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ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS 

 

1. PROJETOS DE REMEMBRAMENTO E / OU DESMEBRAMENTO DE LOTES 

1.1. DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS 

 01 via do Levantamento Planialtimétrico (escala 1:200 ou 1:100);  

 01 via do Projeto de Remembramento e ou Desmembramento do lote (esc 1:100);  

 Cópia do contrato e/ou Escritura dos Lotes - onde consta a descrição dos lotes;  

 Pagamento da Taxa de Aprovação de Projeto;  

 Solicitação de Remembramento e/ ou Desmembramento de Lotes;  

 Apresentar Projeto em Prancha Única; (Modelo conforme figura 01 abaixo);  
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1.2. MODELO PRANCHA ÚNICA – REMEMBRAMENTO 

 

Figura 01: Prancha Única – Modelo Remembramento (apresentar em escala). 

 

1.3. RESTRIÇÕES PARA ÁREAS RESIDENCIAIS  

 Verificar cotas do lote: (testada mín.: 12,00m / Área mín.: 360,00m²);  

 Lotes contíguos em divisa lateral manter a profundidade;  

 Lotes contíguos em divisa de fundos manter a testada (mínima acima) e aplicar o recuo frontal 

em ambos os alinhamentos;  
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2. PROJETOS RESIDENCIAIS 

2.1. DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS (Padrão de escalas mínimas exigidas)  

 01 via do Projeto Arquitetônico, com planta baixa de todos os pavimentos (escala 1:75 ou 1:50) 

e planta de situação e coberta (1:200 ou 1:100), cortes (mínimo 01 transversal e outro 

longitudinal) e as 04 fachadas (escala 1:75 ou 1:50) (especificar materiais em pelo menos uma 

das fachadas); Memorial Descritivo (Itens exteriores);  

 01 via do Levantamento Planialtimétrico (escala 1:200 ou 1:100);  

 01 via do Memorial de Cálculo de Áreas (Área Construída e Área Permeável) em escala 

1:100 com cotas completas;  

 Cópia da guia de RRT recolhida do autor do projeto; Poderá recolher RRT após o acerto das 

áreas em projeto; (cópia assinada e com registro de pagamento);  

 Cópia do contrato e/ou Escritura do Lote - onde consta a descrição do lote;  

 Pagamento da Taxa de Aprovação de Projeto. (Ver REGULAMENTO/ESTATUTO - R$1,70 por 

m² área construída);  

 

2.2. CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS 

Para entrada de profissionais e execução de serviços como Levantamento Planialtimétrico e 

Sondagem, será necessária a autorização por escrito do proprietário junto ao setor de segurança. 

Poderá ser efetuado através do telefone ou e-mail, e deverá constar a assinatura do proprietário. 

Após deverá ser anotado no “histórico do proprietário” as datas dos levantamentos; 

 Todo procedimento para análise de projetos deverá ser protocolado, sendo que o protocolo 

deverá ser impresso sempre em  02 vias, uma entregue ao solicitante e a outra arquivada 

juntamente com o histórico do proprietário.  

 Após a análise da documentação, será entregue relatório de análise ao associado;  

 Após a aprovação do projeto pela ASSOCIAÇÃO, deverão ser apresentadas as demais vias 

exigidas pela PREFEITURA para serem carimbadas e posteriormente apresentadas pelo 

proprietário à PREFEITURA, para sua aprovação final e liberação de Alvará de Execução;  

 Ficará a cargo do Responsável pelo Projeto encaminhar documentação necessária para 

PREFEITURA após aprovação de Projetos pela ASSOCIAÇÃO; * Importante: Analisar Código 

de Edificações do Município de Mossoró. 
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 Para início de obra será necessário a apresentação da cópia do Projeto aprovado pela 

PREFEITURA e o devido Alvará de Execução de Obras;  

 Será necessário o proprietário solicitar junto a Departamento Técnico a “Liberação de Obra”, 

através de autorização por escrito e assinada pelo proprietário (a qual poderá ser enviada para 

o mesmo Tel./fax acima especificado). Solicitamos retirar junto “Manual de Orientações de 

Obra” para melhor entendimento;  

 Todos os funcionários deverão realizar cadastro biométrico no setor de triagem.  

 

2.3. Levantamento Planialtimétrico 
 

 Curvas de nível (espaçamento vertical de 50 cm ou menor), contanto que sejam apresentadas, 
no mínimo, 04 curvas de nível no lote;  

 Dimensões, raios e ângulos do lote, conforme descrito em contrato;  

 Cotas dos níveis na guia fronteira e do ponto médio;  

 Cotas dos pontos extremos do lote;  

 Norte;  

  Árvores; 

 Bocas de lobo, postes, caixas de inspeção de esgoto, quando houver, assim como caneletas de 

águas pluviais e quaisquer outros elementos/interferências.  

 

3. PROJETO DE ARQUITETURA 

Carimbo / Selo: Constar as referentes informações mínimas: 

 Nome completo do proprietário; 

 Nome completo do autor do projeto e responsável técnico; 

 Identificar o lote (quadra / lote / rua); 

 Identificar o empreendimento (Loteamento AlphaVille Mossoró); 

 Identificar o tipo de projeto (residência unifamiliar); 

 Indicar escala do desenho e quantidade de pranchas; 

 Quadro de assinatura com nome. 
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 Assinatura do proprietário, do autor do projeto em todas as pranchas. Cada assinatura deve 

constar de sua respectiva identificação. 

 

Prancha Única - Memorial de cálculo de áreas (esc. 1:100) fig. 02  

 Compõe-se de croquis esquemáticos do pavt° térreo, superior (área construída) e do lote com 

marcação dos elementos arquitetônicos (áreas permeáveis); 

 Dividir a edificação em figuras geométricas, indicando as cotas e descrever o cálculo com o 

resultado de cada área, e os totais de cada pavimento, conforme modelo figura 02 e fig.3; 

 Aproximar para + quando o cálculo terminar com 0,05; 

 Caso a “área ocupada“ (projeção total) seja diferente do pavt° térreo, demonstrar também o seu 

cálculo; 
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Figura 02: Modelo de memorial de cálculo de áreas permeáveis.  
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Figura 03: Modelo de memorial de cálculo de áreas construídas. 
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Planta de Situação e Cobertura (esc.1:100 ou 1:200) 

 Indicar linhas de recuo em linha tracejada na cor vermelho; 

 Desenhar todo o terreno com suas medidas, raios e ângulos, conforme descrição do lote em 

contrato, cotando recuos da projeção do beiral.  

 Indicar níveis originais nos extremos do lote e as curvas de nível; 

 Indicar cotas de nível dos pontos na guia fronteira do lote e a cota do ponto médio, também na 

guia; 

 Desenhar os muros de divisa laterais para o eixo do limite do lote; 

 Desenhar muro de fundos para dentro do lote; 

 Indicar inclinação do telhado; 

 Indicar local para unidades condensadoras de ar condicionado; 

 Locar cisterna, se houver; 

 Locar caixa d’água e indicar sua capacidade e seus acessos (alçapão); 

 Cotar beirais, sacadas, marquises, jardineiras etc; 

 Indicar nome da(s) rua(s) e demais confrontantes; 

 Indicar árvores do paisagismo padrão do loteamento e vegetação nativa, caso ocorra, que 

devem constar no Levantamento Planialtimétrico, assim como os demais elementos existentes 

como bocas-de-lobo, postes, etc; - Indicar taludes e rampas (inclinação) / pisos / jardins / 

muretas e muros (alturas) / elementos arquitetônicos; 

 Indicar caminhos laterais e fundos (placas cimentícias e/ ou intertravado); 

 Indicar casa de máquinas da piscina (respeitar os mesmos recuos da piscina); Se houver; 

 Desenhar faixa de passeio público (largura = 3,50m) conforme padrão da ASSOCIAÇÃO (figura 

04). A faixa de passeio público deverá permanecer totalmente desobstruída, não podendo ter o 

perfil natural do terreno alterado, devendo ficar livre de rampas e degraus.  
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Figura 04: Modelo Calçada – opção com faixa de acesso de veículos impermeabilizada completa até o meio 

fio ou com cobograma na faixa de grama. 

 

Recuos e/ou Afastamentos (mínimos obrigatórios) 

A edificação principal deverá obedecer aos seguintes RECUOS e/ou AFASTAMENTOS: 

 RECUO de frente: 5,00m  

 AFASTAMENTO lateral: 1,50m *Distância entre edificação e linha divisória dos Lotes  

 AFASTAMENTO de fundo: 3,00m  

 AFASTAMENTO entre edificação principal e a EDÍCULA: 3,00m  

 O SUBSOLO deverá atender aos mesmos RECUOS.  

 A faixa de RECUO frontal deverá manter a TOPOGRAFIA ORIGINAL nas Divisas laterais.  

 ALTURA DE MUROS: 2,00m 

 É permitida a utilização dos seguintes elementos arquitetônicos: espelhos d’água e fontes no 

RECUO FRONTAL desde que respeitando o AFASTAMENTO de 1,50m; 
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 Indicar lateral de saída de esgoto e águas pluviais, com as devidas caixas de inspeção junto à 

divisa, antes de ligar à rede pública (incluir no projeto o detalhe da figura 05, a seguir); 

 

Figura 05: Modelo de indicação de saída de esgoto e águas pluviais, com as devidas caixas de inspeção 

junto à divisa, antes de ligar à rede pública.  

 

Ver junto à Associação, se o lote é servido ou servidor (dá passagem) de águas pluviais e/ou de 

esgoto. 

 

 

VAI PARA A REDE 

PÚBLICA 
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CROQUI PARA SERVIDÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E/ OU DE ESGOTO 

 

 

Figura 06: Modelo de croqui de servidão de lotes com divisa de fundos. 
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 Indicar abrigo de medidores de energia, segundo padrão da ASSOCIAÇÃO e Concessionária 

Local. (Ver com a Associação em qual lado das testadas laterais dentro do recuo frontal será 

locado o abrigo.) VER ANEXO 1- figura 06 e 07. 

 

Planta Pavimento Térreo (esc. 1:75 ou 1:50): 

 Desenhar todo o terreno cotando suas medidas e raios (no caso de curvas), conforme descrito 

em contrato; 

 Desenhar os muros de divisa laterais para o eixo do limite do lote; 

 Desenhar muro de fundos para dentro do lote; 

 Indicar linhas de recuo em linha tracejada na cor vermelho; 

 Indicar árvores do paisagismo padrão do loteamento e vegetação nativa, caso ocorra, que devem 

constar no Levt° Planialtimétrico, assim como os demais elementos existentes como bocas-de-

lobo, postes etc.; 

 Desenhar faixa de passeio público (3,50m) conforme padrão da ASSOCIAÇÃO (figura 04);  

 Indicar níveis originais nos extremos do lote, curvas de nível e a cota do ponto médio da guia 

fronteira do lote;  

 Indicar Ponto de Referência (Ver definição no Regulamento, pag. 6); 

 Locar cisterna, se houver; 

 Indicar níveis internos da edificação e externos do terreno modificado pelo projeto, utilizando 

numeração compatível com a cota do ponto médio e das curvas de nível; 

 Indicar projeção do pavimento superior e projeção da cobertura;  

 Cotar beiral;  

 Cotar externamente a edificação, e estas mesmas cotas deverão constar no Memorial de Cálculo 

de Áreas; 

 Indicar taludes e rampas (inclinação) / pisos / jardins / muretas e muros (alturas) / elementos 

arquitetônicos; 

 Indicar caminhos laterais e fundos (placas cimentícias e/ ou intertravado); 

 Indicar cotas e recuos;  

 Não pode haver fechamento de muro no recuo frontal (5m); 

 Indicar abrigo de medidores de gás, segundo padrão da ASSOCIAÇÃO, (Ver Regulamento do 

Loteamento Alphaville Mossoró item 37);  



ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE MOSSORÓ 
analiseprojetos@ alphavillemossoro.com.br 

Departamento Técnico 
            (84) 98786-2396 

 
 

 

 Indicar abrigo de medidores de água e energia, segundo padrão da ASSOCIAÇÃO, (Ver Anexo 

1);  

 Indicar muros de arrimo, muro de divisa, muretas e gradil. Definir material e altura;  

 Indicar lateral de saída de esgoto e águas pluviais, com as devidas caixas de inspeção junto à 

divisa, antes de ligar à rede pública (figura 05); 

 Indicar viela sanitária, quando houver; 

 As tampas dos poços de inspeção das redes de água e esgoto existentes no passeio público 

deverão ficar livres de revestimento; 

 Indicar casa de máquinas da piscina, que deverá respeitar os mesmos recuos da piscina, quando 

houver;  

 Indicar drenagem junto aos muros para águas pluviais, quando houver declive; 

 Quando da existência de abrigo para animais, o ralo deverá estar ligado à rede de esgoto e 

deverá ser indicado em projeto; 

 Indicar a(s) vaga(s) coberta(s) para veículo(s) e dimensioná-las. 

 Cotar toda a planta;  

 Especificar o maior número de itens possíveis; 

 

Pavimento superior (esc. 1:75 ou 1:50) 

 Incluir na planta as observações solicitadas para o pavimento térreo; 

 Anotar a projeção da cobertura; 

 Cotar externamente o perímetro da área construída, e estas mesmas cotas deverão constar no 

Memorial de Cálculo de Áreas.  

 

Corte transversal e longitudinal (esc. 1:75 ou 1:50) 

 Apresentar corte desenhando todo o lote e muros de divisa. Representar também os passeios 

e áreas de lazer (eventual edícula); 

 Indicar perfil natural do terreno em linha tracejada; 

 Cotar recuos de fundo, frontal e laterais / passeio (3,50m) / ponto médio da guia fronteira; 

 Cotar pé-direito livre, sem laje; 

 Indicar os níveis dos pavimentos; 

 Cotar altura dos arrimos em relação ao perfil natural do terreno; 
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 Cotar altura dos muros. Atentar para os limites de altura do muro de arrimo e muro de divisa, e 

da somatória de alturas, quando executados um sobre o outro; 

 Cotar altura do forro, e indicar no espaço entre o forro/laje e coberta o seguinte: ”espaço 

inabitável, acesso único por alçapão”; 

 Fazer um corte passando pela caixa d’água e indicar sua capacidade e seus acessos (alçapão); 

 Indicar casa de máquinas de elevador, quando houver; 

 Cotar altura total da edificação a partir do Ponto de Referência; 

 Indicar local para unidades condensadoras de ar condicionado;  

 

Elevações / Fachadas (esc. 1:75 ou 1:50) 

 Especificar materiais de acabamento;  

 Indicar revestimento interno e externo dos muros de divisa, sendo eles pintados, frisados ou 

chapiscados; 

 Desenhar o lote em toda a sua extensão, incluindo os muros, quando houver.  

 

Nível do pavimento térreo  

O nível da face superior do primeiro PATAMAR do PAV. TÉRREO deverá localizar se, no máximo, 1,00m 

(um metro) acima ou abaixo do nível do PONTO DE REFERÊNCIA. O PATAMAR deverá ter, no mínimo, 

10,00m² (dez metros quadrados) de ÁREA CONSTRUÍDA. 

 

 

OBSERVAÇÕES EM PRANCHA: (incluir estas observações nas Pranchas, acima do Selo) Fonte: Arial. 

Altura Máx. 7,00cm (Deixar espaço para Carimbos – Associação e Prefeitura). 

 

ANOTAÇÕES NO PROJETO: 

1. Será mantido o perfil natural do terreno na faixa de recuo frontal junto às divisas com os lotes 
vizinhos. 
2. As medidas dos beirais indicados neste projeto representam a cobertura acabada, incluindo calhas 
e rufos. 
3. Será prevista a drenagem de águas pluviais junto aos muros. 
4. Os taludes terão inclinação máxima na proporção de 1,5 : 1 = base : altura. 
5. Será prevista a servidão de passagem de canalização de águas pluviais dos lotes vizinhos. 
6. Possui o mínimo de 25% da área do lote como área permeável.  
7. As instalações de GLP atendem as normas da ABNT. 
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8. As tampas das caixas de passagem existentes no passeio público ficarão livres de revestimento, 
garantindo sua possibilidade de abertura e manutenção.  
9. Equipamentos de Ar Condicionado e Split´s não poderão ficar aparentes. Estes deverão ser 
planejados ou protegidos por caixas protetoras.  
10. Todos os muros ou muretas, quando houver, serão revestidos e pintados. 
 

ANEXO 1 - DETALHE ABRIGO DE MEDIDORES  

 

Figura 07: Padrão de abrigo de medidores de água e energia (planta). 

 

Figura 08: Padrão de abrigo de medidores de água e energia (vista). 
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NOTAS IMPORTANTES INSTALAÇÃO RAMAL DE ENERGIA ELÉTRICA 
COSERN: 
 
 

1) É obrigação do cliente garantir que o poste esteja enterrado a uma 
profundidade mínima de 1m. 
2) Será aceito o seguinte tipo de poste:  Poste de Concreto; 
3) O eletroduto deverá ser preferencialmente  em PVC e embutido no poste. 
Sendo aparente e em aço galvanizado, deverá ser fixado ao poste com pelo menos 
3 amarrações, com 5 voltas de arame cada. Se em PVC, deverá ser protegido com 
alvenaria até altura mínima de 2m. Em áreas próximas à Orla Marítima, somente 
será permitida a instalação aparente de elotrodutos em PVC, devendo os mesmos, 
serem do tipo rosqueado (dimensionar de acordo com a tabela). 
4) Os condutores utilizados na interligação dos clientes à rede (ramais de ligação 

e de entrada) serão fornecidos pela COSERN, cabendo ao cliente deixar no 
interior no eletroduto o elemento guia para que se efetue a instalação dos 
referidos condutores, podendo o mesmo ser em arame, cordoalha ou fita de 
aço. 

5) Os fios condutores que ligam a caixa de medição ás instalações internas do 
cliente (ramal de alimentação) ficarão a cargo do mesmo, com bitola compatível 
com a carga existente e o disjuntor. O condutor instalado deve ter classe de 
cordoamento 1 ou 2. 

6) O elemento de fixação do ramal de ligação do lado consumidor (olhal ou 
isolador) deverá ser instalado a uma altura de 3,50m (H) do solo, sempre que 
a rede da COSERN esteja localizada no mesmo lado da rua da unidade 
consumidora. Caso esteja localizada no lado oposto, esta altura deverá ser de 
5,50m (H). 

7) Tanto nas ligações monofásicas como nas trifásicas, faz-se necessária a 
instalação de apenas um elemento de fixação, seja parafuso olhal, isolador 
roldana em armação secundária ou isolador castanha (sempre fixados com 
parafusos, nunca com pregos). 

    - As Instalações internas da unidade consumidora sempre deverão ser 
executadas por profissional qualificado e em conformidade com a NBR5410, 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

 -  A unidade consumidora deverá ser identificada com o mesmo número 
constante no endereço fornecido; 

 - A altura mínima da caixa de medição pelo lado da unidade consumidora 
deverá ser de 1m. 
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MATERIAL REQUERIDO PARA INSTALAÇÃO DE 
RAMAL DE ENERGIA ELÉTRICA PADRÃO COSERN 

 
QUAN

T. 

UNI
D. 

DESCRIÇÃO 

01 ud Poste (ver notas 1 e 2) 

01 ud Armação secundária de um estribo com 
haste de ᴓ15x150mm de aço 
galvanizado(*). 

01 ud Isolador de roldana de porcelana- 
dimensão mínima de 57 x 54mm (*) 

*** m Eletroduto em PVC rígido rosqueado (ver 
nota 3) 

1,70 m Eletroduto PVC rígido diâmetro ½” 
(20mm) ou conduíte (aterramento) 

03 ud Curva 90º, PVC rosqueado 

05 ud Bucha e arruela ou adaptaddores para 
eletroduto 

01 ud Haste de aterramento: aço cobreado 16x 
2.400mm (**) 

01 ud Caixa para medidor (monofásico ou 
trifásico) padrão COSERN 

01 ud Disjuntor (ver tabela de 

dimensionamento). 

*Podem ser substituídos por um parafuso olhal ou parafuso olhal em aço galvanizado 
ᴓ 16mm. 
**A haste deverá estar acessível por meio da caixa de inspeção, com dimensões 
mínimas de 20 x 20 x 30 cm. 
*** Quantidade variável em função da altura do poste e da instalação (monofásica ou 

trifásica). 

MATERIAL REQUERIDO PARA INSTALAÇÃO DE 
RAMAL DE ÁGUA  PADRÃO CAERN 

 
QUANT. 

UNID. DESCRIÇÃO 

01 Abraçadeira ᴓ 60mm 

01 Torneira de passagem 1/2 

01 Torneira de despejo 1/2 

03 Adaptador 1/2 

05 Joelhos LL 1/2 

01 Luva LR 1/2 

01 Joelho LR 1/2 

02 Canos pvc 1/2 

02 Luvas LR 1/2 

02 Buchas de redução ¾ x ½ 

01 Caixa de Hidrômetro  

01 Fita veda rosca  

01 cola  

 


