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Capítulol 

Fundamento~ 

1 . 1 Conceito de projete 

Os projetos de uma edifica. 
quitetônico e Complementares. 

Projeto arquitetônico é o c 
sárias à definição das característ 
(Zake Tacla, 1984, p. 356). AI< 
zados e animados para abrigar I 

segundo o dicionário Aurélio. 
Já os projetos complement~ 

integram o projeto da obra e po 
jeto das instalações e projeto estl 

Instalação predial, segundo 

"produto constituído por 
dos e articulados em COIt 

da arquitetura e engenha 
em níveis adequados, de 
de energia, gases, líquido 

1 NBR (Norma Brasileira Registrad: 
Normas Técnicas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


