramais derivados para cada ambiente devem ser dotados de registro de

gaveta individual alto com canopla cromada, de modo a permitir seu isolamento do

restante de rede. Os registros devem estar em local de fácil acesso e garantir total

interrompimento da rede do ambiente.

Aparelhos: as ligações dos aparelhos devem ser feitas de modo a garantir a perfeita

estanqueidade. Devem seguir as especificações descritas para cada ambiente e estar

em condições perfeitas de utilização e aparência, não apresentando nenhum tipo de



vazamento e devem estar devidamente conectados à rede de água e de esgoto. Os

lavatórios devem possuir sifão.

Reservatório: o  imóvel  deve possui  local  de  armazenamento de água tratada,  de

modo que assegure suas condições de potabilidade, permitindo a reserva necessária

para no mínimo dois dias de utilização. O reservatório deve ter capacidade suficiente

para atender a demanda inicial de acordo com o item 4.1 e ser possível ampliação

para atender a demanda futura conforme o cálculo de consumo diário aqui descrito.

Deverá  conter  sistema  de  ventilação  com  tela  de  proteção,  aviso  em  caso  de

superlotação,  tubulação  para  limpeza  e  boia  de  vedação  automática.  O

abastecimento do reservatório deve ser feito por meio da rede de distribuição pública

do município, desde que esta atenda todos os critérios de potabilidade, podendo ser

por gravidade ou recalque.

4.1.3 Água quente

O imóvel deverá dispor de sistema de abastecimento de água quente para atender

apenas aos ambientes que exigem tal instalação, conforme indicado na RDD50, devendo esta

dispor  de  pontos  em  número  equivalente  ao  requisitado,  sendo  alimentado  por  rede

específica de água quente. Toda a rede de água quente deve seguir as disposições da NBR

7198.

O sistema de aquecedor deve ser capaz de fornecer água potável em temperatura

ideal  para o uso humano e estabelecida por norma.  A rede de distribuição deve ser  de

material com alta resistência térmica, podendo ser de CPVC, PPR, cobre ou qualquer outro

material que atenda às exigências normativas. A rede de distribuição de água quente não

deve fazer ligação com a de água de fria durante o trajeto até o ponto de consumo.

4.1.4 Esgoto

A rede de esgoto deve ser do tipo separador absoluto, possuindo um sistema para

coleta de esgoto totalmente independente do sistema de coleta de água pluvial. A  rede

deve ser conectada a rede pública de coleta, sendo dotada de caixas de inspeção, gordura,

passagem e demais necessidades em quantidades e especificações conforme a NBR 8160. A

ligação entre o esgoto secundário e primário pode ser feita por meio de caixa sifonada ou



ralo  sifonado.  A  rede  de  esgoto  deve  ser  devidamente  ventilada  conforme  todas  as

especificações normativas, para o sistema de ventilação, descritas na NBR 8160.

Instalações: os  tubos  e  conexões  deverão  ser  em  PVC  rígido  branco,  com  junta

elástica,  ponta  e  bolsa,  conforme  norma ABNT NBR  5688,  obedecendo  diâmetro

mínimo para a sua utilização. A instalação deve ser executada obedecendo todas as

especificações contidas na NBR 8160. As quantidades de pontos de esgoto devem ser

feitas  conforme especificações  de cada ambiente.  As  tubulações  não devem ficar

expostas, seja ela interna ou externa a construção. Devem possuir fácil acesso para

manutenções.

Aparelhos: os  aparelhos  devem estar  devidamente conectados à rede de esgoto.

Todos os aparelhos com ligação a rede secundária de esgoto devem fazer conexão

com um desconector com fecho hídrico.

Ralos: todas as áreas "molhadas" do EAS devem ter fechos hídricos (sifões) e tampa

com  fechamento  escamoteável.  "É  proibida  a  instalação  de  ralos  em  todos  os

ambientes onde os pacientes são examinados ou tratados". (Fonte: RDC 50, 2002).

4.1.5 Rede pluvial

A coleta da água de chuva incidente no telhado deve ser feita por calhas e a queda

por tubos de PVC.  A água de chuva incidente sobre o terreno deve possuir  escoamento

direcionado para caixas de areia e em seguida para rede de coleta pública.

4.2 Instalações elétricas

Faz-se necessário frisar que todos os equipamentos em que haja contato com água

(mas não somente nesses casos) devem ser protegidos por dispositivo diferencial residual

(DR),  cf.  ABNT  NBR  5410:  2004.  Da  mesma  forma,  deve  ser  observado  o  emprego  de

materiais não-propagadores de chama, bem como cabos com revestimento não-halogenado.

Equipamentos com corrente nominal superior a 10 amperes devem possuir circuito

específico  (tomada  de  uso  específico  -  TUE).  Circuitos  com  etapas  subterrâneas  devem

possuir isolamento mínimo de 1kV. Todos os circuitos, indistintamente, devem possuir cabo

de  proteção  (terra)  conectado  à  malha  para  equipotencialização  (cf.  ABNT  NBR  5419-1:

2015).



A ABNT NBR 5419-1: 2015 também deve ser observada no que se refere à Proteção

contra  Descargas  Atmosféricas  (PDA),  no  que diz  respeito  tanto  ao  Sistema de  Proteção

contra Descargas Atmosféricas (SPDA) quanto às Medidas de Proteção contra Surtos (MPS).

Deve-se atentar, da mesma forma, no que se refere às partes elétricas dos projetos de

incêndio e emergência, ao disposto nas Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiro da Polícia

Militar.

Todos os disjuntores deverão ser padrão DIN, com curva de operação adequada ao

circuito.

No que se refere à eficiência energética, é imperativo o emprego, no mínimo, dos

seguintes  princípios:  projeto  luminotécnico  aliado  ao  aproveitamento  da  luz  natural,

emprego de lâmpadas LED e equipamentos padrão “A” de consumo (selo PROCEL), emprego

de condicionadores de ar com tecnologia inverter, dentre outros, conforme portaria nº23 de

12 de fevereiro de 2015 do MPOG.

Como padrão, a altura das tomadas baixa, média (segundo a NBR 9050:2015, item

4.6.9,  figura  22)  e  alta  deve  ser,  à  partir  do  piso  acabado,  0,40m,  1,00m  e  2,00m,

respectivamente.

Todas essas exigências deverão ter uma anotação de responsabilidade técnica – ART –

devidamente registrada no conselho da classe (CREA) por um engenheiro eletricista.

4.2.1 Luminotécnica

De acordo com a norma ABNT NBR ISO_CIE 8995-1 deve-se observar a iluminância

média de acordo com o respectivo ambiente. Segue abaixo a especificação média para os

seguintes ambientes:

 Laboratórios: iluminância média 500 lux;
 Sala de aula: iluminância média 300 lux (uso diurno) ou 500 lux (uso noturno);
 Área de circulação e corredores: iluminância média 100 lux.



4.3 Climatização

4.3.1 Ambientes com obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar

Abaixo constam instruções explícitas sobre parâmetros técnicos e níveis de qualidade

das instalações com o intuito de fornecer maior clareza de comunicação entre as partes,

porém o executante não poderá se eximir do cumprimento da legislação vigente apenas por

não encontrá-la presente no corpo do texto, tampouco usar de má fé para fornecer produtos

e/ou  serviços.  O  proponente  deverá  elaborar  e  executar  o  projeto  e  as  instalações

necessárias  para  os  equipamentos  de  ar  condicionado,  que  serão  fornecidos  às  suas

expensas. O proponente poderá comunicar a UFJF quanto a inviabilidade da utilização de

condicionadores de ar em algum dos ambientes solicitados, desde que a inviabilidade se dê

em função de  restrições  legais,  sanitárias,  inviabilidade  técnica,  etc.  e  não somente  por

dificuldades inerentes ao proponente. A instalação dos equipamentos deve ser realizada por

uma empresa autorizada de acordo com cada fabricante.

Para desambiguação,  toda vez que for  citado condicionador de ar  entenda-se um

composto por evaporadora e condensadora, podendo ser sistema do tipo split ou central.

Neste  ambiente  é  obrigatório  o  uso  de  condicionadores  de  ar  suficientes  para

atender os índices de conforto térmico, assim como os parâmetros de projeto, qualidade do

ar e instalação estabelecidos pela NBR 16401 e NBR 7256:2005 para o tipo de ambiente em

questão utilizando o período de verão em Governador Valadares, a ocupação, presença de

equipamentos e todos os outros critérios presentes na metodologia descrita na NBR 16401

para cálculo de carga térmica.

Todos os drenos devem ser compostos de tubos rígidos, estarem fixados ao longo do

traçado  e  devem  desembocar  a  água  em  ponto  de  esgoto  adequado.  Não  devem  nem

obstruir o chão de zonas de trânsito e tampouco desembocar a água no piso.

As tubulações de alta e baixa pressão, assim como as tubulações de água fria, devem

estar termicamente isoladas por isolante especificado no manual de instalação,  caso não

esteja especificado poderá ser adotado o mesmo padrão de isolante utilizado por empresas

de instalação credenciadas pela fabricante dos equipamentos.

Para critério de adequação à norma NBR 16401 o sistema em questão engloba todos

os ambientes do prédio que utilizam condicionador de ar.



Deve-se buscar prioritariamente minimizar a carga térmica dos ambientes através da

instalação de brises, toldos, envelopamento externo, etc.

Os  ambientes  devem permitir  renovação  de  ar,  seja  por  estimativa  de  infiltração

natural ou por vias forçadas conforme as normas NBR 16401 e NBR 7256.

Todos os critérios de diferencial de pressão estabelecidos na NBR 7256 devem ser

atendidos quando o ambiente se enquadrar no rol englobado pela norma.

Deve ser fornecido o descritivo completo (especificação e quantidade) de materiais

utilizados na instalação dos condicionadores de ar, incluindo tubulações, etapa de fixação e

material elétrico.

Deverá  ser  entregue  pelo  executante  o  As  Built  da  instalação  de  todos  os

equipamentos, constando ART do responsável técnico.

As condensadoras não podem estar posicionadas de forma que sua descarga de ar

quente influencie o funcionamento de outras condensadoras ou áreas de circulação.

4.3.2 Ambientes sem obrigatoriedade de utilização de condicionador de ar

Abaixo constam instruções explícitas sobre parâmetros técnicos e níveis de qualidade

das instalações com o intuito de fornecer maior clareza de comunicação entre as partes,

porém o executante não poderá se eximir do cumprimento da legislação vigente apenas por

não encontrá-la presente no corpo do texto, tampouco usar de má fé para fornecer produtos

e/ou serviços.

Neste  ambiente  não  é  obrigatório  o  uso  de  condicionadores  de  ar,  podendo  ser

utilizado  quaisquer  outros  recursos  para  climatização  (ventilação  natural,  ventiladores,

refrigeradores evaporativos, etc.), desde que sejam suficientes para atender os índices de

conforto  térmico,  assim  como  os  parâmetros  de  projeto,  qualidade  do  ar  e  instalação

estabelecidos  pela  NBR  16401  e  NBR  7256:2005  para  o  tipo  de  ambiente  em  questão

utilizando  o  período  de  verão  em  Governador  Valadares,  a  ocupação,  presença  de

equipamentos e todos os outros critérios presentes na metodologia descrita na NBR 16401

para cálculo de carga térmica.

Os  ambientes  devem permitir  renovação  de  ar,  seja  por  estimativa  de  infiltração

natural ou por vias forçadas conforme as normas NBR 16401 e NBR 7256.



Todos os critérios de diferencial de pressão estabelecidos na NBR 7256 devem ser

atendidos quando o ambiente se enquadrar no rol englobado pela norma.

Deve ser fornecido o descritivo completo (especificação e quantidade) de materiais

utilizados na instalação dos condicionadores de ar, incluindo tubulações, etapa de fixação e

material elétrico.



5 Conclusão

A  edificação  deve  ter  licença  para  funcionamento  aprovado  pelos  órgãos

competentes  (ANVISA,  Prefeitura  Municipal,  Corpo  de  Bombeiros,  etc.).  Havendo  a

necessidade de realização de adequações, tanto o projeto como as aprovações dos mesmos

nos órgãos competentes devem ser realizados pelo proponente classificado.

Caso haja necessidade de adequação da área, o projeto a ser realizado deve seguir o

padrão  de  conteúdo  adotado  pela  UFJF,  bem  como  deve  ser  analisado  pela  equipe  de

projetos.
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