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INTRODUÇÃO 
 
Desenvolver projetos em arquitetura, engenharia, desenho 
industrial ou outras áreas de criação com características 
semelhantes é em essência uma atividade informacional. Uma 
vez que o processo de desenvolvimento destes projetos ocorre 
em períodos fundamentalmente de abstração, sua matéria-prima 
não poderia deixar de ser apenas informação. Informação 
expressa em linguagens com maior ou menor grau de 
complexidade e de diferentes naturezas. 
 
Essa realidade impõe a necessidade de estudar as formas de 
manipular, recorrer, registrar, interagir, etc. com estas 
informações. Por mais criativos e capazes que sejam os 
profissionais de projeto, não se pode negligenciar esta tarefa. 
Não se trata muitas vezes de aumentar o potencial de 
projetistas, mas simplesmente de tornar seus trabalhos 
inteligíveis para outras pessoas. 
 
Dois agravantes basicamente tornaram esta necessidade 
imperiosa: de um lado a crescente quantidade de informações 
que confluem no desenvolvimento de um projeto e, de outro, as 
diversas novas formas de interação comunicacional entre 
indivíduos envolvidos num projeto disponibilizadas pela 
efervecente indústria da computação. 
 
O presente trabalho traz uma discussão acerca dos problemas 
ligados ao tratamento de informações nos processos de 
desenvolvimento de projetos. Para que tivesse um enfoque mais 
aplicado e um retorno imediato, o assunto foi tratado 
restringindo o universo de análise ao setor da arquitetura e 
engenharia prediais. Isso, entretanto, não inviabiliza o 
aproveitamento do trabalho em outras áreas, principalmente 
devido à sua organização em tópicos estrategicamente 
independentes. 
 
O texto pode ser dividido em quatro partes. 
 



 

 

A primeira parte, composta unicamente pelo capítulo 1, 
pretende criar uma visão objetiva do que vem a ser um projeto. 
Para isso discute várias interpretações do termo em várias áreas 
do conhecimento buscando as interseções das interpretações 
utilizadas. Por fim, define as formas com que será empregado o 
termo projeto ao longo do texto mostrando que as 
possibilidades de interpretação não podem confundir-se. 
 
A segunda parte, constituída pelo capítulo 2, tem o objetivo de 
introduzir o assunto principal a ser trabalhado (organização de 
informações em projetos), polemizando-o, situando-o e 
indicando a direção do raciocínio que se empreenderá no 
restante do texto. Podemos dizer que a segunda parte é o 
contato inicial com o tema e que, por isso, pretende preparar o 
espírito do leitor para os próximos tópicos a serem 
apresentados. 
 
A terceira parte traz um compêndio necessário de assuntos 
diversos ligados à Ciência da Informação. Embora tratado em 
linguagem praticamente leiga, os conceitos apresentados são 
fundamentais para introduzir o universo de conhecimentos que 
fundamenta a elaboração de um sistema de organização de 
informações. O objetivo central do trabalho é apresentar uma 
proposta de sistematização de informações e, portanto, a 
apresentação destes conceitos fundamentais tem caráter 
auxiliar. Sendo assim, não foi dado um tratamento 
cientificamente rigoroso à exposição, o que não a invalida. Esta 
terceira parte é constituída pelo capítulo 3. 
 
A quarta parte descreve propriamente a proposta do Sistema de 
Organização de Informações de Projetos. Convenientemente 
embasada nos capítulos anteriores, apresenta-se os critérios, 
regras, princípios, etc. que norteiam a proposta. Esta parte é 
constituída pelos capítulos 4 ao 8. 
 
Por fim, podendo considerar-se pertencentes à parte 4 do 
trabalho ou como uma parte independente, são inseridos anexos 
com informações diversas que resumem, compilam ou são 



 

 

referenciadas ao longo do texto. Neste grupo poder-se-ia ainda 
incluir a Bibliografia. 
 
Não houve, como ficará explícito, a pretensão de estabelecer 
inequivocadamente o sistema ideal. Houve sim, uma tentativa 
de sintetizar de forma aplicada o que se tem realizado nesta 
área, tentando aproveitar de cada trabalho consultado sua 
essência e suas qualidades. Nos pontos em que eram falhos 
(embora julguemos que falhar não seria o termo rigorosamente 
correto), tentou-se apresentar elementos para que fossem feitas 
as adaptações. 
 
Muito ainda se deve discutir sobre o problema, mas temos 
certeza que com este trabalho podemos apresentar nossa 
contribuição e assim, ajudar no sentido de criar melhores 
condições a projetistas, seus escritórios e equipes de trabalho, 
para prestação de serviços à sociedade. Isso, por si, já nos serve 
de argumento para justificar a empreitada. 



 

 

1. O QUE SÃO PROJETOS? 

1.1. Especulações sobre o termo 

Projeto? Eu tenho um projeto! Todos nós sempre temos um 
projeto. 
 
Projeto? Eu faço projeto(s)! Muitos de nós sempre fazemos 
projetos. 
 
Projeto? Eu te mostro o meu projeto. Muitos de nós sempre 
mostramos nossos projetos. 
 
Mas afinal, projeto é algo que se tem? Que se faz? Que se 
mostra? 
 
Mas eu também coordeno projetos... Eu gerencio projetos... 
Desenvolvo projetos... Elaboro projetos...etc. 
 
O termo projeto de fato é muito utilizado. Muitas vezes é mal 
utilizado, mas quase sempre está no lugar certo. O problema 
maior das confusões geradas por este termo é que, por ser tão 
abrangente e permitir tantos sentidos, quase sempre duas 
pessoas que conversam sobre projetos estão, no fim das contas, 
falando de coisas diferentes. Experimentemos, por exemplo, 
colocar um arquiteto e um administrador para conversarem 
sobre projetos. Certamente concordarão em muitos pontos, mas 
nenhum deles alterará as idéias e concepções do outro. 
Influências mútuas ambos receberão, mas suas posições tendem 
a ficar fixas quanto ao que é um projeto. Pensemos então nas 
concepções que têm sobre o que é um projeto um arquiteto, um 
administrador, um pesquisador em ciências exatas, um médico, 
um político, um organizador de eventos, um engenheiro, etc. 
 
Provavelmente num ponto todos concordarão: projetos 
envolvem grupos de pessoas; poucos são os projetos 
individuais e mesmo os individuais costumam serem afetados 



 

 

por influências externas. Mas como pessoas podem trabalhar 
juntas em um projeto se nem mesmo o significado de projeto é 
comum a todas elas? Não seria esse um dos motivos de tantos 
projetos sem sucesso? 
 
Discussões a parte, exporemos na seqüência algumas 
considerações sobre o que é um projeto. Nosso objetivo é tentar 
estabelecer um consenso sobre o que é um projeto, ao menos 
para que ao longo do texto saibamos que estamos interpretando 
a mesma significação do termo. 
 
Certamente estaremos sendo influenciados pelo contexto que 
nos envolverá neste trabalho, qual seja, a elaboração de projetos 
de arquitetura, engenharia e outras áreas com características 
semelhantes. Contudo, a exposição será também útil para as 
demais áreas do conhecimento que se utilizem de projetos. 

1.1.1. Etimologia 

1.1.1.1. Origem no latim 
A palavra projeto deriva do latim. Vem de uma união do verbo 
jactare com o prefixo pro, ou seja, da palavra projactare. O 
verbo jactare significa lançar à frente, algo como arremessar, 
mas que também pode ser utilizado no sentido de pensar à 
frente, prever, etc. Já o prefixo pro tem função de dar a idéia de 
“a favor de, em direção à, etc.”. Assim, projactare poderia ser 
traduzido como estar à frente e a favor de alguma coisa. Ora, 
não é difícil ver que, de fato, o projeto sempre é algo que vem 
antes de alguma coisa, ou seja, está à frente de alguma coisa. 
Vem antes exatamente para auxiliar no sentido da realização 
desta coisa, ou seja, está a favor disto. Obviamente o termo 
sofreu nesta transformação algumas adaptações para que fosse 
aplicado com os significados que tem hoje. A relação do latim 
para o nosso português pode não ser tão direta, mas a idéia 
central, a essência do termo, continua a mesma. 
 
Este entendimento sobre o termo não é capaz de eliminar as 
divergências de opinião que podemos encontrar entre diversos 



 

 

indivíduos. Na realidade todas as interpretações do termo 
projeto contemplam esta visão. Não poderia ser diferente, 
afinal, independentemente das transformações e adaptações que 
o termo tenha sofrido, sendo sua origem a mesma, não poderia 
deixar de guardar sua essência. Caso não mantivesse este 
conteúdo semântico provavelmente haveria outro termo que 
melhor se aplicasse ao significado eventualmente pretendido. 
Assim, o termo projeto, em todas as suas interpretações 
possíveis, guarda essa característica intocável: projeto é algo 
que está sempre à frente e a favor de alguma coisa. Pode ser um 
conjunto de desenhos que antecede a construção de um edifício 
ou produto qualquer, pode ser um conjunto de documento que 
descreve um processo produtivo, etc. Mas pode ainda ser mais 
coisas. Exploremos um pouco mais o termo. 

1.1.1.2. Projeto em inglês 
Na língua inglesa o termo projeto possui significado um tanto 
mais restrito que no português. Em inglês (que também tem 
origem no latim) projactare transformou-se em project. Porém, 
traduzindo project do inglês para o português, veremos que o 
sentido a ser atribuído refere-se a um processo de criação de 
alguma coisa. Não criação ocasional, mas um processo 
previamente pensado. Observemos que a essência do 
significado ainda permanece. 
 
Para referir-mo-nos, por exemplo, aos desenhos artísticos de 
um artefato, em inglês o termo usado seria design. E aqui 
começam a serem explicadas as confusões do termo projeto, 
porque tanto project quanto design são comumente traduzidos 
como projeto para português. Embora usemos também o termo 
design no nosso dia a dia, o significado com o qual o usamos é 
diferente do que possui no inglês. Para complicar, se formos 
traduzir projeto (em português), significando os desenhos de 
uma casa, usaríamos o termo plan (em inglês). A influência 
imposta pelo contexto em que a palavra está inserida é 
fundamental nestes casos de tradução. 
 



 

 

Essa salada de termos e confusões cria muitos problemas 
quando traduzimos literatura (sobretudo técnica) de uma língua 
para outra. 
 
Vemos, então, que projeto em português está relacionado com 
os termos project, design e plan em inglês e que design usado 
em português não significa exatamente a mesma coisa que 
design em inglês. 
 
Na língua inglesa os significados dos termos são bem distintos: 

- Project significa um processo de criação de algo, tem 
ligação com processo, com o tempo, com a criação. 
Algo como em: estou participando do projeto de 
lançamento de um produto. 
- Design tem um significado mais abstrato por remeter a 
idéias mentais, requisitos de arte, desempenho, etc., 
como em: o projeto do produto é extremamente 
modernista e eficiente. 
- Plan significa o desenho de algo, algo concreto que se 
aprecia, se analisa, se observa fisicamente. Usado por 
nós como em: estes são os projetos da casa (mostrando 
os desenhos de arquitetura, por exemplo). 

 
Observemos que todos os três termos podem ser traduzidos 
como projeto para o português. Nas três afirmativas dadas 
como exemplo, o termo projeto foi usado sem perda de 
significado, mas em inglês isso não seria possível. 
 
Fica uma questão para discussão: é mais vantagem ter os três 
termos com significados diferentes ou ter um único termo que 
permita vários significados? Não cabe aqui discutir isso, mas é 
uma boa reflexão... 

1.1.2. Algumas definições 
Busquemos algumas definições encontradas na literatura 
técnica para analisarmos como o termo projeto é aplicado. 
 



 

 

“Projeto é uma atividade que produz uma descrição de algo que 
ainda não existe, porém capaz de viabilizar a construção deste 
artefato em criação (NAVEIRO R. & BORGES M., 1997)”. 
 
“Um projeto é um esforço temporário realizado para criar um 
produto ou serviço único (PMBOK, PMI, 2000)”. 
 
Do Dicionário Aurélio podemos extrair: 1. Plano, intento, 
desígnio. 2. Empresa. Empreendimento. 3. Redação provisória 
de lei, etc.” 
 
“Conjunto de documentos técnicos necessários à construção, 
fabricação ou montagem da obra – primeira etapa de realização 
da mesma (AsBEA, 2000)”. 
 
Observando as definições acima podemos identificar dois 
grandes grupos: um associa projeto a um processo, a uma 
atividade, um esforço, etc; outro associa projeto a um produto, 
a um documento ou conjunto de documentos, etc. Todas as 
definições encerram a essência do termo como já vimos, mas 
esta diferença identificada é fundamental. Podemos dizer que 
coexistem o projeto processo e o projeto produto. 

1.2. Projeto processo e projeto produto 

Vamos então estabelecer a diferença, para evitar confusões. 
Ambas as noções passadas pelo termo projeto (processo e 
produto) são corretas. 
 
Projeto, quando referido ao projeto processo, significa toda 
uma seqüência de eventos, ações, etc. que devem ocorrer para a 
produção de algo. Este algo pode ser um produto ou um 
serviço. Enquanto produto pode ser um novo eletrodoméstico 
lançado no mercado, pode ser um edifício ou pode ser um 
brinquedo, entre outras coisas. Como serviço, pode ser uma 
festa, um treinamento para uma equipe de empregados, um 
tratamento médico, etc. 
 



 

 

Projeto, quando referido ao projeto produto, significa um 
conjunto de documento gráficos e/ou textuais que traduzem ou 
contenham as informações necessárias para a criação de algo. A 
confusão parece estar no fato de que o projeto produto, 
normalmente é entrada ou fruto de uma etapa de um projeto 
processo. Os projetos (produtos) de uma residência 
(arquitetônico, estrutural, de instalações, etc.) normalmente são 
entradas ou frutos de uma etapa do projeto de construção de 
uma casa (processo). Os projetos de peças publicitárias (que 
são projetos produtos) podem ser partes do projeto de 
lançamento de um produto (processo). Um projeto de uma 
campanha social contra fome (um volume de folhas 
encadernado, portanto um produto), normalmente é apenas algo 
necessário para que se possa iniciar de fato a campanha (projeto 
processo). Esses e uma infinidade de outros exemplos 
demonstram que projeto processo e projeto produto são coisas 
bem diferentes, mas ambos são comumente chamados apenas 
de projeto. Quando se fala “o projeto da casa”, alguns pensam 
nos desenhos, outros, em todo o processo para execução dela. 
 
O leitor deve estar convicto de que está capaz de diferenciar 
projeto processo e projeto produto para evitar confusões ao 
longo do texto, pois em diversas ocasiões estaremos tecendo 
consideração sobre ambos simultaneamente. Recomendamos, 
caso necessário, que o leitor recorra à bibliografia específica 
para melhor entender estas questões. Alguns bons trabalhos 
estão incluídos na bibliografia deste texto. 

1.2.1. Projeto processo para produzir projeto produto 
Pensemos agora da seguinte forma: se projeto processo é uma 
seqüência de eventos para se criar um produto e projeto produto 
é, de fato, um produto, deve haver um processo para a criação 
do projeto produto. E sem dúvida há. Para a criação de um 
projeto de arquitetura ou de engenharia (projetos produtos) há 
todo um processo a ser seguido (projeto processo). 
 
Nesta situação o jogo de palavras tende a nos confundir. 
Particularmente neste tipo de projeto (projeto processo para 



 

 

criação de projeto produto) se alguém disser “estou trabalhando 
no projeto do novo edifício administrativo da empresa” há duas 
interpretações possíveis. A primeira dá a entender que a pessoa 
está envolvida no processo de execução da obra em qualquer 
uma das suas etapas. Porém, uma segunda interpretação induz à 
idéia de que a pessoa está empenhada na produção dos 
desenhos (e outros documentos técnicos) do prédio. E, de fato, 
qualquer uma das interpretações está correta porque uma 
contém a outra mutuamente. A perfeita interpretação da 
informação passada dependerá de outras informações que 
caracterizarão o contexto. 
 
Agora, limitando a situação ao processo para produção dos 
desenhos e documentos técnicos de arquitetura e/ou engenharia 
de um edifício, dizemos que o indivíduo está no projeto de 
produção dos projetos do prédio. Trata-se de uma seqüência de 
eventos e ações que serão executadas para que, no final, 
obtenham-se os projetos técnicos de arquitetura e engenharia do 
edifício. Temos um projeto processo cujo resultado é um 
projeto produto. 
 
Isso (entre outras coisas) é o que fazem os escritórios e 
empresas de arquitetura e engenharia: projeto processo para 
produzir projeto produto. Cada novo serviço iniciado é um 
projeto (processo) que entregará ao final um projeto (produto). 
 
O termo projeto é usado para referir-se ao processo no dia-a-dia 
profissional para fins normalmente gerenciais. É usado para 
referir-se ao produto comumente em assuntos técnicos. Enfim, 
o contexto é que irá explicitar a que se refere o termo projeto 
quando este for empregado. 

1.3. Definições de termos para este texto 

1.3.1. Projeto 
De modo geral, usaremos o termo projeto para nos referirmos 
ao processo de desenvolvimento de alguma coisa, ou seja, o 
termo projeto será a tradução de project do inglês. Este é o 



 

 

significado usado em gerenciamento de projetos. Estaremos nos 
referindo ao projeto processo. 
 
Devemos ter cuidado para não gerar confusões, pois ao longo 
do texto estaremos tratando da organização de informações no 
processo de produção de projetos de arquitetura e engenharia 
predial. Este processo é um projeto (no sentido que usaremos o 
termo quando aparecer sozinho). 

1.3.2. Projeto técnico 
Quando quisermos nos referir ao projeto produto, ou seja, os 
documentos que compõem os planos de um edifício (desenhos, 
memoriais, cálculos, etc., de arquitetura ou engenharia) 
usaremos a expressão projetos técnicos ou falaremos em 
projeto de arquitetura, ou projeto de engenharia. Ou seja, o 
termo plan do inglês será traduzido como projeto técnico. 
 
Observemos que a expressão foi criada apenas para não 
confundir com o projeto processo, pois ao longo do texto 
estaremos tratando do projeto de desenvolvimento de projetos 
técnicos. 
 
Eventualmente o contexto poderá ser tão explícito que mesmo 
sem usar o aditivo técnico ficará claro que o termo projeto 
estará se referindo ao projeto produto. Na medida do possível 
evitaremos esta situação. O leitor deve permanecer atento para 
o uso da palavra projeto e a diferença entre os possíveis 
significados deve estar bem clara para que não haja confusão. 
 
Uma vez resolvida esta questão de significados e termos, 
exporemos, no capítulo seguinte, o problema que nos levou a 
enfrentar a empreitada de produzir este trabalho. Antes faremos 
mais algumas observação sobre o termo projeto e suas 
significações. 

1.4. Tangibilidade do projeto 

Um outro aspecto do projeto (seja ele processo ou produto) que 
merece consideração neste momento é o que poderíamos 



 

 

chamar de sua tangibilidade. Dadas as várias significações que 
o termo projeto pode encerrar, algumas denotam coisas que a 
princípio são intangíveis. 
 
Por exemplo, nas teorias do processo de realização do projeto 
(estudadas por pesquisadores das áreas de arquitetura, 
engenharia e desenho industrial), muitas vezes diz-se que o 
projeto é aquilo que se forma na mente do projetista e que 
durante o processo de elaboração progressiva é, por vezes, 
representado em coisas físicas (desenhos, descritivos, etc.). 
 
Não nos interessa neste texto discutir as teorias da projetação 
(termo usado nesta área para designar o processo de criação ou 
desenvolvimento do projeto produto), mas é importante que 
façamos uma observação válida para os nossos propósitos. 
Mais uma vez alertamos ao leitor de que as colocações que 
estamos fazendo objetivam contextualizar a discussão que 
colocaremos no decorrer do texto. Não estamos aqui tecendo 
qualquer comentário que vise concordar ou discordar das 
teorias, estudos ou conhecimentos existentes a cerca de todas as 
coisas que chamamos normalmente de projeto. 
 
O ponto máximo deste texto é a proposição de um Sistema de 
Organização de Informações de Projetos (SOIP). Este sistema 
estará fundamentado na utilização simultânea por vários 
agentes envolvidos no desenvolvimento de projetos. Sendo 
assim, estas informações devem ser de alguma forma tangíveis, 
ou seja, devem ser concretizáveis, manipuláveis, etc. por 
diversas pessoas a qualquer hora e local. Sendo assim, a idéia 
de que o projeto está na mente de alguém não pode ser 
abarcada por este estudo (não que esteja errada, apenas não se 
aplica ao nosso contexto esta forma de interpretar o termo 
projeto). De fato, se queremos oferecer um sistema que auxilie 
a organização do projeto processo para se entregar o projeto 
produto, devemos encarar projeto como algo que se possa 
verificar. Assim, projeto, neste nosso contexto, é algo 
essencialmente tangível, ou seja, deve ser de alguma forma 
verificável (mensurável, palpável, visível, etc.). 



 

 

 
Se precisarmos nos referir, em algum momento, ao que está na 
mente do projetista, falaremos sobre sua idéia, sua concepção, 
seu entendimento, etc. 
 
Projeto, para nós, será o processo de desenvolvimento do 
projeto técnico. Este processo precisa ser verificável, pois essa 
é uma das condições fundamentais para seu gerenciamento (não 
se pode gerenciar o que não se pode verificar frequentemente). 
O projeto técnico (produto), por sua vez, é tangível por 
natureza. Poder-se-á verificar a qualquer instante o projeto 
técnico através dos diversos documentos técnicos gerados ao 
longo da sua elaboração. 
 
Para concluir, a constatação de que o projeto está neste ou 
naquele estágio de desenvolvimento é feita objetivamente com 
base em itens verificáveis concretamente. Mesmo que o 
projetista possua todas as informações necessárias, se estas não 
estiverem disponibilizadas para uso coletivo, não poderíamos 
afirmar que o projeto encontra-se num estágio avançado. O 
Sistema de Organização é feito para todos e as Informações do 
Projeto contidas nele devem estar, então, ao alcance de todos 
(entenda-se por todos a equipe do projeto com seus níveis de 
acesso às informações existentes). 

1.5. Os processos dos projetos e suas etapas 

As bibliografias especializadas em projeto (processo) e em 
projeto técnico (produto) apresentam sempre uma divisão dos 
mesmos em etapas. 
 
Todo projeto (processo) possui o que se chama ciclo de vida 
que traduz as fases do seu desenvolvimento. Assim, podemos 
dizer que o projeto (processo) de lançamento de um novo 
empreendimento imobiliário pode ter as seguintes fases: estudo 
de viabilidade, planejamento da construção, construção, 
lançamento e venda. Obviamente há diversas formas de montar 
esse ciclo de vida. 
 



 

 

Por outro lado, os projetos técnicos (produtos), para que 
possam ser finalizados apresentam também uma evolução por 
etapas bem caracterizadas. São elas: estudos preliminares, 
anteprojeto, projeto básico, projeto executivo, detalhamento 
para execução. Algumas variações para estas etapas podem ser 
encontradas. 
 
Observemos que o ciclo de vida de um projeto tem sua divisão 
baseada em aspectos gerenciais. Normalmente a separação das 
fases do ciclo de vida de um projeto é feita com base em 
critérios ligados a questões gerenciais tais como: mobilização 
de recursos humanos, alocação de recursos financeiros, 
envolvimento de partes (departamentos, setores, etc.) da 
empresa, etc. Cada fase do ciclo de vida do projeto costuma ter 
um contexto ou cenário bem diferenciado da fase anterior. Não 
é difícil imaginar que as equipes e recursos financeiros 
envolvidos numa fase de Estudo de Viabilidade de um 
empreendimento imobiliário são bem diferentes das equipes e 
recursos financeiro envolvidos na execução da obra. 
 
Já as etapas de elaboração de projetos técnicos diferenciam-se 
pela caracterização de níveis de evolução entre a concepção 
inicial e o detalhamento executivo. Não há necessariamente 
uma grande diferenciação entre equipes e custos envolvidos em 
cada etapa (embora isso possa ocorrer em grandes 
empreendimentos). 
 
A forma de organizar o ciclo de vida do projeto pode variar 
bastante conforme o empreendimento e seus fatores 
intervenientes. Já a forma de organizar as fases de elaboração 
dos projetos técnicos não apresenta grandes possibilidades de 
variação. 
 
A fabricação de qualquer produto possui uma fase de 
planejamento e uma fase destinada à produção do produto. 
Sendo o produto um projeto técnico de arquitetura ou 
engenharia, a coisa não acontece diferente. Tem-se uma fase de 
planejamento (de equipes, de custos, de prazos, de relações 



 

 

comerciais, etc.) e, posteriormente, uma fase de produção que 
entregará ao final os projetos de arquitetura e engenharia. 
 
Pensando no projeto de desenvolvimento de projetos técnicos 
temos que as fases de elaboração dos projetos técnicos (que 
chamaremos de fases da produção) ocorrem concentradamente 
durante a fase de execução do projeto (fase do ciclo de vida, 
posterior à fase de planejamento organizacional, voltada 
exclusivamente à elaboração dos projetos técnicos). 
 
Essa relação de pertinência das fases de produção dos projetos 
técnicos dentro da fase de execução do projeto tem seu 
entendimento dificultado devido à falta de cultura de 
planejamento da indústria nacional. Essa deficiência precisa ser 
sanada para facilitar essa visualização. 
 
Consideraremos como fases do ciclo de vida de um projeto de 
elaboração de projetos técnicos as seguintes: 

1- Uma fase voltada à proposição, estudos iniciais ou algo 
assim que chamaremos de Pré-Início (apenas para dar 
um nome genérico). Esta fase não precisa 
necessariamente resultar em nenhum documento de 
arquitetura ou engenharia. Estamos falando de questões 
comerciais, financeiras, organizacionais, etc. 

2- Uma fase destinada ao planejamento da produção 
contemplando definição detalhada de custos, prazos, 
equipes, etc. A esta fase chamaremos Iniciação e 
Planejamento. Esta fase ainda trata de questões 
gerenciais, mas as interferências de assuntos técnicos de 
arquitetura e engenharia é bem mais relevante. 

3- Uma terceira fase voltada à produção propriamente dita 
dos projetos técnicos, que chamaremos de Execução e 
Controle. Nesta fase concentram-se os trabalhos das 
equipes técnicas de arquitetura e engenharia. 

4- Uma fase final de ajustes comerciais, entregas de 
documentações definitivas, etc. que chamaremos 
Encerramento. Aqui o trabalho volta a ser 
essencialmente gerencial. 



 

 

 
Dentro da terceira fase do projeto (Execução e Controle) 
ocorrem as fases de produção dos projetos técnicos. 
 
Obviamente, variações são possíveis, porém não implicarão na 
perda da essência do que está exposto até aqui. Mesmo que se 
nomeiem fases diferentes para o ciclo de vida do projeto, 
sempre será possível identificar fases semelhantes às que 
estamos propondo. Como se verá no decorrer do texto, a 
definição deste ciclo de vida é importante para a organização de 
informações. 
 



 

 

2. PADRONIZAÇÃO DO USO DE 
RECURSOS DE INFORMÁTICA EM 
PROJETOS PREDIAIS – O PROBLEMA 

A adoção de recursos de informática no desenvolvimento de 
projetos de Engenharia e Arquitetura trouxe consigo grandes 
avanços em termos de custos, tempo e qualidade dos trabalhos. 
Porém, a grande disseminação destes recursos de forma 
desorganizada criou uma série de problemas de ordem 
organizacional e gerencial no processo de produção destes 
serviços/produtos. A identificação de alguns destes problemas 
pode ser feita através de uma rápida comparação entre as 
formas de trabalho anteriores e as atuais. 

2.1. Antes dos recursos de informática 

Antes da adoção de técnicas computacionais e recursos de 
informática, tínhamos todo o processo produtivo manual. Ou 
seja, todos os documentos dos projetos (gráficos e textuais) 
como desenhos, memórias de cálculos, listagens de materiais, 
especificações etc. eram feitos manualmente. Tomemos o caso 
dos desenhos de engenharia predial. Todos eram feitos por 
desenhistas com utilização de instrumentos simples (lápis, 
canetas, esquadros etc.) e segundo técnicas de desenho 
estabelecidas. Os órgãos normatizadores estabeleciam critérios 
para a apresentação destes desenhos. Por exemplo, eram 
fixadas espessuras para traçados conforme seus significados na 
representação gráfica, tamanhos de papel, tipos de linhas a 
serem usadas, tipos de letras, etc. 
 
Isto era de certa forma fácil, pois a cada espessura de traçado 
correspondia uma única caneta. Sendo assim, 
independentemente de quem fosse o desenhista, não eram 
possíveis muitas variações em virtude mesmo dos limitados 
recursos disponíveis. Dada um escala de representação, a 
alteração desta implicava num retrabalho e portanto essa 
escolha era bem planejada. Etc. 



 

 

 
Quando um desenho fosse servir de base para a elaboração de 
outros, o primeiro precisaria ser reproduzido (copiado). Em 
outras palavras, cada desenho começaria do zero, de uma folha 
em branco. Aliás, o planejamento do desenho demandava uma 
série de cálculos anteriores para a definição do tamanho do 
papel a ser usado (dentre os preestabelecidos) e a escala de 
trabalho. 
 
Em suma, antes da adoção de recursos de informática na 
produção de projetos de engenharia e arquitetura, tinha-se um 
sistema de trabalho com poucos recursos, difundido e 
normalizado em seus aspectos primordiais. 

2.2. Depois dos recursos de informática 

Quando foram introduzidos os primeiros recursos 
computacionais ao processo de trabalho obtiveram-se os 
primeiros avanços, sobretudo em termos de tempo. Os cálculos 
de engenharia começavam a ser automatizados. 
 
Com o avanço da computação gráfica, gradativamente os 
trabalhos de desenho foram se tornando “computadorizados”. A 
corrida na busca da automação total de cálculos e desenhos fez 
surgir uma série de programas gráficos, cada um com sua 
finalidade. Dentre estes, alguns ganharam mercado e se 
firmaram na condição de preferidos. Desta forma surgiram 
versões e versões de programas cada vez mais cheias de 
recursos. Este crescimento tornou altamente flexível a 
utilização destes programas e cada usuário passou a criar seus 
trabalhos utilizando-se dos recursos que mais lhe agradavam ou 
eram úteis. A organização na utilização destes recursos 
dependia apenas da vontade de cada usuário e não seguia regra 
alguma. 
 
Uma alteração importante no processo surge quando um 
desenho deve servir de base para outro. Em vez de se passar 
para frente uma folha de papel, passa-se hoje um arquivo 
eletrônico. O desenho a ser realizado utiliza-se do arquivo 



 

 

recebido eliminando do mesmo as informações que não sejam 
necessárias nesta nova etapa. Não se começa mais do zero, de 
uma folha em branco. 
 
Em suma, com a adoção de recursos de informática, foram 
alteradas as práticas anteriores e passou-se a contar com 
diversas formas de trabalho e recursos espantosamente 
potentes. Entretanto o sistema de trabalho existente, com suas 
normatizações e procedimentos, foi praticamente banido e não 
se criou nenhum outro para substituí-lo. 

2.3. Outros problemas 

Um outro problema criado com as mudanças no processo 
produtivo diz respeito ao armazenamento de trabalhos em 
andamento ou já terminados. O arquivamento de documentos, 
que era função de uns poucos indivíduos que conheciam o 
sistema de arquivamento, hoje é de responsabilidade de 
qualquer pessoa que acesse o arquivo (anteriormente se fazia 
isso pela porta, hoje se faz pelo mouse). 
 
Anteriormente, quando se procurava um documento no arquivo 
tinha-se uma pista para determinar em que pasta poderia estar e, 
em seguida poder-se-ia apreciar uma boa parte do conteúdo de 
cada documento através de sua capa (documentos textuais) ou 
do seu carimbo ou selo (documentos gráficos – desenhos). 
Hoje, após achar a pasta encontram-se nomes de várias 
espécies. Sei lá o que ponto doc, fulano ponto dwg, ciclano 
ponto xls e muito mais. 
 
Poderíamos citar ainda as confusões devidas à utilização de 
diferentes escalas de trabalho (1 unidade no programa é igual a 
1 metro, ou 1 centímetro, ou 1 milímetro, ou 1 polegada, ...). 
Estas diferenças se tornam mais problemáticas quando se 
deseja juntar dois bancos de dados montados em escalas 
diferentes. 
 
Para completar, ao se terminar um trabalho, surgem mais 
incômodos no instante das plotagens de desenhos. As 



 

 

configurações de equipamentos são feitas quase sempre com 
base nas cores utilizadas nos desenhos. Mais uma vez cada 
usuário define seu critério particular para utilização destas 
cores. 
 
E por aí podem ser detectados vários outros problemas oriundos 
da utilização desorganizada dos recursos de informática. 

2.4. Uma explicação necessária 

Evidentemente nem todos os usuários passam por todos esses 
problemas. Porém, são problemas enfrentados por quase todos 
que não dispõem de recursos altamente sofisticados (e caros) de 
arquivamento e gerenciamento de informações. Ou seja, são 
problemas enfrentados pelos profissionais que utilizam 
computadores pessoais e necessitam trabalhar em conjunto com 
outras pessoas. Obviamente cada um deles tem seu sistema de 
trabalho e certamente nenhum dos sistemas é igual ao do 
colega. Se derem sorte, os sistemas de trabalho serão 
ligeiramente parecidos. 
 
Como vivemos hoje num mundo em que se prega o trabalho em 
casa, o trabalho em equipe, o trabalho em rede, a troca de 
informações, etc. não fica difícil concluir que temos um 
problema que tende a se agravar se não forem tomadas 
providências. 

2.5. Onde está o cerne do problema? 

Como podemos fazer para identificar claramente o problema? 
 
Iniciemos identificando o momento em que o problema se 
pronuncia com maior clareza. Este momento é aquele em que 
há troca de informações através de recursos de informática, ou 
seja, quando um usuário recebe arquivos de outro, ou quando 
um usuário tenta utilizar o computador de outro, ou em 
situações semelhantes. 
 



 

 

Certamente isso não ocorre em todas as situações com todos os 
usuários, mas quando ocorre está fatalmente num momento 
com a característica descrita acima. De qualquer forma, 
estamos preocupados com os problemas surgidos neste instante. 
Talvez com alguns condicionantes a mais. Uma análise de caso 
poderá ser mais específica. Iremos fazê-la adiante. 
 
Ora, se há troca de informações entre dois indivíduos, há, 
então, comunicação. Temos aqui, sob este enfoque, um 
problema de comunicação. Devemos estudá-lo através das 
teorias da comunicação. 

2.6. O processo de comunicação e o problema 
detectado 

Sabe-se que o processo de comunicação envolve alguns 
elementos fundamentais. São eles: 
 
1. o emissor da mensagem 
2. a codificação da mensagem emitida 
3. o canal de emissão/recepção 
4. a decodificação da mensagem 
5. o receptor da mensagem 
 
Evidentemente não pretendemos desenvolver um estudo sobre 
o processo da comunicação, mas uma macroanálise do mesmo 
já nos permitirá obter a conclusões necessárias. 
 
O emissor de uma mensagem, quando quer enviá-la a outro, 
precisa codificá-la para que possa usar o canal de comunicação 
disponível. Assim como na escrita, cada conjunto de símbolos 
possui um significado construtivo da mensagem (palavras que 
são substantivos, adjetivos, etc. que, quando juntas, possuem 
um sentido que é a informação), também nos canais de 
informática é necessário agrupar os recursos utilizados de tal 
forma que o conjunto dos mesmos possua um sentido mais 
evidente e inteligível para o receptor. Obviamente, a forma de 
agrupar estes recursos para que os mesmos se apresentem ao 
receptor deve ser conhecida pelo mesmo. Caso contrário seria 



 

 

como mandar uma mensagem em inglês para alguém que só 
entende português: o receptor conhece cada símbolo da 
mensagem (letras), mas a forma de agrupá-los para que façam 
sentido é de todo desconhecida. A questão do sentido é 
extremamente fundamental. Citemos Doria: “Aqui surge, 
inteiro, o problema da comunicação. Nasce no problema do 
sentido das coisas ... Onde nasce o sentido: onde está quem 
fala, escreve, desenha, pinta, faz imagem e palavra. Onde se 
firma o sentido: no contexto, na cultura.” 
 
Cada cultura tem sua língua, sua escrita, etc. extremamente 
bem difundida entre os indivíduos e grupos desta cultura. 
Entretanto, não parece haver qualquer cultura disseminada 
sobre a forma de organizar arquivos, a forma de utilizar os 
recursos disponíveis nos software para fazer certos trabalhos 
comuns, etc. Caso haja alguma norma que determine maneiras 
de trabalhar pergunta-se: esta é a melhor maneira possível com 
os recursos disponíveis? (Observemos que melhor maneira não 
precisa ser a maneira mais poderosa). 

2.7. O caso da engenharia predial 

Tomemos alguns exemplos para podermos entender melhor a 
questão proposta. Estes exemplos são de certa forma reais. 
 
Você é um engenheiro e precisa de informações sobre o projeto 
arquitetônico para fazer os projetos complementares para um 
edifício qualquer. Digamos que alguém lhe passe um disquete 
em cuja etiqueta esteja escrito “projeto1”. Ao chegar em casa 
você procura o conteúdo do disquete e percebe que há um único 
arquivo denominado “projeto1.zip”. Conhecedor da extensão 
ZIP, você descompacta o arquivo e obtém outros três: 
“proj1.dwg”, “proj1a.dwg” e “proj1b.dwg”. Seu interesse está a 
princípio nas plantas baixas dos pavimentos sem se importar 
por enquanto com cortes, fachadas, etc. Intuitivamente você 
abre o arquivo “proj1.dwg” e, contente, descobre que ali estão 
as plantas necessárias. Por curiosidade você abre o arquivo 
“proj1a.dwg” e descobre outras plantas com ligeiras alterações. 
Pressupõe ser uma opção de planta para o edifício em estudo e 



 

 

ainda, que o arquivo “proj1b.dwg” deva ser outra alternativa 
para as plantas. Ao abri-lo percebe que se trata das demais 
representações do projeto arquitetônico básico (fachadas, 
cortes, alguns detalhes, etc.). Liga para o “emissor” da 
mensagem e questiona sobre a planta a ser adotada obtendo 
com resposta a alternativa contida no arquivo “proj1a.dwg”. 
Ótimo! 
 
Ao iniciar o trabalho percebe que as definições internas do 
arquivo estão de forma completamente diferente das utilizadas 
por você e, como era de se esperar, existem muitas informações 
desnecessárias neste instante. Você está utilizando, por 
exemplo, o AutoCAD. Quando tenta desativar a ”camada” de 
textos contida no desenho para melhor visualizá-lo descobre 
que não há qualquer camada intitulada TEXTOS ou algo 
semelhante. Ao contrário, os nomes das camadas disponíveis 
são: 0, 1, 2, 3, P1, P2, P3, P4, P01, P02, ..., alv-hatch, projeção, 
Vporta, e outros. Fica então a dúvida: o que fazer para deixar 
apenas as paredes e esquadrias no desenho? O que significam 
aqueles nomes todos? 
 
Este é um dos muitos problemas enfrentados nos trabalhos em 
que há trocas de informações através de recursos de 
informática. Observemos que os nomes das camadas de 
desenho apresentados são reais (já os enfrentei) e muitas vezes 
foram criados automaticamente por alguns programa dedicado 
à arquitetura, entre outros. 

2.8. A solução 

Admitindo então que o problema situa-se na etapa de 
codificação (e sua conseqüente decodificação) do processo de 
comunicação temos que buscar uma solução nas definições de 
códigos. 
 
É interessante que a definição de um código, para que o mesmo 
possa ser abrangente, seja feita com base no que é mais 
sugestivo em termos de compreensão. Em outras palavras: a 
nomeação de arquivos, por exemplo, deve ser feita através de 



 

 

um código que possa dar idéia do conteúdo; a organização de 
camadas de desenho, em arquivos gráficos, deve ser feita de 
forma a possibilitar a compreensão do conteúdo de cada uma 
através de seu nome, etc. Para que este processo de codificação 
possa ser facilmente adaptável, e aceito de uma forma geral, ele 
deve ser intuitivamente compreensível. Isto indica que sua 
definição precisa ser baseada em conceitos e termos correntes. 
Por outro lado, a codificação deve considerar a mudança 
cultural incluída na adoção de recursos de informática. Ou seja, 
não devemos deixar de considerar os necessários avanços 
permitidos pela computação sem, contudo, sofisticar de tal 
modo a dificultar a difusão dos processos de codificação. Como 
se pode ver, a definição de códigos não é tarefa simples, como 
pode parecer à primeira vista. 
 
Voltemos aos exemplos tratados acima. Mais uma vez é 
interessante observar que as soluções apresentadas são reais (o 
que não significa serem as ideais). Os nomes dos arquivos 
seriam mais sugestivos se utilizassem códigos intuitivos e 
disseminados, ou seja, o arquivo “proj1.dwg” poderia se 
chamar “XXX-AR01.DWG”, onde XXX identificasse o 
edifício do qual tratasse; AR significasse arquitetura; 01 
significasse ser o primeiro arquivo (onde normalmente estão as 
plantas baixas) e, obviamente, DWG significasse ser arquivo 
gráfico do AutoCAD. O arquivo “proj1a.dwg” poderia se 
chamar “XXX-AR01a.DWG” e o arquivo “proj2.dwg” poderia 
se chamar “XXX-AR02.DWG”. Notemos que a adoção deste 
código implica no desenvolvimento de uma cultura que permita 
a associação intuitiva dos códigos do tipo AR (arquitetura). De 
qualquer forma, na pior das hipóteses, já seria um avanço. 
 
Quanto aos nomes das camadas de desenhos poderíamos ter o 
seguinte. No lugar de 0, 1, 2, 3, P1, P2, P3, P4, P01, P02, ..., 
alv-hatch, projeção, Vportas, teríamos como nomes de camadas 
esquadrias, alvenaria-pvt01, pisos, cotas, detalhes, pilares, 
titulos, textos etc. Perguntamos agora: pode-se imaginar o 
conteúdo da camada esquadrias? E da alvenaria-pvt01? 
 



 

 

Mais uma vez é necessário o desenvolvimento de uma cultura 
que permita a assimilação destes nomes como sugestivos. 
Entretanto consideramos muito mais intuitiva esta 
nomenclatura que a anterior. 
 
Uma análise mais criteriosa concluirá que a nomenclatura 
baseia-se em itens que não mudam conforme o projeto. 
Independentemente do edifício em questão, os nomes de 
camadas de desenhos serão os mesmos e os nomes dos arquivos 
seguirão o mesmo padrão. 
 
Aliás, este é o cerne da questão: padrões. 

2.9. Padronização 

O estabelecimento de códigos generalizados nada mais é, na 
prática, que o estabelecimento de padrões de trabalho. Ao 
contrário do que possa parecer, a definição de padrões de 
trabalho não torna o processo de codificação estático no tempo. 
Muito pelo contrário. A adoção de um padrão nada mais é que 
o estabelecimento de um consenso a respeito de uma proposta 
para organização de procedimentos do processo produtivo. Este 
consenso é a base para o desenvolvimento e adaptação destes 
padrões. Ou seja, é um ponto de partida. A utilização dos 
mesmos conduzirá ao seu próprio aprimoramento, adaptando-se 
e englobando novos recursos. O desenvolvimento de cultura é 
uma questão de tempo. 
 
A criação destes padrões dinâmicos de trabalho é um desafio 
razoavelmente grande. Além das implicações de adaptação 
organizada aos processos de trabalho devem ser considerados 
problemas como limites computacionais, necessidades de 
treinamentos extensos e complicados, excessos de padronização 
ou de definições novas, etc. Existem condicionantes por todos 
os lados: técnicos, culturais, econômicos, etc. 
 
Concluindo, a padronização na utilização dos recursos de 
informática em determinadas atividades é de fundamental 
importância para facilitar os trabalhos multidisciplinares (em 



 

 

que há trocas de informações) permitindo uma rápida 
codificação e decodificação das mensagens trocadas entre os 
envolvidos. No ramo dos projetos de engenharia e arquitetura a 
ausência desta padronização globalmente disseminada está se 
tornando até um entrave para avanços mais rápidos e coerentes. 



 

 

3. CONCEITOS IMPORTANTES EM 
CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO E AFINS 

O tratamento das questões pertinentes à discussão que 
pretendemos realizar impõe a necessidade de buscarmos 
fundamentos e argumentos nas ciências apropriadas. Como 
concluído anteriormente, o problema central da questão está na 
comunicação. Logo, nada mais lógico que buscar embasamento 
na(s) Teoria(s) da Comunicação e suas congêneres como 
Ciência da Informação, Semiótica, etc. 
 
Assim, faremos a seguir um resumo dos pontos que julgamos 
importantes para nosso objetivo, qual seja,: estabelecer um 
sistema de organização de informações de projetos de 
arquitetura e engenharia que possa ser simples e abrangente, 
fácil de operação e compreensível de forma o mais intuitiva 
possível. 
 
Como não pretendemos (e nem necessitamos) o rigor científico 
em nossas colocações, tentaremos ser claros e ao mesmo tempo 
precisos sem nos preocuparmos, entretanto, com a completa 
exatidão na utilização de termos próprios das Ciências da 
Informação, Comunicação ou Semiótica. Nem sequer temos o 
objetivo de distinguir os conteúdos de cada teoria, pois isto 
seria extremamente fora do propósito deste texto. 
 
Tentaremos mostrar as relações e a pertinência de cada item 
tratado com nosso objetivo para que, no decorrer do texto 
(capítulo 4 em diante), o leitor esteja atento para o fundamento 
teórico de nossas proposições. 
 
Usaremos como campo de exemplificação a própria atividade 
de projetar em arquitetura e engenharia de edifícios. Assim, os 
exemplos dados serão mais facilmente compreendidos pelo 
leitor (que julgamos ter algum conhecimento na área de 
projetos). Uma vez compreendidos os conceitos, a utilização 



 

 

dos mesmos na formulação do sistema de organização de 
informações de projeto ficará mais clara. 

3.1. Signos: representação / interpretação / 
expressão 

3.1.1. Signos e representação 
Podemos iniciar nossa apresentação tentando estabelecer mais 
precisamente o que devemos entender por representação, 
expressão e interpretação. Escolhemos este início porque a 
atividade de projetar em Arquitetura e Engenharia desenvolve-
se em processos constantes de representação e interpretação na 
tentativa de conseguir expressão satisfatória das soluções 
projetadas. Estes conceitos são estudados basicamente pela 
Semiótica que, por sua vez, pode ser entendida, numa definição 
nada rigorosa, como a ciência que estuda os signos (não os 
signos do zodíaco, evidentemente). 
 
No campo dos estudos semióticos, um signo, a princípio, é a 
entidade que representa alguma coisa. Mas o conceito não se 
limita aí. É preciso ir além para atingirmos nosso objetivo. Na 
realidade o estudo dos signos (Semiótica) é extenso e 
complexo, mas uma rápida incursão a este universo pode 
esclarecer pontos importantíssimos. 
 
Antes de qualquer coisa, precisamos esclarecer que um signo 
não precisa ser necessariamente uma representação simples. 
Alguns signos podem ser graficamente complexos, outros nem 
sequer precisam ser gráficos para serem signos. Diríamos que 
tudo que esta representando alguma coisa em algum momento é 
um signo. Devemos entender que, nesta análise, o importante 
não é a configuração do signo, mas apenas a relação que o 
mesmo guarda com a coisa representada. 
 
Por exemplo, a figura de um cachorro é uma representação do 
animal; uma palavra grafada é uma representação de algo 
(aquilo que ela descreve); o desenho de uma seta representa 
uma direção, um apontamento; a cor vermelha pode representar 



 

 

o amor, etc. Observemos que em algumas circunstâncias o 
silêncio absoluto pode ter significado fundamental , neste caso, 
é um signo. Mas não devemos nos desviar do nosso enfoque. 
Concentremo-nos nos conceitos objetivamente importantes. 
 
Concluímos, então, que a representação é um processo que se 
efetiva com a utilização de signos. Sempre que associamos a 
alguma coisa algo que circunstancialmente tome o seu lugar 
(um signo), estamos realizando uma representação. Esta 
representação pode ser feita através de signos escritos (textos e 
desenhos), signos sonoros, signos visuais, etc. 
 
Na atividade de projetar estamos constantemente representando 
coisas através de desenhos, croquis, diagramas, esboços, textos 
e, por que não, expressões faciais, gestos, animações gráficas, 
sons, etc. Muitas são as situações em que projetistas se valem 
de recursos inusitados para representar suas intenções, suas 
idéias, elementos construtivos, etc. 
 
Os signos são entidades extremamente presentes em todas as 
atividades humanas, mas em algumas, como é o caso dos 
projetos de edifícios, assumem funções extremamente 
fundamentais. 
 
Reparemos que o processo da representação não implica 
necessariamente que outras pessoas compreendam a relação 
entre o signo utilizado e a coisa representada. Um projetista 
pode expressar uma idéia ou utilizar um signo para se referir a 
um elemento construtivo e não ser exatamente compreendido 
da forma como esperava. O entendimento do signo é um 
processo posterior que corresponde à interpretação. 
 
Também no sistema de organização das informações de 
projetos usaremos signos, ou seja, usaremos artifícios para 
representar certas coisas. Estes artifícios serão basicamente 
alguns códigos compostos por signos mais elementares já do 
nosso completo domínio, as letras do alfabeto. Veremos isso no 
momento oportuno. 



 

 

3.1.2. Interpretação 
Para iniciar a compreensão do processo de interpretação será 
interessante acrescentar alguns aspectos sobre signos. Faremos 
isso a seguir. 
 
Como observamos, o termo signo é extremamente geral e isso 
dificulta o seu estudo. Para facilitar podemos classificar os 
signos de inúmeras formas. Apresentaremos uma que julgamos 
importante neste nosso contexto e, na seqüência, 
introduziremos uma categorização geral dos signos. 

3.1.2.1. Primeiridade, secundidade e terceiridade 
Com base na relação existente entre o signo e o seu objeto, 
podemos distinguir o ícone, o índice e o símbolo. Vejamos: 
 
“Ícone é um signo que tem alguma semelhança com o objeto 
representado. Exemplo de signo icônico: a escultura de uma 
mulher, uma fotografia de um carro, e mais genericamente, um 
diagrama ou um esquema” (NETTO, 1999). Em projetos de 
edifícios usamos desenhos que possuem o caráter de ícones. 
Vários desenhos são na verdade miniaturizações do objeto real 
e funcionam quase como uma fotografia. Alguns diagramas 
guardam relações tão próximas com aspectos da realidade que 
podem ser considerados ícones. Aliás, os diagramas são de fato 
obtidos pela exclusão de informações irrelevantes com a 
conseqüente valorização de aspectos considerados importantes 
numa determinada análise; devemos então esperar que os 
diagramas guardem uma real semelhança como a coisa 
representada. 
 
“Índice é um signo que se refere ao objeto denotado em virtude 
de ser diretamente afetado por esse objeto. O signo indicial tem 
alguma qualidade em comum com o objeto, ... embora não seja 
isso que o torna um signo mas, sim, o fato de ser modificado 
pelo objeto. Ex. fumaça é signo indicial de fogo, um campo 
molhado é índice de que choveu, ..., uma impressão digital, um 
número ordinal” (NETTO, 1999). 
 



 

 

“Símbolo é um signo que se refere ao objeto denotado em 
virtude de uma associação de idéias produzida por uma 
convenção. O signo é marcado pela arbitrariedade. ... Ex. 
qualquer das palavras de um língua, a cor verde como símbolo 
de esperança, etc.” (NETTO, 1999). Os símbolos são também 
largamente utilizados em projetos de edifícios; muitas das 
simbologias utilizadas são puramente convencionadas. 
 
É importante dizer que esta distinção é didática. Na realidade 
praticamente todo signo possui as três características. O 
importante é identificar qual é a preponderante em cada caso. 
Observe que a relação de cada tipo de signo com o objeto 
representado acontece de forma diferente. Alguns possuem 
relação quase que direta e outros apenas estabelecem esta 
relação através de convenção. 
 
Esta e outras formas de distinção (classificação) de signos são 
reunidas em três categorias: 
 
A primeiridade recobre o nível do sensível (ícone), possui 
associação praticamente imediata. 
 
A secundidade diz respeito ao nível da experiência, da coisa ou 
evento (índice) e requer experiência anterior tendo, portanto, 
uma associação mais trabalhada. Quem nunca viu fogo não  
consegue entender a associação da fumaça com ele. Quem 
nunca sentiu ou viu alguém sentir medo de cachorro não 
consegue associar cachorro com medo, etc. 
 
A terceiridade refere-se à mente, ao pensamento, isto é, à 
razão (símbolo) e sua associação é feita através de exercício 
mental. 

3.1.2.2. Interpretante: sentido, significado e significação 
Esta passagem que fizemos, talvez de forma forçada, para 
chegar às idéias de primeiridade, secundidade e terceiridade, 
nos ajudará a seguir no entendimento do processo de 
interpretação de signos. 



 

 

 
Façamos o seguinte raciocínio: uma coisa, um objeto ou um 
evento é representado por um signo qualquer num primeiro 
instante. Há, portanto, um objeto e um signo. Ao apreciar o 
signo, um indivíduo imediatamente é levado a criar uma 
imagem mental do objeto representado que, pelo fato de ser 
mental, não é o próprio objeto (que é real), mas apenas uma sua 
representação (representação esta que difere do signo que a 
induziu). A esta imagem que poderíamos entender como um 
signo-objeto damos o nome de interpretante. Este é o embrião 
do processo de interpretação. Observemos que a imagem 
mental criada não é o objeto, mas um novo signo dele, pois o 
está representando neste momento. Este, porém, já é produzido 
(a partir do signo inicialmente usado para representar a coisa) 
pelo indivíduo que recebe a informação. 
 
Observemos que, como o signo, também o interpretante (que é 
um signo) possui três categorias: 
 
O Sentido é o efeito produzido imediatamente na mente, sem 
qualquer reflexão prévia. É aquilo a que corresponde o signo 
antes da análise de qualquer intérprete. O Sentido é o 
Interpretante Imediato que corresponde ao signo. Por outro 
enfoque é também chamado Interpretante Emocional devido 
à sua natureza irracional, instintiva, intuitiva, etc. O desenho de 
fumaça induz a imagem mental de fumaça. A foto de um 
cachorro induz à imagem de um cachorro. 
 
O Significado é o efeito direto realmente produzido no 
intérprete pelo signo; este sim, difere para cada intérprete, pois 
é fruto do seu ato interpretativo, é uma experiência concreta 
experimentada no ato da interpretação. Ocorre a partir de 
experiências sensoriais assimiladas pelo intérprete 
anteriormente. A experiência anterior do intérprete com fogo 
conduz a interpretação do desenho de fumaça como fogo. A 
experiência do intérprete com cães pode induzir à associação de 
uma foto de cachorro com o medo. O Significado é também 
chamado Interpretante Dinâmico correspondente ao signo. 



 

 

Como envolve algum esforço (físico ou mental) do intérprete 
(mesmo que este não seja capaz de quantificá-lo ou senti-lo), é 
chamado também Interpretante Energético. 
 
A Significação é o resultado interpretativo que todo intérprete 
está destinado a chegar se der a devida consideração ao signo; 
corresponde ao efeito total produzido pelo signo sobre o 
intérprete nas condições apropriadas que permitem chegar a 
este resultado. A Significação é o Interpretante Final do 
signo, pois esgota suas intenções. Como corresponde a um 
relativamente complexo processo de análise mental realizado 
pelo intérprete, é também chamado de Interpretante Lógico. 
O desenho da fumaça, que conduz à imagem do fogo associa-
se, após análise das circunstâncias de utilização do signo, à 
idéia de perigo. Da mesma forma, a foto de um cão que induz a 
imagem do animal, associa-se ao medo e, nas condições 
apropriadas, culmina com a idéia de perigo. Enfim, o 
Interpretante Lógico do signo pode variar e todo o conteúdo 
pretendido pelo autor da representação pode ocorrer no 
processo de interpretação apenas de forma teórica. Na prática, o 
Interpretante Lógico produzido pelo intérprete dificilmente 
conduz à mesma associação pretendida pelo autor da 
representação. 
 
Observemos ainda que os interpretantes não são independentes. 
O Interpretante Energético contém o Emocional e o Lógico 
contém os dois primeiros. 
 
Esta análise da representação e interpretação de signos é 
importante para os projetos de arquitetura e engenharia. 
Primeiro pelo fato de manipularem signos no seu processo e 
segundo por possuírem contextos e realidades extremamente 
complexos para a determinação completa do interpretante. 
 
Da mesma forma, os sistemas de informação se valem de 
signos para se organizarem e requerem cuidado na manipulação 
dos mesmos. Veremos que a estruturação de sistemas de 
organização de informações passa pela utilização maciça de 



 

 

representações que implicam a necessidade de interpretações 
apropriadas para que façam efeito. Observemos também que 
fica claro que o contexto ou as circunstâncias de utilização de 
um signo afetam seu interpretante final, logo a escolha de 
signos deve ser feita de forma contextualizada na tentativa de 
aproximar o interpretante final do objeto representado pelo 
signo inicial. 

3.1.3. Expressão 
Poderíamos dizer que a expressão é um processo geral que 
envolve os processos de representação e interpretação. A 
expressão é enfim o processo a ser avaliado. A representação se 
faz para permitir uma interpretação que corresponda ao que se 
quer de fato expressar. A representação sem a consideração da 
interpretação não garante a expressão. 
 
Enfim, diríamos que a expressão é o resultado produzido por 
um conjunto de interpretações realizadas sobre um outro 
conjunto de representações. A que nível chega a interpretação é 
um aspecto que afetará profundamente a expressão. Assim, 
intérpretes que dediquem esforços diferenciados à análise de 
uma dada representação farão com que as expressões 
resultantes sejam também diferentes. Da mesma forma, 
representações da mesma coisa preparadas com doses 
diferentes de critério e considerações diversas produzirão 
expressões diferentes. 
 
Devemos concluir por ora que projetos em engenharia e 
arquitetura, bem como sistemas de organização de informações, 
são produtos da atividade humana que merecem cuidados 
especiais no tratamento de signos. 
 
Na realidade a questão é ainda mais complexa, uma vez que a 
expressão, por abranger uma gama de aspectos mais gerais, não 
resulta apenas de uma análise dos processos de representação e 
interpretação da forma como tratamos aqui. Há elementos a 
serem analisados sob outros enfoques. 
 



 

 

Neste ponto chegamos às condições iniciais que caracterizam o 
processo de comunicação. Aqui, o universo de conhecimento 
necessário a um estudo se expande e adiaremos esta discussão. 
Antes dela é preciso introduzir elementos das Ciências da 
Informação. 
 
Lembramos mais uma vez que a introdução destes conceitos é 
importante para fundamentar teoricamente as proposições que 
apresentaremos posteriormente. 

3.2. Informação 

3.2.1. Informação 
Muitos são os conceitos encontrados para informação. Cada um 
expressa de forma diferente ou destaca aspectos diferentes de 
uma mesma coisa. Definir o que venha a ser informação pode 
ser importante, mas aqui preferiremos discorrer sobre alguns de 
seus aspectos, suas conseqüências, suas características, etc. 
Julgamos que desta forma poderemos introduzir mais conteúdo. 
Lembramos que nossa preocupação não é trabalhar o assunto 
com rigor científico, mas destacar elementos importantes para a 
quarta parte de nosso texto. 
 
“Informação são dados dotados de relevância e propósito 
(DAVENPORT, 1998)”. Esta definição contém explicitamente 
uma das principais características de uma informação, a 
relevância. De forma implícita, traz uma outra característica 
importante, também apresentada por Davenport, a necessidade 
da intermediação humana na informação. Não há informação 
sem a mediação humana, pois quem atribui relevância e quem 
tem algum propósito na realidade é o homem. Logo, a 
informação é um fenômeno também humano, estudado pelas 
Ciências da Informação, entre elas a Teoria da Informação. 
 
A Teoria da Informação preocupa-se com a construção de 
mensagens, que poderíamos encarar como conjuntos de 
informações. O importante na informação e nas mensagens são 
a sua intenção e capacidade de alterar o comportamento do 



 

 

receptor que, afinal, necessita dela e pretende considerá-la em 
suas atitudes. Toda informação ou mensagem tem por objetivo 
alterar o comportamento do receptor. 
 
“Em situações de busca de informações, o usuário se encontra 
em um estado anômalo de conhecimento que deve ser 
preenchido com informação/conhecimento procurado para se 
tornar coerente.” (MARCONDES, 2001). Aqui se caracteriza 
outro aspecto muito importante da informação: ela é sempre 
demandada. Não se impõe informação a ninguém a não ser 
que este a queira. (É possível, entretanto, que alguém precise de 
alguma informação e não saiba disso, mas este é um caso 
desnecessário de se estudar por ora). 
 
As informações, portanto, são dados (numéricos, textuais, 
gráficos, etc.) que se revestem de importância peculiar em 
determinadas condições, de tal forma que passem a possuir 
relevância para alguém que necessita deles para completar 
coerentemente conteúdos desconexos de seu conhecimento. 
Este conhecimento poderá ser (e normalmente o é) 
representado sob a forma de informações para retransmissão. 
Este novo conjunto de informações (mensagem) poderá ser, por 
completo ou em partes, relevante a outros receptores que se 
apropriarão deles dando-lhes uma particular interpretação de 
forma a complementar novas lacunas de conhecimento e assim 
por diante. 
 
Como trataremos de informações em nosso objetivo, é 
importante lastrearmos nossas análises com conhecimento mais 
específico sobre elas. Faremos isso no sentido de municiarmo-
nos com argumentos para as proposições que faremos. 

3.2.2. Mensagens: ordem, repertório, estrutura, 
audiência 

As mensagens, tomadas como conjuntos de elementos 
informacionais, caracterizam-se basicamente por três 
fundamentos: a ordenação dos elementos, o repertório da 
mensagem, a estrutura da mensagem. 



 

 

 
A ordem é imprescindível a qualquer mensagem. A mudança 
da ordem dos elementos de uma mensagem pode alterá-la 
substancialmente, induzindo comportamento diferente do 
esperado no receptor ou mesmo não sendo compreendida por 
ele. Por exemplo, mudando a ordem das palavras numa 
sentença qualquer podemos alterar-lhe o entendimento ou 
torná-la incompreensível. 
 
O repertório é o conjunto de signos conhecidos por um 
indivíduo de forma que possam ser utilizados por ele. 
Observemos que desta forma cada indivíduo possui o seu 
repertório e poderíamos definir um repertório ideal e um real a 
cada pessoa. Por exemplo, qual o repertório ideal a alguém que 
se comunica em português e qual o real? Todos nós 
conhecemos a língua portuguesa em sua totalidade? O 
repertório de uma mensagem é, então, o conjunto de signos 
utilizados para criá-la. 
 
O terceiro elemento que devemos destacar na construção de 
uma mensagem é a sua estrutura. Este conceito é de certa 
forma mais difícil de compreender. A estrutura é aquilo que 
permite perceber, por analogias conscientes ou não e processos 
semelhantes, que alguma coisa é uma mensagem mesmo que 
não a entendamos. Por exemplo, provavelmente um bom 
número de pessoas é capaz de distinguir uma sentença, um 
texto escrito numa outra língua, de um simples conjunto de 
palavras quaisquer. Isso é possível porque se pode perceber 
estrutura na mensagem. É também possível distinguir um 
desenho (mesmo que seja um croqui mal feito a mão) de um 
rabisco simplesmente, graças à estrutura que o croqui tem e não 
o rabisco. Este é o conceito de estrutura, é aquilo que permite 
perceber a igualdade entre coisas diferentes ou a diferença entre 
coisas aparentemente iguais. Nem sempre perceber a estrutura 
de algumas mensagens é tão simples. O receptor da mensagem 
que não esteja atento e preparado para isso pode não conseguir 
interpretá-la por não identificá-la como mensagem (não 
percebeu a estrutura). 



 

 

 
Como foi dito, a informação preenche um estado anômalo de 
conhecimento. Ela é transmitida através de mensagens. Estas 
mensagens são conjuntos ordenados de signos de um repertório 
colocados segundo uma estrutura. 
 
Pensemos no completo repertório de um indivíduo. Se outro 
indivíduo possuísse repertório idêntico nada seria possível 
passar de informação de um ao outro, pois ambos conhecem 
igualmente o que o outro conhece. Podemos então concluir que 
a informação só pode fluir de indivíduos que possuam 
repertórios diferentes. Como o repertório de cada um é 
construído ao longo de sua história através de suas experiências 
e, como sabemos, todos somos diferentes uns dos outros, 
embora tenhamos repertórios congruentes em alguns aspectos, 
a troca de mensagens é viável entre dois indivíduos em 
determinados assuntos e circunstâncias. 
 
O importante aqui é destacar que para que haja informação é 
importante que os repertórios de emissor e receptor sejam 
secantes, ou seja, possuam regiões de sobreposição, mas 
fundamentalmente diferentes. “Apenas o diferente interessa na 
informação” (NETTO, 1999). De fato, informar-se sobre algo 
que você já conhece não lhe acrescenta nada. Logo, não lhe 
complementa o conhecimento, não lhe altera a atitude, o 
comportamento, o estado de espírito, enfim, não faz diferença. 
 
É importante aqui observar que a alteração de um dos 
componentes da mensagem (ordem, repertório ou estrutura) 
pode conduzir a interpretações diferenciadas sobre o seu 
conteúdo e, assim, mensagens que dizem a mesma coisa de 
formas diferentes podem acabar sendo ambas relevantes para 
um intérprete. Afinal, a interpretação é feita com base no 
repertório do receptor podendo ser facilitada ou alterada 
conforme a forma de transmissão da mensagem. Lembremos 
que estudar o mesmo assunto por livros diversos pode ser 
extremamente útil. Isso ocorre em parte devido à ordenação de 
assuntos, as formas de estruturas utilizadas, etc. Abordaremos 



 

 

novamente estes aspectos ao falarmos de valor agregado à 
informação. 
 
Outro conceito importante para nós será o de audiência. Toda 
mensagem para ser formulada se vale de um repertório e para 
ser compreendida deve encontrar repertório compatível. Assim, 
quanto maior o repertório utilizado na montagem da mensagem, 
menor será a quantidade de repertórios compatíveis 
encontrados. Dizemos que será menor a audiência da 
mensagem. Por outro lado, usar um repertório demasiadamente 
pequeno para formular uma mensagem reduziria demais seu 
conteúdo e, embora pudesse ser compreendida por um enorme 
número de receptores dificilmente traria alguma informação, 
pois não acrescentaria nada de diferente. Haveria sim conteúdo, 
mas em termos informacionais poderia ser praticamente nula. 
 
O conteúdo informacional de uma mensagem está, então, de 
certa forma relacionado à sua imprevisibilidade. Não se pode 
prever o que não se sabe, o que é informação completamente 
nova. 
 
É importante reparamos que saber da existência de uma dada 
informação não significa que a conhecemos. Quando 
procuramos uma informação podemos saber onde ela está e 
como consegui-la, mas no momento não a temos (conhecemos); 
por isso precisamos encontrá-la. 

3.2.3. Valor agregado à informação 
Como já foi citado, a informação não é um fim em si mesma, 
ou seja, a informação só fará sentido e terá utilidade quando 
tomada em um contexto específico. Este contexto é que dará 
relevância a ela por preencher lacunas de conhecimento, balizar 
decisões, complementar conteúdos de análise, etc. 
 
A informação tem, portanto, um valor variável conforme venha 
a ser sua utilização. 
 



 

 

Podemos pensar na informação com algo demandado por um 
específico “estado anômalo de conhecimento”. Sendo 
demandada, o indivíduo que necessita de informação deve 
procurá-la em fontes diversas. Quando tratamos de informações 
especializadas, normalmente as fontes são grandes bancos 
organizados segundo algum critério. 
 
Quando lidamos com bancos de informações o conceito de 
valor agregado mostra-se importante. 
 
Há diversas formas de agregar valor a informações através de 
sistema de organização das mesmas. O simples fato de um dado 
qualquer se encontrar inserido coordenadamente em um 
conjunto maior de informações já o reveste de novas 
características que lhe agregam valor. O conjunto de 
informações e sua organização definem a princípio um contexto 
ao qual se relaciona o dado e, como sabemos, o contexto é 
fundamental para atribuir valor à informação. 
 
A forma de organização de informações também é fator de 
agregação de valor na medida em que facilita a recorrência às 
mesmas. Neste caso poderíamos medir o valor agregado pelo 
tempo gasto para se encontrar uma informação. A organização 
de informações é em si uma mensagem, pois traz conteúdo 
intrínseco. Como mensagem, possui ordem, estrutura e 
repertório. Poderíamos dizer que a organização de informações 
é uma mensagem que deve orientar o caminho para obter a 
específica informação de que se precisa. 
 
Outra forma de agregação de valor à informação é a forma 
como é apresentada. Formas diferentes de apresentação de uma 
mesma informação podem ser mais ou menos úteis em 
situações diversas. (Pensemos, por exemplo, na apresentação de 
valores que variam com o tempo em forma de gráficos 
coloridos ou tabelas monocromáticas). 
 
Podemos ainda agregar valor às informações através do 
agrupamento ponderado em subconjuntos significativos em um 



 

 

determinado sistema de organização. Este critério reforça o 
aspecto de complementaridade das informações como elos na 
construção de cadeias de conhecimento. 
 
Por fim, outro ponto importante a ser destacado que também é 
fator de agregação de valor a um conjunto de informações é a 
padronização de apresentação. A existência de padrões melhora 
a inteligibilidade das informações por permitir ao usuário a 
repetição de um método de leitura. Este processo repetitivo 
agiliza e facilita o uso do conjunto de informações. Dizemos 
que temos uma melhor usabilidade. 
 
Devemos fazer a ressalva de que qualquer fator de agregação 
de valor, se usado de forma desmedida, pode acabar se 
tornando um fator bloqueador de interpretações. Por exemplo, a 
extrema subdivisão de informações em grupos significativos 
pode fazer com que se perca a visão do todo (entenda-se 
contexto). Neste caso chega-se a não compreender a 
significação dos grupos por estarem tão subdivididos. Ou ainda, 
o excessivo e indiscriminado uso de cores pode gerar confusões 
com matizes muito próximas. 
 
Um processo interessante de agregação de valor a informações 
de um banco é a interatividade que se pode gerar entre o banco 
e seus usuários. Quando cada usuário pode opinar sobre a 
informação, é natural que seu conteúdo altere-se com o tempo 
de modo a aproximar-se cada vez mais das necessidades dos 
usuários que, afinal, são os responsáveis pelas mudanças. 

3.3. Terminologia 

Para finalizar esta parte do texto, apenas mais uma colocação 
importante. Trata sobre Terminologia. 
 
“Para as diferentes disciplinas técnico-científicas, a 
terminologia é um conjunto das unidades de expressão e 
comunicação que permite transferir o pensamento 
especializado. Portanto é uma forma de transferir, de 



 

 

comunicar.” (DIAS, 2000). Esta é uma das várias formas 
possíveis de definir o que venha a ser terminologia. 
 
Na realidade, a terminologia pode ser estudada por várias 
vertentes, encarando-a como teoria, como prática ou como 
produto. O importante nas colocações que pretendemos fazer é 
mostrar a importância de se ter estabelecida uma terminologia 
apropriada. 
 
A simples constatação apresentada na definição acima, qual 
seja, ser a terminologia uma forma de comunicação 
especializada, já atribui a ela uma importância fundamental. 
Afinal a comunicação é a forma de transferir conhecimento. A 
terminologia participa, então, fundamentalmente na 
transferência do conhecimento especializado. Mas ela faz ainda 
mais. Para que seja estabelecida ou estudada, é preciso 
organizar o conhecimento. Assim, torna-se ela - a terminologia 
- responsável também por alguma organização no 
conhecimento. Nesta organização, evidenciando lacunas, a 
terminologia passa a possibilitar a criação de conhecimento 
novo. 
 
Irrefutável é, portanto, a necessidade de fazer uso de 
terminologias apropriadas aos mais diversos campos do 
conhecimento especializado. Contidas nas grandes áreas de 
conhecimento estão todas as suas sub-áreas, em cada sub-área, 
novas divisões, etc. Cada terminologia deve ser coerente em 
seu campo de abrangência e ainda assim, encaixar-se 
harmoniosamente nas áreas mais genéricas ou mesmo vizinhas. 
 
Sistemas mais avançados de organização de informações 
devem ser baseados em uma metodologia de processamento de 
dados terminológicos. Isso implica no desenvolvimento e 
controle de vocabulários de cada área do conhecimento. A 
recuperação de informações organizadas segundo algum 
sistema se faz, sobretudo, com base na terminologia. 
 



 

 

Se tratamos de engenharia e arquitetura de edifícios e de 
projetos de um modo geral, devemos procurar a terminologia 
própria da área de conhecimento especializado. Infelizmente 
podemos perceber uma confusão de termos nestas áreas devido 
à ausência de desenvolvimento e difusão de estudos 
terminológicos. Há muito desconhecimento de termos, seus 
significados exatos, etc. Para não complicar a situação, 
devemos procurar utilizar, para a definição de nosso sistema de 
organização de informações, termos genéricos e largamente 
difundidos. Desta forma, minimizaremos as dificuldades de 
interpretação. Acreditamos que o problema maior seja o 
desconhecimento do exato significado dos termos e não o 
desconhecimento dos mesmos. Lamentavelmente não temos o 
costume de utilizar os termos de nossa língua com o devido 
rigor. 



 

 

4. ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E 
DIRETÓRIOS (PASTAS) DE PROJETOS 

4.1. Compromisso com o processo 

Muitas são as definições para o que vem a ser a informação. 
Independente da que venhamos a utilizar, uma coisa é certa: a 
informação não é um fim em si mesma. Toda informação, para 
que possa sê-lo, está associada a uma necessidade. Precisa-se 
de uma informação para se fazer algo: tomar uma decisão, 
completar uma conexão de idéias, etc. Isso ocorre porque toda 
informação, para que tenha valor, precisa estar inserida em um 
contexto, como já foi exposto. A informação por si só, não 
possui grande valia. O que lhe atribui importância é o contexto, 
a necessidade, o problema que ela vem resolver, etc. 
 
Pensemos, então, no processo de desenvolvimento de projetos 
técnicos de arquitetura e engenharia. O que se faz nesta 
atividade pode ser descrito como solucionar problemas os mais 
diversos. O processo de desenvolvimento dos projetos é, em si, 
um grande contexto de problematização, criação, solução, etc. 
É um campo propício ao florescimento de novos 
conhecimentos, criação de novas informações,, etc. A 
disponibilização de informações para este processo deve levar 
isso em conta. Informação excessiva ou faltante, não 
propiciamente organizada, falha, irreal, etc. podem ser nocivas 
ao processo por impedirem sua evolução em termos ótimos. 
 
O sistema organizacional das informações ao longo do 
desenvolvimento de um projeto deve, portanto, ser estudado 
considerando não só as informações em si, mas a forma de 
disponibilizá-las de maneira a agregar valor ao processo de 
desenvolvimento de projetos e conseqüentemente ao produto do 
mesmo. Basta imaginarmos que se qualquer forma de 
disponibilizar as informações fosse satisfatória, não estaríamos 



 

 

enfrentando os problemas aqui tratados pelo simples fato de 
que eles não existiriam. 

4.2. O Sistema de Organização de Informações de 
Projeto – SOIP 

4.2.1. Diretrizes de um SOIP 
A organização das informações do projeto é fundamental para 
permitir seu gerenciamento e garantir sua qualidade. Esta 
organização de informações deve ser tal que permita uma fácil 
identificação de um registro qualquer isoladamente e uma 
compreensão do conjunto das informações do projeto de forma 
rápida e segura. 
 
O sistema de organização de informações de projeto deve ainda 
permitir o registro temporal das informações. Isso significa que 
deve haver condições de resgatar informações de fases passadas 
do desenvolvimento dos trabalhos, a definição dos prazos de 
duração de cada fase, as datas de obtenção de cada informação, 
etc. 
 
Obviamente, o sistema ideal de organização de informações 
dependerá de muitos aspectos e não será possível definir um 
modelo organizacional perfeito para qualquer aplicação. 
 
Cada empreendimento, cada cliente, cada escritório, cada 
profissional possui suas necessidades e preferências. O sistema 
de organização e gestão de informações de projeto deve 
permitir, portanto, a definição de procedimentos específicos por 
projeto, ou por cliente, etc. Entretanto, mesmo com 
possibilidades de variações, um sistema deve ser relativamente 
rígido dentro de um mesmo empreendimento e, mais 
importante ainda, deve integra-se com diversos outros sistemas 
e projetos. Desta forma, a definição de um modelo básico é 
inevitável e seu aprimoramento e flexibilização deve ser feito 
com muito cuidado, sob pena de torná-lo pouco amigável e 
conseqüentemente inutilizável. 
 



 

 

Uma distinção importantíssima a ser feita pelo sistema é a 
existente entre as informações do projeto em andamento e as 
informações a que se pode recorrer para o desenvolvimento 
dele. As primeiras – as do projeto – são as informações que 
estão sendo criadas, reproduzidas, trabalhadas, etc. para a 
produção do serviço. As segundas são informações 
disponibilizadas para este e qualquer outro projeto, mas que 
permanecem relativamente imutáveis e registradas ao longo do 
tempo, são informações de recorrência constante. 
 
Entre as informações do projeto podemos ainda identificar as 
informações referentes ao processo de desenvolvimento do 
projeto técnico (projeto processo) e aquelas que constituem o 
próprio projeto técnico de arquitetura e engenharia (projeto 
produto). 
 
Obviamente um projeto, depois de terminado, pode se tornar 
uma informação de recorrência, mas devido a sua 
complexidade, a forma como se apresenta é de difícil 
recontextualização. Esta diferença é fundamental entre 
informações do projeto e informações de recorrência: a 
dificuldade de manipulação, recontextualização, conexão, etc. 
Poderíamos dizer que uma (projeto) é informação composta, 
complexa, finalizada, enquanto a outra (recorrência) é 
informação componente, simples, reutilizável, manipulável, 
reconectável, recontextualizável. 
 
A discussão aprofundada sobre estas características de cada 
tipo de informação poderia gerar muita polêmica. Conforme o 
universo de análise, a finalidade da mesma, etc. um projeto 
poderia ser tido como informação elementar. Mas, para o nosso 
problema, pensemos da seguinte forma: se uma informação 
pode ser inserida em diversos outros projetos com um mínimo 
de reformulação ela é caracteristicamente uma informação de 
recorrência. Logo, imaginemos: um projeto arquitetônico de 
uma residência é único e dificilmente será reutilizável com 
pouca reformulação. O projeto estrutural de um reservatório é 
tipicamente uma informação de recorrência, pois pode haver 



 

 

em diversos projetos, um reservatório semelhante (ou mesmo 
idêntico). Com este raciocínio podemos separar, para nossa 
finalidade, as informações destas duas naturezas. 

4.2.2. SOIP proposto 
O sistema apresentado a seguir baseia-se apenas na distribuição 
de informações em diretórios (pastas) estrategicamente 
definidos. Permitindo uma relativa variabilidade de estruturas 
de pastas e arquivos, o modelo pretende dar liberdade às 
equipes de projeto mantendo os princípios de formulação do 
sistema organizacional de informações. Sendo passível de 
extrema simplificação e não requerendo recursos dispendiosos 
e nem conhecimento especializado, o SOIP proposto pretende 
ser útil desde ao profissional autônomo e pequenos escritórios 
de projeto até empresas de maior porte. É importante observar 
que a automatização do sistema através de software também 
não requer grandes investimentos. 
 
O modelo descrito orienta-se, sobretudo, no processo de 
desenvolvimento do projeto técnico de arquitetura e engenharia 
e contempla seus aspectos técnicos e também gerenciais. Uma 
vez que não está automatizado, tem seu controle concentrado 
nas mãos do gerente do projeto e sua equipe. Uma equipe bem 
treinada pode fazer com que sua aplicação exija esforço 
mínimo. 
 
As informações distribuídas em arquivos são armazenadas em 
diretórios. A estrutura de diretórios (pastas) permite a 
organização das informações de forma lógica (baseada no 
processo) e ao longo do tempo (por considerar as fases de 
desenvolvimento do projeto). A nomeação dos arquivos (que 
fazem o papel de células de informação indivisíveis) se faz de 
tal forma que sua localização ou inserção é extremamente 
facilitada dentro da estrutura lógica de organização ou mesmo 
cronologicamente. 
 
Estes dois aspectos fundamentais do modelo – a estrutura 
lógica de organização baseada no processo produtivo do projeto 



 

 

técnico e a incorporação de uma variável cronológica – juntos, 
fazem com que a proposta contemple as principais necessidades 
dos processos de desenvolvimento e gerenciamento de projetos 
técnicos de Arquitetura e Engenharia Predial. 
 
Como se poderá ver, os diretórios principais podem ter uma das 
seguintes funções: 
 

1- Separar informações de projeto de informações de 
recorrência 

2- Organizar em subgrupos as informações de recorrência 
ou de projeto 

3- Facilitar o gerenciamento de bases de informação de 
forma setorizada, pois projetos técnicos de arquitetura e 
engenharia envolvem diversas áreas de conhecimento 

4- Endereçar as informações com base nas necessidades 
do processo produtivo dos projetos técnicos. 

4.3. Estrutura de diretórios 

4.3.1. Diretórios principais 
Haverão sempre alguns diretórios principais de trabalho. Estes 
diretórios poderão ser classificados em duas classes 
fundamentais: os diretórios de informações de recorrência (aqui 
chamados Bibliotecas) e os diretórios de informações de 
projeto (aqui chamados Projetos ou Propostas). No sistema que 
vamos propor, os diretórios principais serão, a princípio: 
 
01 Biblioteca GRAFICA 
02 Biblioteca de MODELOS 
03 Biblioteca de TABELAS Úteis 
04 Biblioteca de CATALOGOS 
05 Biblioteca de APOSTILAS 
06 Biblioteca de APLICATIVOS; 
11 Propostas DESCARTADAS; 
12 Propostas PENDENTES; 
13 Projetos FINALIZADOS; 



 

 

14 Projetos em ANDAMENTO; 
 
Os números no início de cada nome de diretório (pasta) têm o 
objetivo de impor a ordem em que as pastas aparecerão quando 
listadas em um software para navegação e identificar as pastas 
que contêm informações de recorrência (Bibliotecas, iniciada 
por 0) e as que contêm informações de projetos (Propostas e 
Projetos, iniciadas por 1). Um ponto importante nisto é que as 
pastas das extremidades das listas são mais visíveis e 
ergonomicamente mais acessíveis. Por isso deverão sempre ser, 
neste SOIP, a Biblioteca GRAFICA e Projetos em 
ANDAMENTO, pois estas deverão ser as pastas com maior 
número de acessos. A visualização das demais pastas fica mais 
fácil devido à utilização de maiúsculas em palavras chave do 
nome de cada uma. A utilização de cores seria interessante, 
dando destaque às pastas de maior acesso, porém esta 
possibilidade pode não ser factível no caso geral atualmente. 
Além disso, a utilização de cores na realidade pode acabar por 
incluir mais uma variável na montagem do sistema de 
organização de informações. Esta variável, se mal 
administrada, pode atrapalhar mais que ajudar (problemas com 
matizes próximos e reprodução de cores em monitores de 
computador). 
 
É fácil perceber que a quantidade de diretórios principais pode 
variar conforme as necessidades do processo produtivo. Essa 
variação, entretanto, precisa ser bem estudada para que não se 
incluam como principais, diretórios que são secundários. A 
definição disto depende dos critérios adotados para agrupar as 
informações (de recorrência ou dos projetos). 
 
Na estrutura apresentada, as informações de recorrências foram 
agrupadas conforme os principais processos que as utilizam. As 
Bibliotecas GRÀFICA e de MODELOS são utilizadas ao longo 
de toda a produção do projeto técnico para facilitar a 
preparação dos documentos necessários ao processo de 
produção ou à composição do produto final (projeto técnico) 
propriamente dito. A Biblioteca de TEBELAS Úteis é utilizada 



 

 

basicamente para efetuar dimensionamentos ou consultar 
valores referenciais necessários às tomadas de decisão ao longo 
do processo produtivo. A Biblioteca de CATÁLOGOS é 
utilizada nos processos de especificação de produtos e também 
é fonte de informações para tomadas de decisão. A Biblioteca 
de APOSTILAS contém manuais, textos, etc para consulta e 
estudo (evidentemente tratam-se normalmente de material 
pouco aprofundado que funcionam como lembretes). A 
Biblioteca de Aplicativos agrega softwares de pequeno porte 
que auxiliam em algumas operações ao longo do processo 
produtivo (os softwares de grande porte devem ser tratados 
isoladamente). 
 
Essas Bibliotecas devem ser passíveis de serem transportadas 
(em CD-ROM, por exemplo) ou devem estar disponíveis em 
rede para toda a equipe do projeto. Elas constituem um 
repositório de boa parte do conhecimento produzido por uma 
infinidade de projetos e evolui com o tempo. São inclusive 
formas interessantes de troca de informações entre 
profissionais, escritórios de projeto e empresas. 
 
As informações de projetos foram agrupadas conforme o status 
do projeto em questão. Estes status podem ser: 
DESCARTADAS, para as propostas que tenham vencido o 
prazo de validade ou recusadas pelo cliente; PENDENTES, 
para propostas ainda em análise pelo cliente e dentro do prazo 
de validade; FINALIZADOS, para projetos já entregues e sem 
qualquer pendência; em ANDAMENTO, para os projetos em 
pleno desenvolvimento ou com pendências ainda a serem 
resolvidas. 

4.3.2. Subdiretórios de projetos 
Para os diretórios de Projetos (em ANDAMENTO ou 
FINALIZADOS) a estrutura de subdiretórios proposta, 
explodida no máximo de suas possibilidades é: 
 
XX Projetos XXXXXXXX: 
 CLIENTE 



 

 

  PROJETO 
   FASE DO PROJETO (conforme tabela) 
    GERENCIAMENTO 
     ÁREA DE CONHECIMENTO (conforme tabela) 
      ARQUIVOS 
    TÉCNICO 
     FASE DA PRODUÇÃO (conforme tabela) 
      DISCIPLINA (conforme tabela) 
       ARQUIVOS 
 
Mais à frente veremos as funções de cada subdivisão destas. 
 
Vale ressaltar que projetos de menor porte podem não 
necessitar de tantas subdivisões dado o reduzido número de 
arquivos a serem organizados. Assim, propõe-se ainda uma 
estrutura simplificada, como a seguir: 
 
XX Projetos XXXXXXXX: 
 CLIENTE 
  PROJETO 
   GERENCIAMENTO 
    ARQUIVOS 
   FASE DA PRODUÇÃO (conforme tabela) 
    DISCIPLINA (conforme tabela) 
     ARQUIVOS 
 
Serviços extremamente simplificados (normalmente um serviço 
menor de consultoria cujo produto final seja apenas um 
relatório ou um conjunto único de desenhos) podem ainda usar 
uma terceira configuração da estrutura organizacional, 
igualmente simplificada. Assim: 
 
XX Projetos XXXXXXXX: 
 CLIENTE 
  PROJETO 
   GERENCIAMENTO 
    ARQUIVOS 
   TÉCNICO 
    ARQUIVOS 
 



 

 

Façamos uma primeira análise destas propostas antes de entrar 
nos detalhes de cada subdivisão. 
 
Todas as três configurações apresentam os projetos divididos 
entre as pastas destinadas a cada cliente. Assim, cada cliente 
tem sua pasta. Com base na estrutura principal (Diretórios de  
Projetos), constatamos que o mesmo cliente poderá figurar nas 
pastas principais Projetos em ANDAMENTO e Projetos 
FINALIZADOS, por exemplo. A distinção por cliente foi 
considerada prioritária em relação a outros critérios de 
separação porque facilita o tratamento personalizado do 
cliente. Uma vez que se adentra à pasta de um cliente perde-se 
a visão dos clientes restantes e demais projetos em andamento. 
Assim, tudo que passa a aparecer para o usuário do SOIP 
refere-se ao mesmo cliente. 
 
Após a divisão por cliente, executa-se a divisão por projeto. 
Espera-se que um mesmo cliente venha a contratar diversos 
projetos, o que justifica esta divisão. Uma empresa que executa 
apenas um projeto por cliente ou é muito específica, ou não 
consegue reter seus clientes. 
 
A partir deste nível o SOIP permite algumas diferenciações. A 
terceira configuração apresentada (a mais simples) divide as 
informações do projeto apenas entre os processos de 
Gerenciamento e Técnicos. Para serviços de menor porte, ou 
seja, com menores quantidades de informações, menores 
prazos, etc. esta separação pode ser suficiente. Em cada uma 
destas pastas finais (Gerenciamento e Técnico) haverão um 
reduzido número de arquivos facilmente manipuláveis. 
 
Ampliando-se a abrangência do projeto, chegamos a uma 
situação típica: projetos com maior abrangência de áreas 
técnicas, mas ainda de menor porte gerencial. Isso normalmente 
engloba as situações dos pequenos escritórios de arquitetura e 
engenharia consultiva. É importante frisar que o menor porte 
gerencial destes trabalhos não quer dizer que não precisem de 
gerenciamento, mas o que se observa na prática é que muitos 



 

 

projetos são gerenciados de forma um tanto expedita (se é que 
se pode falar em gerenciamento expedito). Por exemplo, um 
projeto de uma residência de médio porte pode ser dividido nas 
disciplinas de Arquitetura, Estruturas, Instalações Elétricas e 
Instalações Hidro-Sanitárias. É comum também (e 
produtivamente necessário) que o projeto seja ainda dividido 
em fases de produção como Estudos Preliminares, Anteprojeto 
e Projeto Executivo, por exemplo. Esta é, provavelmente a 
situação de muitos dos trabalhos realizados por escritórios de 
arquitetura e engenharia. Os arquivos ligados ao gerenciamento 
do projeto são em pequeno número e normalmente não 
possuem uma padronização fixa. São propostas, contratos, 
cartas, relatórios, etc. 
 
Finalmente chegamos à configuração mais expandida do SOIP 
(no tocante às pastas principais de Projetos). Neste caso, o 
projeto possui porte avantajado tanto em termos técnicos 
quanto em termos gerenciais. Os processos produtivos são tais 
que permitem ou até demandam um grau de estruturação maior 
para permitir planejamento e controle apropriados. Observemos 
que esta complexidade não é imposta pela complexidade do 
produto a ser desenvolvido pelo projeto, mas do processo de 
desenvolvimento e gerenciamento dele. Podemos ter um 
produto simples desenvolvido em um processo produtivo 
extremamente estruturado, gerenciado, padronizado. 
Evidentemente esta situação variará de empresa para empresa, 
escritório para escritório, profissional para profissional ou, 
numa visão bem projetizada, de projeto para projeto. 
 
Vejamos agora como codificar os nomes destas pastas e suas 
várias subdivisões. Esta codificação é uma convenção mais ou 
menos empírica. 

4.3.2.1. Cliente 
Para a designação do Cliente deverá ser usado: texto por 
extenso + hífen + código do cliente, por exemplo: 
 
Cia Vale do Rio Doce - CVRD 



 

 

Educandário Santo Antonio - StoAnt 
Condomínio do Edifício Dólar Urbano - EDU 
Eduardo José da Silva – EduJS 
Etc. 
 
A quantidade de caracteres do código dependerá do método de 
codificação adotado. Aqui sugerimos códigos derivados dos 
nomes por abreviação ou formação de siglas, limitando-se o 
número de caracteres a um mínimo de 3 e um máximo de 8. 
Observar que o uso de maiúsculas e minúsculas pode ser de 
vital importância. Pode-se optar por dispensar acentuação ou 
caracteres especiais conforme as possibilidades do sistema. 
 
O texto a ser usado é a denominação jurídica do cliente (que 
está vinculada ao seu CGC ou CPF). Obviamente um mesmo 
cliente poderá ter um ou mais projetos cadastrados. O cliente é 
a pessoa (física ou jurídica) que figurará no processo de 
desenvolvimento do projeto como Contratante e, portanto, não 
deve ser confundido com o Proprietário, embora possam ser a 
mesma pessoa. 
 
Os códigos dos clientes devem ser combinados entre os 
diversos setores de uma empresa para que não haja um cliente 
com um código no setor de engenharia e outro no setor 
financeiro.. 
 
A utilização de códigos numéricos pode ser feita, porém, 
recomendamos que o código possa ser interpretado de forma 
fácil. Códigos numéricos costumam ser de difícil memorização 
por serem elaborados por uma associação pouco intuitiva. 
Códigos mais intuitivos, de interpretação mais imediata, devem 
ser preferidos. Isso significa tentar aproximá-los de um ícone 
do cliente e distanciá-los de um símbolo (observar conceitos no 
capítulo 3). Assim, a Companhia Vale do Rio Doce poderia ser 
designada como CVRD ou simplesmente Vale (como é 
comumente chamada). A escolha dos códigos deve ser feita de 
modo a evitar confusões. Não se poderia designar por Vale um 



 

 

cliente que por acaso tivesse esse sobrenome se a CVRD 
também fosse ou pudesse ser cliente do escritório de projetos. 

4.3.2.2. Projeto 
Cada projeto deverá ser designado por: nome do projeto + hífen 
+ código do projeto. 
 
Da mesma forma que na nomeação do diretório do cliente, os 
códigos dependem do método de codificação. Aqui usaremos 3 
a 8 caracteres novamente. A distinção entre maiúsculas e 
minúsculas é fundamental. 
 
O código do projeto deve ser definido pelo Gerente do Projeto 
e, eventualmente, sua equipe. 
 
Observemos que um mesmo cliente pode conter um ou mais 
projetos (serviços). Por exemplo, um escritório pode estar 
desenvolvendo os projetos de dois edifícios para uma mesma 
construtora. Cada empreendimento terá um gerente e uma 
equipe de trabalho, mas todos compartilharão de uma mesma 
base de dados de bibliotecas e guardarão seus arquivos numa 
mesma “árvore” de diretórios (pastas). 
 
Os níveis de acesso a pastas, subpastas e arquivos podem ser 
controlados por software através de senha ou serem liberados 
para permitir intercâmbios de idéias e soluções. 

4.3.2.3. Fase do projeto 
Todo projeto (serviço) possui algumas fases características ao 
longo do seu ciclo de vida. No caso mais geral podemos 
identificar no SOIP proposto: 
 

1- A fase embrionária do projeto, onde são feitas 
negociações, estudos (normalmente de viabilidade), etc. 
A esta fase denominaremos Pré-início, pois, no nosso 
entender, o projeto iniciar-se-á efetivamente após estes 
procedimentos. Evidentemente nem todos os projetos 
precisam desta fase. Muitas vezes ela não passa do 



 

 

recebimento de um convite para elaborar uma proposta 
para um serviço. É comum também que nesta fase ainda 
não esteja formalizada uma relação comercial com o 
cliente e os trabalhos são feitos como investimento, sem 
garantia de retorno (financeiro principalmente). 

2- A seguir temos a fase onde o projeto de fato inicia e 
toma forma, chamaremos de Iniciação e 
Planejamento. Nesta fase, o Gerente do Projeto deve 
estar designado para assumir os trabalhos (se já não o 
estiver desde o pré-início). Aqui se faz todo o 
planejamento do projeto. É comum nesta fase a pasta 
destinada aos processos Técnicos estar praticamente 
vazia, pois a fase é fundamentalmente para os processos 
de Gerenciamento. Nesta fase certamente já deve haver 
uma relação comercial formalizada com o cliente. 

3- A fase seguinte é a de Execução e Controle. Agora sim 
os projetos técnicos entram em plena fase de produção 
e conseqüentemente, controle. As questões técnicas 
começam a serem trabalhadas e as informações técnicas 
começam a borbulhar. Por este motivo, a separação dos 
arquivos técnicos em disciplinas é fundamental. Mesmo 
entre os arquivos gerados pelos processos técnicos pode 
ser necessário (e normalmente é) separar os arquivos 
em fases de produção. 

4- Caminhando para o fim do ciclo de vida do projeto 
chegamos à fase de Encerramento. Nesta fase 
apresenta-se a versão final do produto a ser entregue 
(processos Técnicos) e resolvem-se todas as pendências 
comerciais e gerenciais ainda persistentes nos processos 
de Gerenciamento. 

5- Por fim, alguns projetos, mesmo depois de finalizados, 
podem exigir alguns serviços Pós-entrega. Esse é o 
nome da fase final. Nem sempre esta fase existirá. Os 
serviços desta fase podem ser encarados como novos 
projetos, afinal, o projeto, estando encerrado, já não 
mais existe. 

 



 

 

Cada uma destas fases de projeto possuirá arquivos 
(informações) gerenciais e técnicos distribuídos em pastas 
apropriadas. Conforme a quantidade ou a exigência de 
organização do processo produtivo, estas informações 
(dispostas em arquivos dos mais diversos tipos) podem ser 
subdivididas em áreas de conhecimento em gerenciamento de 
projetos ou fases e disciplinas de produção. 
 
As pastas destinadas a cada uma destas fases do projeto serão 
nomeadas simplesmente com os nomes de cada fase + hífen + 
código da fase (PI, PL, EX, EN ou PO). 
 
Apenas como esclarecimento, devemos ressaltar que os nomes 
dados a estas fases do projeto não devem se confundir com os 
Grupos de Processos de Gerenciamento (Iniciação, 
Planejamento, Monitoramento e Controle, Execução, 
Encerramento) citados nas bibliografias especializadas em 
Gerenciamento de Projetos. Embora sejam conceitos que 
guardem alguma relação, são, por natureza, independentes. A 
escolha que fizemos dos nomes para as fases do projeto (que 
expressam seu ciclo de vida) tem por objetivo tão somente 
tentar ser o mais genérica possível. 

4.3.2.4. Áreas de conhecimento 
As áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos são 
nove (segundo o PMI – Project Management Institute): Escopo, 
Tempo, Custos, Recursos, Qualidade, Comunicação, Riscos, 
Aquisições e Integração. Cada uma destas áreas de 
conhecimento engloba um conjunto de informações específicas 
a cerca do projeto em seu aspecto gerencial. Deve-se avaliar a 
real necessidade desta divisão para não incorrer no erro de 
exagerar a estratificação das informações. Aliás, talvez decidir 
sobre em que nível deve-se considerar eficaz o agrupamento 
das informações de um projeto seja o ponto mais difícil em um 
SOIP. Além disto, as informações destas áreas de 
conhecimento geralmente são de tal forma inter-relacionadas 
que fica difícil o tratamento isolado delas. 
 



 

 

As pastas destinadas a cada área do conhecimento serão 
nomeadas apenas com o nome da própria área. + hifem + 
código da área de conhecimento (3 caracteres). Veja os códigos 
nos anexos. 

4.3.2.5. Fase da produção e disciplina 
Da mesma forma, os diretórios de cada fase da produção são 
nomeados com: nome da fase + hífen + código da fase de 
produção (2 caracteres). Veja os códigos nos anexos. 
 
Os diretórios de disciplina dentro de cada fase serão nomeados 
com: disciplina + hífen + código da disciplina (3 caracteres). 
Veja os códigos nos anexos. 
 
A definição das fases de produção é feita pelo Gerente do 
Projeto conforme as negociações realizadas com o contratante. 
Normalmente podem estar associadas a prazos, parcelas de 
pagamento, etc. e certamente estarão associadas ao 
planejamento feito para a produção do produto em questão 
(projeto técnico de arquitetura ou engenharia). 
 
Estas subdivisões em fases do projeto de fases da produção são 
uma das formas de permitir o registro temporal da evolução do 
projeto (processo e produto) além de facilitar a recorrência a 
documentos anteriores. Observemos que da forma proposta, a 
própria visualização da árvore de diretórios e subdiretórios do 
projeto já fornece uma quantidade significativa de informações. 
Essa comunicação de forma razoavelmente gráfica é 
interessante para introduzir de imediato o contexto em que se 
encontram os trabalhos ou o seu grau de evolução. 
Simplesmente observando a árvore de diretórios e subdiretórios 
dos projetos, podemos identificar clientes, fase do projeto, fase 
da produção, disciplinas (modalidades) do projeto técnico. 
Reparemos que para isso não é necessário abrir sequer um 
arquivo do projeto. 



 

 

4.3.3. Subdiretórios de propostas 
A estrutura de diretórios para projetos em fase de pré-início ou 
Iniciação e Planejamento (Propostas PENDENTES e 
DESCARTADAS) serão idênticas às de diretórios de Projetos. 
A peculiaridade existente é a de que as Propostas 
DESCARTADAS  não passarão das fases iniciais do projeto 
(pré-início, normalmente) e as Propostas que vierem a ser 
negociadas passarão a integrar o diretório de Projetos em 
ANDAMENTO. Assim, é de se esperar que o diretório 
Propostas PENDENTES tenha normalmente poucos 
subdiretórios (aqueles referentes a.projetos que estão em 
negociação). 
 
É importante salientar que um mesmo cliente pode possuir uma 
pasta (subdiretório) em cada um dos diretórios de Projetos e 
Propostas. Isso resolve a possibilidade de um cliente possuir 
Projetos em ANDAMENTO, Projetos FINALIZADOS, 
Propostas PENDENTES em negociação e Propostas 
DESCARTADAS, simultaneamente. Quando um novo contrato 
é fechado, a pasta deste projeto é movida do subdiretório do 
cliente, na pasta de Propostas PENDENTES, para que seja 
incluída sob o subdiretório do mesmo cliente na pasta de 
Projetos em ANDAMENTO. 
 
A pasta de Propostas PENDENTES será normalmente acessada 
pelos gerentes de projeto que estão negociando cada um deles. 
É comum que os empreendimentos em negociação possuam 
algumas poucas divisões nas pastas destinadas aos processos 
Técnicos, tais como Arquitetura, Topografia, etc. caso estes 
serviços sejam a base para a elaboração da proposta de 
trabalho. 

4.3.4. Exemplos de estruturas de pastas para projetos 
A título de exemplo apresentamos um caso de estruturação de 
pastas em um SOIP para o caso mais abrangente. Este é o caso 
em que a estrutura da organização apresenta tanto o ciclo de 
vida do projeto (o que poderíamos chamar de ciclo de vida 
gerencial) quanto as fases de produção dos projetos técnicos. 



 

 

Observemos que os arquivos do projeto propriamente ditos 
encontrar-se-iam armazenados nos sétimo e oitavo níveis desta 
estrutura. 
 
14 Projetos em ANDAMENTO 
 Prefeitura Municipal de Projetolândia – PMProj 
  Escola Prefeito Aparecido – EPApa 
   Pré-início – PI 
    Gerenciamento 
     Integração - INT 
     Escopo - ESC 
     Custos - CUS 
    Técnicos 
     Topografia – TOP 
     Consolidação Geotécnica – GEO 
   Iniciação e Planejamento - PL 
    Gerenciamento 
     Integração – INT 
     Escopo - ESC 
     Custos - CUS 
     Tempo - TEM 
     Recursos - REC 
     Qualidade - QUA 
     Comunicações - COM 
     Riscos - RIS 
     Aquisições - AQU 
    Técnicos 
     Arquitetura – ARQ 
     Topografia – TOP 
     Consolidação Geotécnica – GEO 
   Execução e Controle - EX 
    Gerenciamento 
     Integração – INT 
     Escopo - ESC 
     Custos - CUS 
     Tempo - TEM 
     Recursos - REC 
     Qualidade - QUA 
     Comunicações - COM 
     Riscos - RIS 
     Aquisições - AQU 
    Técnicos 
     Estudos Preliminares – EP 



 

 

      Urbanização - URB 
      Arquitetura – ARQ 
      Terraplenagem – TER 
      Topografia – TOP 
      Consolidação Geotécnica - CGE 
      Estruturas – EST 
      Iluminação - ILU 
      Instalações Elétricas – ELE 
      Instalações Hidráulicas – HID 
      Instalações Sanitárias – SNT 
      Instalações Telecom - TEL 
      Prevenção e Combate a Incêndios - PCI 
     Anteprojeto – AP 
      Urbanização - URB 
      Arquitetura – ARQ 
      Terraplenagem – TER 
      Topografia – TOP 
      Consolidação Geotécnica - CGE 
      Estruturas – EST 
      Iluminação - ILU 
      Instalações Elétricas – ELE 
      Instalações Hidráulicas – HID 
      Instalações Sanitárias – SNT 
      Instalações Telecom – TEL 
      Prevenção e Combate a Incêndios - PCI 
     Projeto Legal – PL 
      Urbanização - URB 
      Arquitetura – ARQ 
      Instalações Elétricas – ELE 
      Instalações Telecom - TEL 
      Prevenção e Combate a Incêndios - PCI 
     Projeto Executivo - PE 
      Urbanização - URB 
      Arquitetura – ARQ 
      Terraplenagem – TER 
      Topografia – TOP 
      Consolidação Geotécnica - CGE 
      Estruturas – EST 
      Iluminação - ILU 
      Instalações Elétricas – ELE 
      Instalações Hidráulicas – HID 
      Instalações Sanitárias – SNT 
      Instalações Telecom – TEL 
      Prevenção e Combate a Incêndios - PCI 



 

 

   Encerramento - EN 
    Gerenciamento 
     Integração – INT 
     Escopo - ESC 
     Custos - CUS 
     Tempo - TEM 
     Recursos - REC 
     Qualidade - QUA 
     Comunicações - COM 
     Riscos - RIS 
     Aquisições - AQU 
    Técnicos 
     Urbanização - URB 
     Arquitetura – ARQ 
     Terraplenagem – TER 
     Topografia – TOP 
     Consolidação Geotécnica - CGE 
     Estruturas – EST 
     Iluminação - ILU 
     Instalações Elétricas – ELE 
     Instalações Hidráulicas – HID 
     Instalações Sanitárias – SNT 
     Instalações Telecom – TEL 
     Prevenção e Combate a Incêndios - PCI 
 
A árvore apresentada acima mostra o grau de dificuldade de 
manter organizadas, com o nível de estruturação apresentada, 
as informações de um projeto. Certamente, para este grau de 
estruturação, a equipe do projeto deve estar muito bem treinada 
na utilização do SOIP ou o processo de organização das 
informações deve ser informatizado. 
 
Simplificando (ou desestruturando) um pouco o aspecto 
gerencial a árvore poderia ser modificada para um caso mais 
simples, porém, a organização dos arquivos de gerenciamento 
precisaria ser melhor estudada na nomeação de cada arquivo 
uma vez que o agrupamento por pastas deixa de existir. Neste 
caso, os arquivos estariam armazenados nos sexto e sétimo 
níveis, conforme a fase do projeto. Ganha-se, em relação ao 
caso anterior, um nível na estrutura e as informações (arquivos) 
de gerenciamento do projeto parecem ficar desestruturadas no 



 

 

sistema organizacional, pois ora aparecem como disciplina, ora 
como fase da produção, o que, a rigor, seria um equívoco. De 
qualquer forma, para projetos com um menor rigor no 
gerenciamento isso não deve atrapalhar a organização. 
 
Assim, poderíamos usar a seguinte estrutura: 
 
14 Projetos em ANDAMENTO 
 Prefeitura Municipal de Projetolândia – PMProj 
  Escola Prefeito Aparecido – EPApa 
   Pré-início – PI 
    Gerenciamento 
    Topografia – TOP 
    Consolidação Geotécnica – GEO 
   Iniciação e Planejamento - PL 
    Gerenciamento 
    Arquitetura – ARQ 
    Topografia – TOP 
    Consolidação Geotécnica – GEO 
   Execução e Controle - EX 
    Gerenciamento 
    Estudos Preliminares – EP 
     Urbanização - URB 
     Arquitetura – ARQ 
     Terraplenagem – TER 
     Topografia – TOP 
     Consolidação Geotécnica - CGE 
     Estruturas – EST 
     Iluminação - ILU 
     Instalações Elétricas – ELE 
     Instalações Hidráulicas – HID 
     Instalações Sanitárias – SNT 
     Instalações Telecom - TEL 
     Prevenção e Combate a Incêndios - PCI 
    Anteprojeto – AP 
     Urbanização - URB 
     Arquitetura – ARQ 
     Terraplenagem – TER 
     Topografia – TOP 
     Consolidação Geotécnica - CGE 
     Estruturas – EST 
     Iluminação - ILU 
     Instalações Elétricas – ELE 



 

 

     Instalações Hidráulicas – HID 
     Instalações Sanitárias – SNT 
     Instalações Telecom – TEL 
     Prevenção e Combate a Incêndios - PCI 
    Projeto Legal – PL 
     Urbanização - URB 
     Arquitetura – ARQ 
     Instalações Elétricas – ELE 
     Instalações Telecom - TEL 
     Prevenção e Combate a Incêndios - PCI 
    Projeto executivo 
     Urbanização - URB 
     Arquitetura – ARQ 
     Terraplenagem – TER 
     Topografia – TOP 
     Consolidação Geotécnica - CGE 
     Estruturas – EST 
     Iluminação - ILU 
     Instalações Elétricas – ELE 
     Instalações Hidráulicas – HID 
     Instalações Sanitárias – SNT 
     Instalações Telecom – TEL 
     Prevenção e Combate a Incêndios - PCI 
   Encerramento - EN 
    Gerenciamento 
    Urbanização - URB 
    Arquitetura – ARQ 
    Terraplenagem – TER 
    Topografia – TOP 
    Consolidação Geotécnica – GEO 
    Estruturas – EST 
    Iluminação - ILU 
    Instalações Elétricas – ELE 
    Instalações Hidráulicas – HID 
    Instalações Sanitárias – SNT 
    Instalações Telecom – TEL 
    Prevenção e Combate a Incêndios - PCI 
 
Haveria ainda uma possibilidade de redução maior, porém com 
a perda do registro do ciclo de vida do projeto. Isso poderia ser 
obtido pela exclusão das pastas referentes às fases do projeto. 
Este caso atende a projetos cujo gerenciamento seja feito sem 
estruturação gerencial. Levam-se em conta apenas as fases de 



 

 

produção dos projetos técnicos, tratando o gerenciamento no 
nível das fases de produção. Uma vez que o gerenciamento não 
acompanha as fases do ciclo de vida do projeto, deve-se dar 
atenção especial à nomeação dos arquivos para evitar que 
informações (arquivos) referentes ao nascimento do projeto 
(pertinentes à fase de pré-início) sejam utilizadas 
indiferentemente nas fases posteriores (execução, por 
exemplo), pois como sabemos, o amadurecimento de um 
projeto pode promover modificações substanciais de escopo, 
custos, requisitos de produto, etc. Nesta estrutura as 
informações (arquivos) de gerenciamento estariam no quinto 
nível e as técnicas no sexto. Assim, poderemos ter: 
 
14 Projetos em ANDAMENTO 
 Prefeitura Municipal de Projetolândia – PMProj 
  Escola Prefeito Aparecido – EPApa 
   Gerenciamento 
   Estudos Preliminares – EP 
    Urbanização - URB 
    Arquitetura – ARQ 
    Terraplenagem – TER 
    Topografia – TOP 
    Consolidação Geotécnica - CGE 
    Estruturas – EST 
    Iluminação - ILU 
    Instalações Elétricas – ELE 
    Instalações Hidráulicas – HID 
    Instalações Sanitárias – SNT 
    Instalações Telecom - TEL 
    Prevenção e Combate a Incêndios - PCI 
   Anteprojeto – AP 
    Urbanização - URB 
    Arquitetura – ARQ 
    Terraplenagem – TER 
    Topografia – TOP 
    Consolidação Geotécnica - CGE 
    Estruturas – EST 
    Iluminação - ILU 
    Instalações Elétricas – ELE 
    Instalações Hidráulicas – HID 
    Instalações Sanitárias – SNT 
    Instalações Telecom – TEL 



 

 

    Prevenção e Combate a Incêndios - PCI 
   Projeto Legal – PL 
    Urbanização - URB 
    Arquitetura – ARQ 
    Instalações Elétricas – ELE 
    Instalações Telecom - TEL 
    Prevenção e Combate a Incêndios - PCI 
   Projeto executivo 
    Urbanização - URB 
    Arquitetura – ARQ 
    Terraplenagem – TER 
    Topografia – TOP 
    Consolidação Geotécnica - CGE 
    Estruturas – EST 
    Iluminação - ILU 
    Instalações Elétricas – ELE 
    Instalações Hidráulicas – HID 
    Instalações Sanitárias – SNT 
    Instalações Telecom – TEL 
    Prevenção e Combate a Incêndios - PCI 
 
A configuração acima pode ter larga aplicação nos pequenos 
escritórios de arquitetura e engenharia onde o gerenciamento do 
projeto é feito de forma menos profissionalizada. Neste ponto 
devemos observar que esta forma de gerenciamento (que na 
realidade tende a uma ingerência do projeto) normalmente 
acarreta perdas consideráveis sob diversos aspectos. 
 
Trabalhar com a configuração extremamente reduzida, usando 
apenas a divisão entre arquivos de gerenciamento e técnicos 
(sem fases de produção), não seria uma boa alternativa para um 
projeto, uma vez que a pasta de arquivos técnicos tenderia a ter 
um enorme volume de arquivos, além de dificultar o controle 
cronológico da evolução da produção dos projetos técnicos. As 
perdas gerenciais já foram comentadas anteriormente. Seria 
como usar a seguinte estrutura: 
 
14 Projetos em ANDAMENTO 
 Prefeitura Municipal de Projetolândia – PMProj 
  Escola Prefeito Aparecido – EPApa 
   Gerenciamento 



 

 

   Urbanização - URB 
   Arquitetura – ARQ 
   Terraplenagem – TER 
   Topografia – TOP 
   Consolidação Geotécnica - CGE 
   Estruturas – EST 
   Iluminação - ILU 
   Instalações Elétricas – ELE 
   Instalações Hidráulicas – HID 
   Instalações Sanitárias – SNT 
   Instalações Telecom - TEL 
   Prevenção e Combate a Incêndios - PCI 
 

4.3.5. Subdiretórios de bibliotecas (para projetos 
prediais) 

O conceito de Biblioteca é muito abrangente e pode ser 
interpretado de diversas maneiras conforme a situação. Para o 
que pretendemos fazer – propor um SOIP – entenderemos por 
Biblioteca ao(s) conjunto(s) de informações às quais 
normalmente se recorre em situações típicas de 
desenvolvimento de projetos (no caso, trabalharemos com 
serviços de projetos e consultoria em construção de edifícios). 
 
Outro ponto importante que estamos considerando em nossa 
análise é o fato de estarmos trabalhando com informações 
digitalizadas, ou seja, consideramos que o acesso a essas 
informações é feito através de um microcomputador. 
Acreditamos que essa situação seja realidade em praticamente 
100% dos casos. 
 
As informações que compõem uma Biblioteca da natureza que 
estamos cogitando podem se apresentar de várias formas: 
textos, tabelas, gráficos, ilustrações, desenhos, etc. Essas 
formas elementares podem ainda ser organizadas em 
documentos mais complexos como: artigos, catálogos, 
planilhas, apostilas, livros, projetos típicos, etc. 
 
Baseados no processo de desenvolvimento de projetos de 
arquitetura e engenharia, mais especificamente em necessidades 



 

 

/ operações típicas válidas para quase todas as modalidades 
(disciplinas) de projeto, sugerimos uma primeira divisão do 
conteúdo da Biblioteca conforme a seguir: 
 
01 Biblioteca GRAFICA 
02 Biblioteca de MODELOS 
03 Biblioteca de TABELAS Úteis 
04 Biblioteca de CATALOGOS 
05 Biblioteca de APOSTILAS 
06 Biblioteca de APLICATIVOS 
 
Cada um destes grandes diretórios contém informações 
apropriadas para determinadas atividades do processo de 
desenvolvimento de projetos. Alguns outros diretórios podem 
ser sugeridos, entretanto, os citados atendem a maioria das 
situações possíveis. 
 
As bibliotecas de modo geral tendem a ter seu conteúdo 
renovado e ampliado constantemente. Assim, costumam ser 
pastas com grande quantidade de arquivos freqüentemente 
consultados. Considerando que as consultas são feitas 
normalmente por disciplina, esta divisão pode ser considerada 
importante. Por outro lado, a fim de facilitar a organização das 
informações, prevendo o crescimento acentuado das 
Bibliotecas, podemos ainda separá-las por área do 
conhecimento. Assim, diminuímos as quantidades de arquivos 
em cada pasta da biblioteca e facilitamos as buscas por 
informações orientando as associações da necessidade do 
usuário com o vasto conteúdo das bibliotecas. 
 
A proposta consiste em dividir as bibliotecas em grandes áreas 
do conhecimento (arquitetura, engenharia civil, engenharia 
elétrica, etc.) e subdividi-las em setores e/ou disciplinas. 
Recomenda-se que estas áreas e subáreas sejam controladas de 
forma centralizada por uma comissão de profissionais. O 
desenvolvimento indiscriminado da estrutura de Bibliotecas 
pode levar ao caos o sistema de organização das mesmas. 
 



 

 

As bibliotecas são tão importantes para uma organização e suas 
possibilidades são tantas e tão complexas que será melhor tratá-
las numa outra ocasião. Isso será feito posteriormente. A 
princípio desejamos fornecer apenas uma idéia de qual seria sua 
estrutura típica. 
 
É necessário observar que a organização das Bibliotecas está 
fortemente ligada ao processo de trabalho adotado num projeto. 
Podemos então concluir que seria impossível criar um modelo 
organizacional ideal e genérico.  
 
Dentro de cada subárea ou disciplina deverão haver subpastas 
referentes a itens específicos. Alguns exemplos: 
 
1- Arquitetura / Predial / Janelas 
2- Arquitetura / De Interiores / Mobilia / Mesas 
3- Arquitetura / De Interiores / Banheiro / Vasos 
4- Civil / Estruturas / Pilares 
5- Civil / Instalacoes Hidro-Sanitarias / Agua 
6- Civil / Instalacoes Hidro-Sanitarias / Esgoto 
7- Eletrica /Instalações Elétricas BT 
8- Eletrica / SPDA 
9- Desenho Tecnico / Gabaritos / Formatos ABNT 
10- Desenho Tecnico / Simbolos Genericos 
 
Quanto mais se afunila a árvore de diretórios e subdiretórios 
nas bibliotecas, mais difícil se torna manter uma estrutura 
uniforme em todas as ramificações. Assim, a primeira grande 
divisão realizada (gráfica, modelos, tabelas, etc.) tenta resolver 
também este problema, separando informações de mesma 
natureza, embora de áreas de conhecimento diferentes. Por 
exemplo, muitas das subpastas específicas da Biblioteca 
Gráfica podem ser divididas em Símbolos e Detalhes, divisão 
esta que não faz sentido em Bibliotecas de conteúdo não 
gráfico. 
 
Algumas distinções entre arquivos com conteúdo semelhantes 
podem ser feitas no próprio nome do arquivo, sobretudo na 



 

 

Biblioteca Gráfica. Por exemplo, códigos como PL, CT e EL 
podem ajudar para designar Planta, Corte e Elevação. 
Considere o caso de Janela150X130-PL, Janela150X130-CT e 
Janela150X130-EL. Outros códigos são também muito úteis 
para outros tipos de elementos: para vistas frontal, lateral, 
posterior e superior podemos usar VF, VL, VP. VS e ainda 
VLE e VLD para esquerda e direita. Um código muito útil seria 
utilizar 3D para diferenciar os registros que contenham 
representações tridimensionais de algum elemento construtivo. 
 
Assim, muitas são as possibilidades de criação de registros 
significativos ao processo de desenvolvimento de projetos para 
as informações de uma biblioteca. Na seleção de um arquivo 
(informação) deve-se considerar o contexto em que ele se 
encontra (área e subáreas do conhecimento, pasta, etc.) e os 
códigos que compõem o registro. 
 
Enfim, fica relativamente fácil verificar a importância e o grau 
de complexidade próprios do trabalho de gestão de bibliotecas. 
Por este motivo, retornaremos futuramente ao assunto para 
pormenorizá-lo melhor. 

4.4. Nomes de arquivos 

O nome de um arquivo de projeto corresponde ao primeiro 
registro informacional visível de um SOIP. Isoladamente ele 
deve fazer sentido por si e, em conjunto com os demais 
arquivos do projeto, deve complementar-se de tal forma que um 
agregue valor informativo ao outro. O sistema proposto baseia-
se em regras simples, característica necessária à sua eficiência. 
 
As regras para formação dos nomes de arquivos de informações 
técnicas e gerenciais são: 
 
Arquivos de informações técnicas: 
 CCCCCC-PPPPPP-FP-DDD-TPC-00-R00 
Arquivos de informações gerenciais: 
 CCCCCC-PPPPPP-FF-ACO-TPC-00-R00 
 



 

 

Onde, 
 
CCCCCC = caracteriza o cliente = código do cliente 
PPPPPP = caracteriza o projeto = código do Projeto 
FF = 2 caracteres para designar a fase do projeto = código da 
fase do projeto (PI, PL, EX, EN, PO) 
FP = 2 caracteres para designar a fase da produção, conforme 
anexo = código da fase de produção 
DDD = 3 caracteres para designar a disciplina, conforme anexo 
= código da disciplina técnica 
ACO = 3 caracteres para designar a área de conhecimento, 
conforme anexo = código da área de conhecimento 
TPC = caracteriza o tipo de conteúdo, conforme anexo = 
código do tipo de conteúdo 
00 = contador de arquivos (01, 02, 03,...99), podendo ter mais 
de dois caracteres, se necessário 
R00 = número da revisão a que se refere o arquivo 
 
Os códicos do cliente e do projeto foram estabelecidos quando 
foram criadas as pastas relativas aos mesmos. 
 
Alguns comentários se fazem necessários. 

4.4.1. Fases do Projeto e Fases de Produção 
As fases do projeto correspondem ao seu ciclo de vida e, 
portanto, são requisitos informacionais importantes para o 
gerenciamento do projeto. As fases de produção, por sua vez, 
são importantes para acompanhar a evolução do projeto técnico 
e devem ser usadas para nomear arquivos de informações 
técnicas. Certamente é possível fazer variações em ambos os 
tipos de fases (alterar fases no ciclo de vida ou na produção), 
porém, é desaconselhável que se usem muitas variações de 
SOIP num mesmo escritório para evitar confusões. Trata-se 
novamente da questão da padronização. Variações do SOIP 
num mesmo projeto devem ser eliminadas. 
 
Por exemplo, pode-se excluir do nome do arquivo o campo FF 
referente à fase do projeto. Fazendo isso, poderemos ter dois 



 

 

arquivos com nomes iguais em fases diferentes do projeto, por 
exemplo, um cronograma da fase de pré-início e um da fase de 
planejamento. Isso pode gerar alguma confusão, mas diminui o 
nome do arquivo. Opcionalmente pode-se usar diferentes 
revisões para distingui-los. 
 
Por outro lado, em projetos nos quais não há estruturação das 
fases do projeto (normalmente pequenos projetos têm um 
gerenciamento menos rigoroso), a divisão em fases de projeto 
pode ser de fato incoerente com o processo produtivo. Assim, 
poder-se-ia dispensar estas pastas no SOIP e seus 
correspondentes códigos nos nomes dos arquivos. 
 
Assim, nos nomes dos arquivos podemos dispensar os códigos 
das fases do projeto em muitos casos. Cabe ao gerente do 
projeto decidir pela inclusão ou não deste campo, com base no 
processo produtivo e nas características do projeto. 
 
Já as fases de produção normalmente são necessárias. Contudo, 
projetos muito pequenos em que se trabalha já na versão final 
no produto, sem a evolução por fases de produção, podem 
dispensar inclusive as pastas de fases de produção e seus 
códigos nos nomes dos arquivos. 
 
Se dispensarmos ambos os campos, os nomes dos arquivos 
seriam normalmente do tipo: CCCCCC-PPPPPP-DDD-TPC-
00-R00. Ou seja, identifica-se o cliente, o projeto, a disciplina 
técnica e o tipo de conteúdo, além dos contadores de arquivos e 
o controle de revisões. O “amadurecimento” do projeto técnico 
poderia ser controlado cronologicamente pelo registro das 
revisões, uma vez que as fases de produção não são utilizadas. 
Isso, porém, seria uma adaptação, pois a revisão de um 
documento não pretende a princípio identificar fases da 
produção, mas apenas alterações de um documento durante 
uma mesma fase. 



 

 

4.4.2. Tipo de conteúdo 
O campo Tipo de Conteúdo (TPC) do nome do arquivo, cujos 
códigos podem ser tabelados (veja anexos), permite variações 
diversas. Para facilidade de identificação de conteúdos, este 
campo pode ser usado com textos maiores, escrevendo-se o 
conteúdo do arquivo no lugar dos códigos. Assim, um arquivo 
que contenha um Plano Global do Projeto, cujo código seria 
PGP (proposto no anexo), pode apresentar o texto 
“PlanoGlobal” no campo do tipo de conteúdo. O mesmo 
poderia acontecer com um cronograma que apresentaria um 
texto do tipo “cronograma” no lugar do código CRO. 
 
Mais uma vez precisamos alertar para os problemas de não 
adotar uma padronização mínima, mesmo que os campos 
possam ser preenchidos com maior liberdade. 
 
O uso de códigos tende a encurtar os nomes dos arquivos, 
porém pressupõe que a equipe que trabalha num projeto os 
compreenda. Isso implica que a escolha de códigos deve ser 
criteriosa para não dificultar a comunicação, e que a equipe 
deve ser treinada no uso do SOIP e seus códigos. 
 
É de se esperar que códigos fundamentados em letras sejam 
definidos com base na terminologia corrente na área de 
aplicação do projeto. Assim, a existência de uma terminologia 
disseminada é condição pra essa solução. Lamentavelmente 
encontramos na indústria da construção civil (foco deste 
trabalho) uma variação enorme de termos, significados e até 
grafias. Este, porém, é um assunto que foge ao nosso objetivo 
aqui. 

4.4.3. Revisões 
O campo R00 destina-se a fazer o controle das emissões de 
revisões de um documento. 
 
Pode-se decidir, por exemplo, que sempre que o documento for 
emitido para análise do cliente este será considerado uma 
revisão. Assim, havendo necessidade de modificações, 



 

 

trabalha-se numa nova revisão do documento mantendo o 
registro da primeira versão enviada para análise. Eventualmente 
as análises que caracterizam as revisões podem ser feitas por 
outro(s) envolvido(s) que não seja o cliente. A forma de 
controlar estas revisões é característica do escritório, empresa, 
etc. 
 
Recomendamos que cada arquivo seja tratado como uma nova 
revisão sempre que as modificações sejam necessárias por 
solicitação de alguém externo à equipe do projeto. Esta situação 
caracteriza uma interferência cuja autoria não pode ser dada à 
equipe do projeto e, conseqüentemente, a equipe pode se 
justificar em posteriores questionamentos. 

4.4.4. Outros campos 
Podem ainda serem incluídos outros campos nos nomes dos 
arquivos de um projeto. Logo após a revisão pode-se incluir um 
código que identifique o responsável pela revisão, por exemplo. 
Seria algo como o autor do documento. 
 
Há casos, sobretudo em fases iniciais de produção de um 
projeto técnico, que podem ser trabalhadas várias opções para 
um mesmo documento (várias plantas, várias fachadas, vários 
lançamentos possíveis de estruturas, vários cronogramas, vários 
sequenciamentos de atividades, etc.). Essa variedade poder ser 
explicitada no nome do arquivo pela criação de um campo para 
controle de opções colocado, por exemplo, logo após o tipo de 
conteúdo do arquivo. Assim, os códigos deste campo poderiam 
ser OP1, OP2, etc. Os nomes de arquivos ficariam assim: 
CCCCCC-PPPPPP-FP-DDD-TPC-OP0-00-R00-
FulanodeTal.*** (incluindo opções e responsável pelo 
arquivo). É preciso tomar cuidado com a extensão do nome do 
arquivo. 
 
Como o SOIP deve estar alinhado com o processo produtivo e 
cada projeto possui características próprias, poderão ocorrer 
casos em que outros campos sejam necessários. Caberá ao 



 

 

gerente do projeto decidir sobre o SOIP a ser usado, os códigos 
a serem usados, etc. e comunicar ou instruir a equipe sobre isso. 
 



 

 

5. LAYERS PARA ARQUIVOS CAD 
Uma vez estabelecida a estrutura de diretórios que será 
utilizada para organizar as informações de projeto e definida a 
forma de nomear arquivos, devemos nos preocupar com a 
estrutura interna dos arquivos dos projetos. 
 
Os arquivos de texto são bem mais simples que os gráficos, e 
sua padronização passaria pela simples definição de estilos a 
serem utilizados em determinadas situações. Poderiam ser 
definidas fontes específicas, formatação de fontes para títulos 
principais, subtítulos, digamos para até 3 níveis de hierarquia, 
margens, formatos de papel, cabeçalhos, etc. Estas definições 
são normalmente utilizadas de forma mais ou menos livre. 
Como são arquivos de fácil manipulação, os problemas 
produzidos pela incompatibilidade de padrões costumam ser 
facilmente resolvidos. Contudo, evitá-los seria interessante. 
 
Porém, nossa preocupação reside nos arquivos de conteúdo 
gráfico. Estes sim causam enormes dores de cabeça devido à 
ausência de padronização ou ineficiência das utilizadas em 
muitos casos. A seguir trataremos deste assunto, iniciando com 
a exposição dos princípios utilizados na padronização e 
posteriormente expondo a estrutura interna para arquivos 
gráficos sugerida. 

5.1. Princípios balizadores 

5.1.1. O paradigma da computação gráfica 
O surgimento da computação gráfica e suas aplicações na 
engenhara e arquitetura trouxe novas perspectivas à atuação 
profissional nestas áreas. As primeiras alterações se deram 
sobretudo, no setor de consultoria, notadamente no ramo de 
projetos. 
 
A princípio utilizada como ferramenta auxiliar, a abrangência 
da computação e dos recursos de informática logo cresceu e 



 

 

impôs nova realidade ao desenvolvimento de trabalhos 
especializados. No tocante à computação gráfica, com os 
programas CAD, CAM e CAE, talvez o maior paradigma 
evolutivo tenha sido a perspectiva da virtualização de 
empreendimentos. Com base neste paradigma foram 
desenvolvidos diversos aplicativos, reformulados programas 
que antes serviam apenas como ferramentas de desenho, etc. 
Enfim, todo o universo da computação gráfica aplicada à 
engenharia e arquitetura foi reconstituído rumo a esta 
possibilidade de criação de uma realidade virtual para 
empreendimentos. 
 
Obviamente a caracterização de uma realidade virtual tão 
próxima quanto possível da verdade é ainda um patamar difícil 
de ser atingido, mas todos os caminhos têm levado a esse fim 
ou ao menos o têm considerado. 
 
Tratar de padronização, metodização ou questões correlatas em 
computação aplicada à engenharia e arquitetura sem considerar 
este paradigma seria, então, andar contra o direcionamento 
dado à evolução. Por isso, o sistema de organização de layers 
(camadas de desenho) é formulado considerando sobremaneira 
esta realidade, bem como outros condicionantes de diferentes 
ordens que se fazem necessários numa empreitada desta 
natureza. 

5.1.2. Princípio fundamental da virtualização 
A primeira diretriz do sistema de organização de layers de 
trabalho em arquivos CAD fundamenta-se no principal 
paradigma instituído pela computação gráfica e está expresso 
pelo Princípio Fundamental da Virtualização (PFV). 
 
Pelo PFV a diretriz que deve ser tomada para a definição dos 
layers de um arquivo CAD é a separação dos elementos 
constitutivos da obra e os não constitutivos. Entende-se por 
elementos constitutivos da obra aqueles que se concretizarão 
quando da realização da mesma, ou seja, aqueles que se 
tornarão realidade e integrarão fisicamente o empreendimento. 



 

 

Os elementos não constitutivos são aqueles que não se 
concretizarão ou não integrarão a obra de forma física, 
normalmente possuem características simplesmente 
informacionais ou referenciais. 
 
Exemplifiquemos: 
 
1- As alvenarias são elementos constitutivos, pois serão 

fisicamente concretizadas e serão partes integrantes da 
obra; 

2- As cotas de uma representação qualquer são elementos não 
constitutivos, pois não são fisicamente realizáveis e 
possuem caráter apenas informacional na representação; 

3- Uma esquadria é elemento constitutivo mas a referência a 
ela (J1, J2, P1, P2, etc.) que aparecem na representação são 
elementos não constitutivos. 

 
O PFV pode ser assim enunciado, para efeito de nomeação de 
layers: 
 
“Os layers que contêm elementos constitutivos devem ser 
distintos dos layers que contêm elementos não constitutivos”. 
 
Sugerimos que o leitor dedique algum tempo pra analisar na 
sua área de atuação o que são elementos constitutivos e não-
constitutivos dos empreendimentos. Isso evidentemente deve 
ser feitos com base numa representação gráfica. Este exercício 
é fundamental para uma melhor aplicação do PFV e até para 
desenvolver uma visão  mais crítica e construtiva da 
representação gráfica. 

5.1.3. Princípio da categorização 
As informações que compõem uma representação (plana ou 
tridimensional) são distribuídas em algumas categorias 
particulares. 
 
Entre os elementos constitutivos podemos destacar os de 
caráter arquitetônico, os estruturais, os elétricos, etc. Mesmo 



 

 

dentro de uma destas divisões é possível reagrupar de forma 
mais específica, por exemplo: 
 
1- As alvenarias podem ser agrupadas por pavimento, por 

tipologia construtiva, etc. 
2- Os pilares podem ser subdivididos em de concreto e 

metálicos, ou em retangulares e circulares, etc. 
3- As esquadrias podem ser agrupadas por pavimento, ou por 

material, ou por modelo, etc. 
4- Os eletrodutos podem ser agrupados por material, ou por 

bitola, ou por nível, etc. 
 
Enfim, cada classe de elemento constitutivo pode ser 
distribuída em subgrupos de diversas formas. Se colocarmos 
cada subgrupo de cada classe num layer independente, teremos 
famílias (classes) com diversos layers (subgrupos) distintos. 
Evidentemente esta subdivisão pode ser limitada com base em 
vários critérios. 
 
Os elementos não constitutivos podem ser também agrupados 
em categorias diversas. A primeira distinção que se pode fazer 
entre eles é a de que alguns se referem a elementos 
constitutivos específicos, outros se referem a classes de 
elementos constitutivos e outros, ainda, referem-se à obra como 
um todo. Como exemplo citemos os textos J1, J2, P1, P2, etc. 
que se referem às esquadrias numa representação gráfica; ou 
ainda os textos de especificação que se referem à caracterização 
de acabamentos em pisos; ou as cotas de uma representação. 
 
É interessante lembrar que os elementos não constitutivos são 
basicamente informacionais, ou seja, sua interpretação agrega 
ou explicita informações difíceis de serem extraídas dos 
elementos constitutivos de forma imediata apenas por sua 
representação gráfica. 
 
Analisemos como exemplo as seguintes categorias de 
elementos não constitutivos: 
 



 

 

1- elementos de identificação – aqueles que nomeiam 
elementos constitutivos, por exemplo: J1, J2 (para janelas); 
P1, P2 (para portas); P1, P2 (para pilares); etc. 

2- elementos de especificação – aqueles que fornecem 
informações descritivas do elemento constitutivo, por 
exemplo: (100x150/90) indicando medidas de janelas; 20 
mm indicando bitolas de eletrodutos; (12x30) indicando 
dimensões da seção de uma viga, etc. 

3- elementos referenciais – aqueles que definem, referências 
ou auxiliam na localização de elementos constitutivos, por 
exemplo: eixos de locação, cotas, linhas de centro, etc. 

 
O Princípio da Categorização pode ser enunciado da seguinte 
forma: 
 
“os layers devem conter elementos constitutivos ou não 
constitutivos distribuídos em categorias”, ou “cada layer deve 
conter um determinado subgrupo de elementos constitutivos ou 
não constitutivos”. 

5.1.4. Princípio da gestão 
Quando lidamos com informações, algumas situações são 
típicas: 
 
1- uma informação precisa pode ser mais útil que muitas sem 

precisão; 
2- pode-se fazer mais com um conjunto organizado de poucas 

informações que com um grande número de informações 
desorganizadas; 

3- um banco de dados deve ser estruturado segundo algum 
critério; 

4- as unidades de informações devem fazer sentido 
individualmente (caso contrário são apenas dados); 

5- etc. 
 
Estas colocações acerca da maneira de como se lidar com 
informações têm por objetivo fundamentar o próximo princípio 
de organização de layers, o Princípio da Gestão. 



 

 

 
Este princípio nada mais é do que uma explicitação de uma 
série de posturas a serem consideradas na definição dos layer 
para arquivos CAD. Pode ser enunciado da seguinte forma: 
 
“Os layers de um arquivo devem ser organizados de forma 
conveniente ao processo de gestão dos mesmos”. 
 
A primeira conseqüência deste princípio é a de que a 
quantidade de layers de um arquivo não pode ser a mesma 
quando a gestão dos layers é feita por software ou pelo usuário 
(manualmente). Mesmo para a gestão feita pelo usuário, 
diferentes usuários conseguirão gerenciar diferentes 
quantidades de layers. 
 
Uma segunda conseqüência importante do Princípio da Gestão 
é a de que os layers devem ser definidos conforme o processo 
de trabalho a ser conduzido. Isto quer dizer que equipes que 
trabalham de formas diferentes podem usar organização de 
layers diferentes. 
 
Em suma, o Princípio da Gestão vincula a estrutura de 
organização de layers ao processo de trabalho num determinado 
projeto, o que mais uma vez nos leva a concluir a dificuldade 
de um sistema eficaz generalizado. 
 
Mesmo admitindo a possibilidade de criação de estruturas de 
layers particulares em cada projeto, a utilização de um padrão 
básico de trabalho não pode ser dispensada. Como dissemos, 
alguns projetos podem servir de informações de recorrência 
para outros, e as informações de recorrência das bibliotecas 
gráficas precisam ser formatadas com base num padrão o mais 
genérico possível. A definição de uma estrutura tem 
fundamento comunicacional, mas a padronização de uma 
estrutura num escritório ou num grande projeto é fundamental 
para a produtividade do trabalho. 
 



 

 

Isso significa dizer que o princípio da gestão deve ser aplicado 
num universo mais abrangente que o do projeto. Este princípio 
é fundamental para a compatibilização dos trabalhos 
produzidos por uma mesma equipe ou mesma empresa em 
todos os seus projetos. Não se trata se gerenciar apenas um 
projeto, mas sim todo um sistema de informações de projetos 
(que é utilizado por diversos projetos). A consideração deste 
princípio deve ser feita pensando na relação que as informações 
de um projeto específico deve guardar com outros projetos e 
com todo o sistema de organização informacional de uma 
empresa. 

5.1.5. Princípio fundamental semiótico 
O Princípio Fundamental Semiótico (PFS), assim como o PFV, 
é outro forte pilar que deve sustentar qualquer empreitada de 
nomeação de layers para arquivos CAD. 
 
Em qualquer situação os layers serão nomeados por códigos ou 
algo que os valham. Estes arquivos CAD serão utilizados por 
um ou mais grupos relativamente definidos de pessoas. Cada 
grupo ou cada indivíduo utilizará o arquivo para um objetivo 
específico ou num contexto próprio. 
 
A nomeação dos layers de arquivos CAD deve ser estabelecida, 
então, para que possa ser utilizada pela maior audiência 
possível de modo que mantenha sua inteligibilidade. 
 
Isso significa dizer que um usuário do arquivo deve ser capaz 
de identificar o conteúdo de cada layer mesmo sem abri-lo 
anteriormente. Como os layers são definidos com base em 
alguns códigos, o usuário deve ser capaz de interpretá-los. 
Considerando que não se pode treinar uma grande massa de 
usuário na utilização de códigos, nos resta intensificar esforços 
na escolha dos códigos de forma que estes se tornem o mais 
intuitivos possível para a maior quantidade de usuários. 
 
Aqui voltamos a lembrar a importância de uma terminologia na 
organização de sistemas de informação. Será com base nesta 



 

 

terminologia que deveremos estabelecer os códigos de 
nomeação de layers. Isto implica utilizar vocabulário corrente e 
genérico (para aumentar a audiência) e codificá-los através de 
abreviaturas e siglas comumente usadas. 
 
Um aspecto importante (e que está vinculado a um erro 
comum) é que a massa de usuários de arquivos CAD para 
arquitetura e engenharia possui normalmente formação técnica 
profissionalizante semelhante, mas, por motivos diversos, lidam 
com ferramentas completamente diferenciadas. Os códigos a 
serem usados, então, devem basear-se no contexto técnico 
teórico deste universo de usuários e não nas ferramentas de 
trabalho de cada um. Por exemplo (o erro comum), utilizar um 
layer nomeado R80 para representar os textos com tamanho 
correspondente à régua 80 do normógrafo não faz qualquer 
sentido para um profissional jovem que nem sequer ouviu falar 
em normógrafo. O mesmo ocorre para layers com nomes do 
tipo caneta02 ou pena02. Que caneta é esta? Não utilizamos 
canetas nos nossos trabalhos. 
 
Da mesma forma, códigos demasiadamente semelhantes trazem 
confusões. Já deparamos, em um mesmo arquivo CAD com a 
seguinte seqüência de layer: P1, P2, P3, P01, P02, P03. 
Perguntamos, qual a diferença entre os layers P1 e P01? Aliás, 
o que devemos entender por P? Pena? Depois da computação 
gráfica quem tem pena é ave... 

5.2. Regra de formação de nomes de layers 

5.2.1. Terminologia e construção dos sentidos 
Coerentemente ao exposto até aqui, o sistema de nomeação de 
layers que proporemos baseia-se na adoção da terminologia 
usual no ramo da engenharia e arquitetura prediais. Evitam-se 
nomes regionais, termos pouco conhecidos, palavras 
estrangeiras, etc. Em alguns momentos, por questões 
metodológicas, foram utilizadas algumas abreviações e siglas 
para garantir uma certa homogeneidade aos nomes de layers. 



 

 

Contudo, isso foi feito de forma a não dificultar a identificação 
dos significados das formas abreviadas. 
 
Com base no Princípio Fundamental da Virtualização, a 
maioria dos layers definidos referem-se a componentes físicos 
da obra (constitutivos), separando-os de informações não 
físicas (não constitutivos). Os nomes dos layers são então 
constituídos com base nos nomes dos elementos constitutivos. 
 
Cada layer pode ser complementado com layers auxiliares que 
contenham informações sobre o elemento constitutivo. Estes 
layers adicionais são criados pela adição de códigos auxiliares e 
modificadores ao nome do layer principal (que contém as 
representações do elemento constitutivo). 
 
Como já foi dito, alguns casos de layers específicos para 
elementos não constitutivos são necessários. Estes casos, 
porém, são em número reduzido e sua função na estrutura de 
layers e no processo de desenvolvimento do projeto é explícita 
e específica, não gerando qualquer confusão de interpretação. 

5.2.2. Nome principal 
A base para a formação do nome do layer será: 
 
DDD-<elemento da representação> 
 
Onde 
 
DDD é o código da disciplina a que pertence o elemento da 
representação (tabela anexa) e 
<elemento da representação> é o texto (podendo estar 
abreviado ou siglado) que distingue um elemento físico 
(constitutivo) da obra. Em alguns poucos casos, como dito 
acima, o elemento em questão poderá ser puramente gráfico na 
representação (não constitutivo). 
 
Esta base de formação de nomes de layers deriva diretamente 
da aplicação do PFV (separação de elementos constitutivos) e 



 

 

também do princípio da categorização (separação por 
disciplinas). O primeiro código (que julgamos satisfatoriamente 
intuitivo para os usuários) utilizado é o que se refere às 
disciplinas. Estes códigos, tabelados em anexo, distribuem os 
elementos em famílias como arquitetura (ARQ), estrutura 
(EST), fundação (FUN), paisagismo (PAI), elétrica (ELE), etc. 
 
Optamos por tentar limitar o campo <elemento da 
representação> a 8 caracteres, mas em alguns casos isso não é 
conveniente. Como esta limitação nos parece ter fundamento 
apenas estético, não hesitamos em aboli-la quando necessário. 
Uma outra opção que convencionamos utilizar no sistema 
proposto é a de adotar o campo <elemento da representação> 
sempre no plural. Isso evita que, numa junção de dois arquivos 
gráficos, surjam layers com nomes quase idênticos cujos 
objetivos sejam coincidentes (ARQ-ALVENARIA e ARQ-
ALVENARIAS, HID-COLUNA e HID-COLUNAS, etc.).  
 
Citemos alguns exemplos: 
1- Para representar alvenarias usaremos o layer ARQ-

ALVENARIAS; 
2- Para representar equipamentos arquitetônicos, ARQ-

EQUIPAMENTOS; 
3- Para veículos, AIN-VEICULOS (optou-se por classificar os 

veículos como Arquitetura de Interiores); 
4- Para árvores, PAI-ARVORES; 
5- Para pilares, EST-PILARES; 
6- Para muros de arrimo, GEO-ARRIMOS; 
7- Etc. 
 
Observemos que todos os layers devem fazer referência a 
elementos físicos da obra. Apenas algumas poucas exceções 
são interessantes. Estas exceções possuem como característica 
comum o fato de não estarem relacionadas a nenhum elemento 
constitutivo da obra especificamente e sim à obra como um 
todo, à representação ou à disciplina como um todo.  Por 
exemplo: 
 



 

 

1- ARQ-COTAS para cotas da arquitetura; 
2- EST-NOTAS para notas de estrutura; 
3- GER-EIXOS para eixos principais de locação da obra 

(válido para todas as disciplinas); 
4- Etc. 
 
É importante observar aqui que o código de disciplina GER é 
utilizado aqui para designar elementos Gerais, ou seja, 
elementos que devem ser os mesmos para qualquer projeto em 
qualquer disciplina. No exemplo dado, não há nenhum sentido 
em ter uma malha de eixos principais de locação para o projeto 
de arquitetura e outra para redes de drenagem, por exemplo. A 
malha de eixos principais independe da modalidade de projeto 
(disciplina) que esteja sendo desenvolvido e deve, a princípio, 
constar de todos eles. Isso não impede que cada projeto tenha 
eixos próprios que lhe sejam interessantes, mas isso seria um 
fator de complicação e fonte provável de erros de execução. 
Neste caso deveríamos ter ARQ-EIXOS, DRE-EIXOS, etc. 
 
Independentemente do que venha a ser utilizado, o fato de 
separarmos os elementos entre físicos (constitutivos) e gráficos 
(não constitutivos) e, ainda, cada elemento em sua respectiva 
disciplina, torna a identificação do conteúdo do layer quase que 
imediata. A adoção de termos correntes no vocabulário técnico 
da área e abreviaturas e siglas rotineiramente usadas ou com 
forte relação icônica com a coisa representada facilita ainda 
mais a interpretação da estrutura de layers adotada. 

5.2.3. Códigos auxiliares 
Algumas informações constantes das representações gráficas de 
empreendimentos não são elementos constitutivos mas estão 
intimamente ligadas a algum deles especificamente. Este é o 
caso das já citadas referências a elementos como P1, P2, etc. 
para designar pilares nos projetos estruturais e J1, J2, etc. para 
as janelas nos projetos de arquitetura. Nestes casos, pelo PFV 
seria necessário isolar estas informações em layers apropriados 
(que não fossem os layers para representação dos elementos 
físicos propriamente ditos). 



 

 

 
Podem ainda ocorrer casos em que se precise separar em layers 
diferentes, elementos constitutivos da mesma espécie. Por 
exemplo separar as alvenarias por pavimento a que pertencem. 
O que se faz é aplicar o princípio da categorização de tal forma 
a caracterizar subgrupos do mesmo elemento constitutivo. Esta 
necessidade esta ligada basicamente ao processo de gestão das 
informações do projeto e ao processo de produção do mesmo. 
 
Para a solução destas duas necessidades foram criados dois 
campos para códigos auxiliares. Um destes campos será 
preenchido pelos chamados Auxiliares de Especificidade e o 
outro pelos Auxiliares Gráficos. 
 
Ficam, então, criados os layers do tipo: 
 
DDD-<elemento da representação>-<auxiliar de 
especificidade>-<auxiliar gráfico> 
 
Pode-se utilizar um, dois ou mesmo nenhum auxiliar (neste 
último caso não seria possível isolar elementos constitutivos de 
suas informações complementares – que são não constitutivas). 
 
Avaliemos alguns exemplos de layers com auxiliares: 
 
1- ARQ-ESQUADRIAS-PVT01 para esquadrias do 

pavimento 01, utilizando apenas auxiliar de especificidade; 
2- ARQ-ESQUADRIAS-PVT03-IDE para identificação das 

esquadrias do pavimento 03 (as tais J1, J2, etc.), utilizando 
os dois auxiliares; 

3- ARQ-ESQUADRIAS-PVTTP-ESP para especificações 
(por exemplo medidas e material) das esquadrias do 
pavimento tipo, utilizando dois auxiliares; 

4- EST-PILARES-IDE, utilizando apenas auxiliar gráfico; 
5- ARQ-COBERTURA-ESTRUT, para estrutura da cobertura 

(por exemplo tesouras, terças e caibros em telhados), 
utilizando apenas auxiliar de especificidade; 



 

 

6- GEO-ARRIMOS-BLOCOS-TXT para textos (observações) 
referentes aos muros de arrimo executados com blocos de 
concreto, utilizando dois auxiliares; 

7- Etc. 
 
Deve-se tomar cuidado na utilização de auxiliares para evitar 
exageros. Por exemplo, os auxiliares gráficos podem ser usados 
para apenas algumas poucas possibilidades: informações de 
identificação (IDE), especificações (ESP), anotações auxiliares 
(TXT), hachuras de preenchimento (HAC), linhas auxiliares de 
eixo, bordo, etc. (LIN). A escolha criteriosa de auxiliares 
facilita a interpretação dos códigos utilizados. Devemos nos 
preocupar com dois fatores: a dificuldade de memorização e 
associação dos códigos e a quantidade de códigos. 
 
O mesmo ocorre para os auxiliares de especificidade. Exageros 
podem levar a confusões. Estes também devem ser utilizados 
criteriosamente. O auxiliar de especificidade divide uma classe 
de elementos físicos do projeto em subclasses. Deve-se 
observar com cuidado a real necessidade destas subdivisões em 
função do método de trabalho da equipe de projeto. Por 
exemplo, se não há necessidade de estudar os pontos de 
iluminação em forros, paredes, pisos e jardins isoladamente, 
basta utilizar o layer ILU-PONTOSILU sem a necessidade de 
auxiliares do tipo FORRO, JARDIM, PAREDE, etc. 

5.2.4. Modificadores 
Para complementar, havendo necessidade ou interesse, pode-se 
ainda acrescentar modificadores aos nomes dos layers para 
isolar elementos do mesmo tipo e mesmo grupo (auxiliares) em 
representações ou situações diferentes. Estas situações podem 
se referir à representação (gráfica) ou aos elementos 
constitutivos propriamente ditos. Em função desta análise o 
modificador pode aparecer logo após o auxiliar de 
especificidade (que se referem aos elementos constitutivos) ou 
após o auxiliar gráfico (que se refere à representação). Assim, 
teremos nomes do tipo: 
 



 

 

DDD-<elemento da representação>-<auxiliar de 
especificidade>-<modificador de estado>-<auxiliar gráfico>-
<modificador de plano> 
 
Novamente lembramos que não há obrigatoriedade na 
utilização destes modificadores. Pode-se usar , um, os dois ou 
simplesmente não usá-los. Cada caso deverá ser analisado pela 
equipe do projeto e tomadas as decisões sobre a estrutura de 
layers a ser adotada. 
 
Por exemplo: as alvenarias (elementos constitutivos) são 
isoladas em subgrupos (pavimentos, por exemplo) e podem ter 
suas representações em planta, corte e elevação também 
isoladas em layers diferentes. Para isso, seriam acrescentados, 
ao final dos nomes dos layers, os códigos PL, CT ou EL 
devidamente colocados após um hífen. Assim: ARQ-
ALVENARIAS-PVT02-PL; ARQ-ALVENARIAS-PVT02-CT, 
etc. O mesmo poderia (ou não) acontecer com os layers de 
alvenarias com auxiliares. Vejamos: ARQ-ALVENARIAS-
PVT02-IDE-PL; ARQ-ALVENARIAS-PVT02-TXT-CT, etc. 
Pode-se optar por não usar modificadores em layers de 
elementos não constitutivos, ou não usá-los em layers de 
elementos constitutivos, ou usá-los em ambos os casos, ou 
simplesmente não usá-los nunca, etc. 
 
Estes modificadores que separam os elementos segundo o plano 
da representação considerado (planta, corte e elevação) 
chamaremos de modificadores de plano. 
 
Podemos utilizar outros tipos de modificadores para atender 
situações diferentes. Por exemplo, em projetos de reformas, 
podemos usar os modificadores de estado que dividem os 
elementos segundo as condições: a ser mantido, a ser 
construído, a ser demolido. Para estes casos acrescentaríamos 
após o auxiliar de especificidade os códigos MANTER, 
CONTRUIR, DEMOLIR ou, abreviadamente, MAN, CON, 
DEM. Observemos que estes modificadores referem-se 



 

 

diretamente aos elementos constitutivos e não à sua 
representação. 
 
Pode-se pensar em uma diversidade de outros modificadores 
que porventura contribuam na organização de um determinado 
trabalho. Contudo, recomendamos, como sempre, prudência na 
aplicação dos recursos organizacionais que o SOIP 
disponibiliza. 
 
Observemos que também os modificadores constituem uma 
aplicação do princípio da categorização. Entretanto deve-se 
tomar cuidado, pois a aplicação excessiva de um princípio pode 
acabar levando à incompatibilidade dos outros princípios. Cada 
layer deve atender, no melhor dos casos, a todos os princípios e 
estes devem ser aplicados com a mesma dose de rigor no 
decorrer de um trabalho. 
 
A garantia do equilíbrio entre as aplicações dos diversos 
princípios para a formulação de uma estrutura de layers em um 
projeto específico é responsabilidade do gerente do projeto. 

5.3. Liberdade x Restrição 

A proposta de nomeação de layers aqui desenvolvida, como 
qualquer outra que se possa apresentar, é em si uma primeira 
restrição à liberdade do projetista. Devemos entretanto lembrar 
que esta restrição se impõe sobre a forma de trabalhar e não 
sobre suas possibilidades criativas. Considerando a necessidade 
incontestável de trabalho em equipe (com suas freqüentes 
trocas de informações), de unificação de uma base de dados 
para projeto, etc., há de se concluir que a adoção de um sistema 
unificado é, em última análise, uma padronização que alavanca 
as possibilidades do projeto uma vez que, estando estabelecida, 
elimina este esforço do processo. 
 
Por outro lado, estando baseada em princípios e permitindo a 
criação (por aplicação dos princípios) de um número 
relativamente ilimitado de layers, fica garantida a liberdade 
(mesmo que limitada ao método de trabalho) aos projetistas. 



 

 

 
O controle do sistema de organização de layers passa a ser um 
problema de gestão do processo de trabalho e se resume 
praticamente a uma questão quantitativa. Restringir 
numericamente a quantidade de layers seja pela imposição de 
um número ou pela limitação da aplicação dos princípios 
(principalmente o da categorização) é possível. Porém, esta 
limitação deve ser definida caso a caso, em função das 
características do projeto, da equipe e do processo de trabalho. 



 

 

6. ESTILOS PARA CAD 
Toda representação utiliza alguns padrões simbólicos como 
suporte para sua interpretação. Estes padrões são formalmente  
e normalmente estabelecidos por normas técnicas e 
informalmente difundidos pelo costume. Como se sabe, porém, 
os costumes são dinâmicos e as normas nem sempre os 
acompanham. 
 
A introdução de recursos computacionais nos trabalhos de 
representação permitiu a utilização quase que ilimitada de 
padrões diversos de desenho e texto. Como a precisão de 
traçados e textos (desenho das letras) é automatizada, a 
preocupação com o rigor na utilização de poucos recursos foi 
substituída pela disseminação de desenhos e textos com 
recursos diversos. Isso significa uma flexibilização dos padrões 
de representação que por vezes passa a ser (erroneamente) uma 
diversificação das formas de representação. Flexibilizar um 
padrão não pode se confundir com diversificar códigos de uma 
linguagem (o desenho técnico). 
 
Há nesta situação vantagens e desvantagens. As vantagens 
correspondem às possibilidades criadas por esse enorme 
número de recursos computacionais. As desvantagens dizem 
respeito à perda de um padrão de linguagem estabelecido e sua 
conseqüente confusão. Quando optamos por usar um signo fora 
do padrão estabelecido estamos exigindo do receptor de nossa 
mensagem um repertório que a princípio ele pode não ter.  
 
Com esta análise queremos concluir que os diversos recursos 
disponibilizados pela computação, para que sejam benéficos, 
precisam ser controlados. Não se pode negligenciar a 
necessidade de consolidar um padrão de linguagem nas 
mensagens gráficas trocadas através de desenhos de arquitetura 
e engenharia. A discussão não se limita à obediência ou não de 
normas técnicas estabelecidas para representações diversas 
(desenhos, diagramas, gráficos, etc.). A necessidade que se 



 

 

coloca é a de desenvolver novos estudos para criação e 
consolidação de normas de representação (gráfica, sobretudo) 
que se valham dos recursos atualmente disponíveis para 
garantir qualidade nas comunicações técnicas especializadas. 
 
Adaptar o princípio da categorização e o princípio fundamental 
semiótico para a definição de estilos diversos é um bom 
procedimento e conduz a bons resultados. 
 
A seguir listamos alguns itens cujo controle são importantes. 

6.1. Unidades de desenho 

Apesar de oferecer inúmeras possibilidades de trabalho, os 
programas gráficos para engenharia e arquitetura não 
dispensam, e nem poderiam, a seleção de um sistema de 
unidades para trabalhar. 
 
Seria de se esperar que o sistema mais indicado fosse o Sistema 
Internacional de Unidade como padrão para trabalhos diversos. 
Entretanto, acreditamos que é necessário oferecer liberdade às 
equipes de projeto para escolherem o sistema apropriado a elas 
e ao projeto. 
 
A esse respeito devem ser feitas considerações antes de se optar 
por um sistema qualquer. Ressaltamos aqui que as escolhas não 
devem ficar limitadas ao domínio das representações gráficas. 
O leitor já deve ter consciência, a essa altura da nossa 
explanação, que a questão da definição de um sistema de 
trabalho em projetos vai além do ato da representação. A 
análise deve ser estendia a todo o processo nos seus aspectos 
técnicos e gerenciais. 

6.1.1. Hábitos e costumes 
O primeiro ponto que devemos avaliar diz respeito aos hábitos 
e costumes das pessoas envolvidas no projeto em relação a 
medidas, sobretudo da equipe de projetistas e construtores. Se, 
por razões diversas, as pessoas envolvidas sentem-se melhor 
utilizando milímetros para medir comprimento, pode ser que 



 

 

esta seja a unidade ideal a ser utilizada e não o metro como 
esperaríamos. Obviamente esta análise sobre as pessoas 
envolvidas deve ser feita tendo  em vista todo o processo de 
produção do empreendimento. Limitar a análise a apenas uma 
disciplina (ARQ, EST, HID, etc.) é considerar apenas parte do 
processo. Essa limitação de visão pode conduzir a dificuldades 
quando considerado o processo como um todo. 
 
Na realidade, pelo que temos observado, as unidades de 
comprimento mais utilizadas para projetos prediais são o 
centímetro e o metro. Pode parecer sem importância a 
necessidade de optar por uma destas unidades, mas há muitas 
razões para preocuparmo-nos com isto. 
 
A utilização de uma unidade para a qual a equipe não tenha 
tanta sensibilidade pode dificultar a criação de imagens mentais 
e conseqüentemente conduzir a problemas de dimensionamento 
ou interpretação. Isso pode parecer excesso de rigor tanto 
quanto não dar a devida atenção ao ponto pode parecer 
desconsideração da nossa natureza humana. Lembremos que 
grandes pensadores já se preocupavam com a criação de um 
sistema de unidades que fosse natural ao homem, utilizando, 
por exemplo, o próprio corpo humano como padrão de 
medidas.  
 
Contudo, os costumes desenvolveram-se e, hoje, para nós, é 
mais difícil visualizar um cômodo de 10 pés por 8 pés e 7 
polegadas do que um de 3 metros por 2,5 metros. Pés e 
polegadas não são unidades usuais para nós. 
 
Em menor escala acontece o mesmo problema com centímetros 
e metros. Nos parece que a grande maioria de pessoas 
envolvidas nos processos de construção de edifícios sente-se 
mais à vontade expressando-se em metros. Por este motivo 
sugerimos que seja esta a unidade adotada: metro para medidas 
de comprimento. Há uma forte corrente de profissionais que 
opta por usar o centímetro. A facilidade de conversão reveste a 
questão de uma natureza secundária no tocante à conversão de 



 

 

modelos, mas há questões operacionais que dependem dessa 
escolha, o que a torna fundamental. 
 
Situações semelhantes ocorrem para outros tipos de grandezas, 
por exemplo forças, massas, volumes, etc. 
 
Quando envolvemos diversas unidades diferentes ocorre outro 
fenômeno interessante, também derivado dos costumes de uma 
comunidade. Apesar de nos sentirmos bem ao expressar 
medidas de comprimento em metros, algumas vezes nos 
parecem pouco compreensíveis unidades que utilizam metro 
quadrado ou metro cúbico. Por exemplo, expressar volumes em 
metros cúbicos pode, em muitos casos, gerar dúvidas quanto à 
noção exata da quantidade expressa. Para pequenos volumes 
usamos normalmente o litro. 
 
As unidades de força e tensão (pressão) são ainda mais 
numerosas e confusas. Podemos optar por treinar no uso de um 
único sistema ou adotar unidades com as quais fomos criados. 
Nestas há uma maior percepção da grandeza porque as 
manipulamos cotidianamente. 

6.1.2. Amplitude e precisão das medidas 
Outro aspecto importante de ser observado na definição de 
unidades a serem usadas é a ordem de grandeza das medidas a 
serem feitas e sua precisão. 
 
Não seria interessante usar milímetros para se fazer projetos de 
estradas. E nem metros para se fazer projetos de peças de 
motores de automóveis. Porém, num edifício, as medidas a 
serem definidas poderão ser expressas basicamente em metros, 
excluindo-se algumas poucas exceções. Ademais, mesmo as 
medidas da ordem de centímetros são facilmente expressas em 
metros e as da ordem dos milímetros são em quantidades 
mínimas. 
 
Observemos que estamos falando do caso geral. Projetos de 
estruturas metálicas, como sabemos, precisam ser realizados 



 

 

com precisão milimétrica para que não ocorram problemas de 
montagem ou fabricação, mas, no conjunto de todos os projetos 
do edifício, podem ser considerados exceções. Enfim, não 
podemos excluir a possibilidade de que, conforme as técnicas 
construtivas a serem utilizadas, as medidas de um projeto 
devam ser expressas com precisão de milímetros. 
 
É importante ressaltar que ter precisão de milímetro não 
implica em usar milímetro como unidade de medida. O melhor, 
em projetos de edifício, seria usar metro com três casas 
decimais. Assim, medidas grandes e medidas pequenas seriam 
expressas nas mesmas unidades. Misturar unidades pode 
conduzir, por distração quem sabe, a erros grosseiros. 
 
Tomemos como regra, se for este o caso, adotar uma unidade 
para medidas de comprimento de tal forma que as maiores 
medidas possuam tantos dígitos antes da vírgula quantos terão, 
após a vírgula, as menores medidas do projeto. Raciocinemos: a 
unidade ideal novamente é o metro para comprimentos, com 
duas (no máximo três) casas decimais. 
 
O raciocínio pode ser válido para as unidades das demais 
grandezas utilizadas em projetos de edifícios. 
 
Defender a utilização de centímetros baseado no argumento de 
ausência de necessidade de vírgula ou ponto na grafia das 
medidas implica em assumir a perda da referência unitária. 
Afinal, este é o sentido da vírgula, separar partes inteiras de 
partes fracionárias. Usando centímetros estamos admitindo que 
as medidas são feitas em partes inteiras apenas. Essa idéia não 
nos parece tão simples de aceitar. É natural e importante às 
pessoas admitir e utilizar frações da unidade no seu dia-a-dia. 

6.1.3. Padrões de softwares e conversão de unidades 
Se usarmos programas dedicados à arquitetura e engenharia, o 
ideal é que os mesmos permitam a escolha da unidade de 
trabalho. Não sendo possível esta flexibilidade (o que seria um 
grave problema do programa) devemos ponderar sobre a 



 

 

importância para o projeto da utilização de um software tão 
limitado. Importância esta, medida não apenas em termos 
conceituais, mas em volume de serviço a ser executado com o 
software e principalmente, volume de representações 
produzidas por ele. 
 
Outro ponto ligado à escolha de softwares e unidades de 
trabalho é a compatibilidade de unidades usadas em softwares 
diversos num mesmo projeto. É mais difícil importar e exportar 
arquivos entre softwares que não utilizam a mesma unidade. 
Sobretudo quando as conversões entre uma unidade e outra não 
sejam possíveis por cálculos exatos. (Lembremos que exatidão 
para programas de computação gráfica pode significar algo em 
torno de dezenas de casas decimais). 
 
Enfim, nesta confusão de unidades possíveis, é importante que 
se estabeleça o conjunto delas que será utilizado. Todo o 
planejamento do trabalho e definições de bases de dados serão 
feitos com base nestas definições. Ajustes no meio do caminho 
podem significar retrabalhos com suas conseqüentes perdas de 
tempo (prazo), aumento de custo, imprecisões e ajustes 
grosseiros (qualidade), etc. 

6.2. Escalas de Plotagem 

Embora a base conceitual dos softwares de computação gráfica 
seja a virtualização de um empreendimento, negar a 
necessidade de documentos e desenhos impressos em papel nos 
dias atuais seria um tanto audacioso. Assim, precisamos partir 
do princípio de que representações gráficas do modelo virtual  
serão necessárias. Ora, sabemos que nas representações gráficas 
são usadas escalas para redução (em alguns casos ampliação) e 
que a definição dos tamanhos de papéis, entre outras, deve 
levar isso em consideração. 
 
Normalmente nos softwares gráficos os estilos de textos e 
alguns símbolos podem ter seus tamanhos definidos para 
impressão. Esse tamanho é definido com base das dimensões 
que se deseja que o símbolo ou texto tenha quando impresso. 



 

 

Pois bem, se precisamos controlar o tamanho de textos e 
símbolos na impressão (em milímetros) e se as dimensões na 
impressão são controladas pela escala do desenho impresso, 
então a definição prévia da escala de plotagem é fundamental 
pra poder parametrizar a definição de estilos numa 
representação. 
 
Enfim, embora a modelagem de um objeto (edifício em nossas 
análises neste texto) possa ser feita escolhendo apenas uma 
unidade de trabalho, algumas informações (normalmente não 
constitutivas) requerem que seja definida também uma escala 
de impressão pra que possam ser dimensionadas na 
representação. É com base na relação entre a unidade de 
medida selecionada para o projeto e a escala de plotagem de 
uma representação que se definirão parâmetros pra diversos 
estilos usados nos programas de computação gráfica. 
 
A utilização de diversas escalas de plotagem normalmente 
implicará na formatação de diversos estilos de textos, cotas, etc. 

6.3. Linhas 

Os recursos de traçado de linhas oferecidos pelos programas de 
computação gráfica são diversificados. Além das espessuras, 
podemos escolher os tipos de linhas (contínua, tracejada, 
pontilhada, etc.). Podemos ainda trabalhar com mais de um tipo 
de linha tracejada, por exemplo, uma com traços longos e outra 
com traços curtos. 
 
Essa potencialidade, entretanto, se mal utilizada, gera inúmeros 
problemas. Pergunta-se: qual seria o motivo (que se espera 
necessário) para trabalhar com dois tipos de linha tracejada ou 
pontilhada? É de se admitir que linhas diferentes tenham 
funções diferentes na composição de uma mensagem (assim 
como letras diferentes têm valores diferentes em mensagens 
textuais). 
 
A proposta é que cada tipo de linha seja utilizado sempre para 
representar coisas semelhantes. Linhas tracejadas terão sempre 



 

 

a mesma interpretação independentemente do tamanho do 
traço. O mesmo acontecendo com linhas pontilhadas, traço-
ponto, traço-traço (um traço longo e um curto), traço-dois 
pontos, etc. 
 
Propõe-se ainda que cada tipo de linha seja utilizado sempre 
com a mesma proporcionalidade em relação à representação 
com um todo. Ou seja, os traços de linhas tracejadas devem 
sempre ter o mesmo comprimento, o espaçamento dos pontos 
em uma linha pontilhada devem ser sempre o mesmo, etc. 
 
Estas condições podem ser facilmente obtidas pela definição 
prévia de estilos de linha em programas de computação gráfica. 
Estas definições podem ser importadas de um projeto para 
outro mantendo sempre suas características pré-estabelecidas. 
 
Não se pode negar a possibilidade de existência de casos 
extremos em que de fato se tenha necessidade de trabalhar com 
o mesmo tipo de linha em diversas proporções. O que 
discutimos é a freqüência destes casos. Diríamos, com base em 
nossa experiência, que em cada 10 ocorrências do problema 
poder-se-ia evitar as 10. 

6.4. Textos / Fontes 

A situação para estilos de textos é a mesma dos estilos de 
linhas, se não for pior. Por ser um recurso largamente utilizado 
em algumas áreas de trabalho, as possibilidades para criação ou 
inserção de textos em desenhos são inúmeras. Pode-se variar as 
fontes, as inclinações, as sombras, os relevos, etc. Como 
anteriormente, a utilização indiscriminada de recursos gera 
problemas os mais diversos. 
 
Um dos principais problemas é o reconhecimento de fontes em 
programas diferentes. A limitação da quantidade de fontes com 
seus tamanhos e inclinações apropriados não se trata de barreira 
à criatividade do projetista de arquitetura e engenharia predial. 
Pelo contrário, é o que assegura que seu trabalho será 
corretamente interpretado. 



 

 

 
Obviamente, ao se representar uma marca que seja composta 
por fontes estilizadas a questão muda. Neste caso não estamos 
manipulando um texto, mas uma imagem com sua respectiva 
mensagem. 
 
No sistema proposto, a utilização de textos deve ficar restrita a 
um mínimo possível de fontes. De preferência, estas fontes 
devem ser desprovidas de estilização ou adornos que alterem o 
desenho fundamental das letras previsto para a caligrafia 
técnica. Sugere-se, por ordem de prioridade, as fontes Roman 
Simplex (AutoCAD) e Arial (True Type). 
 
Os tamanhos de fontes devem ser definidos em intervalos 
regulares e não devem ultrapassar a um mínimo necessário. 
Observemos que o conceito de tamanho aqui utilizado não diz 
respeito a um valor absoluto, mas a uma referência padrão. Por 
exemplo, caso os arquivos venham a ser plotados, pode-se 
definir o tamanho dos textos a serem utilizados em milímetros 
no papel. Assim, sugerimos que sejam utilizados textos com 
1.5, 2.0, 3.0, 4.0 e 5.0 mm de altura. Sendo possível, esta 
quantidade de tamanhos deve ser reduzida para 2.0, 3.0 e 5.0 
mm. 
 
Essa limitação é fundamental para coerência entre diversos 
trabalhos desenvolvidos por usuários diferentes no mesmo 
projeto (e eventualmente no mesmo arquivo/documento). O uso 
excessivo de fontes pode originar poluição visual nos desenhos 
atrapalhando o processo de interpretação dos mesmos. 
 
Quanto às ornamentações, a recomendação feita pelo sistema 
proposto é que sejam evitadas, e, quando utilizadas, que sejam 
justificadas com base em necessidades semânticas e não 
estéticas. Por exemplo, se forem utilizadas para distinguir 
textos de especificação ao longo do projeto, que isso valha para 
todos os projetos desenvolvidos por aquela equipe de trabalho, 
assim a inclinação da letra passa a agregar-lhe valor por 



 

 

diferenciar de imediato um texto especificativo dos demais 
textos da representação. 
 
Sugerimos que os estilos de textos, quando utilizado AutoCAD, 
sejam definidos com o mesmo nome da fonte usada e sem 
definição de tamanhos (deixar essa operação quando da 
inserção do texto). Como há muita inserção de textos nos 
desenhos e, eventualmente por diversas pessoas, o uso de 
estilos muito específicos poderia gerar confusão. O uso de 
estilos específicos demandaria treinamento mis rigoroso das 
equipes de trabalho. 

6.5. Dimensões 

A situação existente para linhas e textos repete-se para 
dimensões (cotas), muitos são os recursos e há a necessidade de 
limitar a uma quantidade ideal as possibilidades de utilização. 
 
Recomenda-se a utilização mínima de estilos de dimensão e 
que estes estilos estejam coerentes com os estilos 
recomendados para cada tipo de representação (estilos para 
arquitetura, estilos para desenho mecânico, desenhos de 
carpintaria, de estruturas, etc.). 
 
O sistema proposto define três estilos básicos de dimensões: 
1- Estilo para dimensões lineares (usando círculos cheios 

como marcadores) 
2- Estilo para dimensões angulares, raios e diâmetros (usando 

setas como marcadores) 
3- Estilos para observações e indicações - leaders - (usando 

setas como marcadores) 
 
Uma característica importante dos estilos de dimensões é que 
eles utilizem um dos estilos de texto já definidos para o projeto. 
 
Considerando o uso do AutoCAD, a definição de um estilo 
deve levar em consideração a unidade de trabalho, a unidade 
com a qual se deseja que as medidas sejam expressas e a escala 
de plotagem. Há ainda de se considerar a inserção das cotas nos 



 

 

modos de tralalho model space ou paper space. Recomendamos 
que seja criada uma biblioteca de estilos na qual sejam 
consideradas as diversas situações possíveis. A nomeação do 
estilo de dimensão deveria considerar estas parametrizações 
para facilitar a escolha pelo usuário. Por exemplo, os estilos de 
dimensões poderiam ser nomeados segundo o critério: 
 
Modo-Tipo-Unidade-Escala de plotagem-Tamanho em mm-
Fator de multiplicação. 
 
Exemplos: 
 

MS-Linear-m-50-2-1, onde 
 
MS significa Model Space, ou seja, as cotas serão inseridas no 
espaço de modelagem do AutoCAD; 
Linear indica que o estilo é pra ser usado pra cotar medidas 
lineares; 
M signidica que a unidade de trabalho para modelagem é o 
metro; 
50 indica que a esclaa de plotagem será 1:50; 
2 é o tamanho em milímetros dos textos do estilo após 
impressos; 
1 é um fator multiplicador (usado quando se tem na mesma 
representação para impressão, desenhos que sairão em escalas 
diferentes na plotagem. 
 
 MS-Textos-m-50-2-1 seria o estilo compatível com o 
anterios, porém para inserção de textos (leaders) nos desenhos. 



 

 

7. CRITÉRIOS PARA PLOTAGEM 

7.1. Linhas e cores 

Falar sobre padrões de linhas em desenho técnico implica em 
fazer a priori uma observação. Os traçados nos desenhos 
técnicos são geralmente normatizados. Entretanto, devido aos 
costumes dos profissionais da área, muitos deles não são 
rigorosamente respeitados. Outros, confundem-se ao aplicar um 
mesmo padrão de traço com funções diferentes conforme a 
modalidade de desenho (concreto, carpintaria, serralheria, 
arquitetura, topografia, etc.). Em projetos complexos, nos quais 
a abordagem sistêmica do edifício e do próprio projeto se faz 
necessária e não se podem isolar as modalidades de desenho 
(projetos técnicos) por completo, a normatização global do 
traçado é fundamental. Este, entretanto, é um assunto específico 
que não devemos abordar aqui. 
 
Preocupando-nos com as impressões de desenhos, que tendem a 
se tornar quase desnecessárias à medida que os canteiros de 
obra se informatizam, devemos observar as espessuras das 
linhas e a proporção dos traços. (Queremos dizer por proporção 
dos traços as relações entre os comprimentos dos traços em 
linhas tracejadas, o espaçamento de pontos em linhas 
pontilhadas, etc.). A escolha dos tipos de linha e suas funções 
nos desenhos será admitida como tarefa já realizada. 
 
No que diz respeito às proporções dos traços, os programas 
gráficos normalmente apresentam duas situações: 
 
1- Os traços sempre apresentarão a mesma proporção quando 

impressos independentemente das escalas de plotagem e, 
neste caso, não há o que se fazer. 

2- A proporção dos traços pode ser controlada e variará 
sempre que se alterar a escala de plotagem. Nestes casos 
precisamos definir antecipadamente as escalas de 
plotagem e cuidar para que impressões realizadas em 



 

 

escalas diferentes das pré-definidas mantenham o padrão 
de qualidade. 

 
Quanto às espessuras dos traços há também algumas 
possibilidades: 
 
1- O programa permite controlar facilmente a espessura do 

traço caso a caso. 
2- As espessuras dos traços na plotagem são controladas pela 

cor do traço na representação eletrônica. 
 
Cada uma destas situações permite fazermos opções as mais 
diversas já no planejamento do processo de trabalho. Como 
sabemos, o sistema de organização de informações de projeto, 
no que tange aos recursos computacionais disponíveis, é 
definido com base nos processos e métodos de trabalho 
adotados. Desta forma a utilização de cores e espessuras de 
traços de formas diferentes podem alterar completamente os 
padrões estabelecidos. 
 
Imaginemos, por exemplo, as implicações decorrentes de se 
optar por trabalhar com impressões coloridas e não em preto e 
branco. Ou ainda, as implicações de se atribuir espessura aos 
traços durante a edição dos desenhos independentemente das 
cores dos mesmos. Imaginemos agora se optarmos por trabalhar 
com traços com espessura atribuída e cores definidas. Os 
padrões de trabalho num caso e noutro são completamente 
diferentes. 
 
Aqui devemos lembrar que a padronização da forma em que as 
informações se apresentam são um importante meio de 
agregação de valor às mesmas. Logo, alterações de padrões não 
são apenas problemas de método de trabalho, mas também de 
gestão de informações e conhecimento. 
 
Na proposta que ora apresentamos, consideramos que 
trabalhamos com linhas de mesma espessura na representação 
eletrônica e controlamos as espessuras na plotagem através das 



 

 

cores atribuídas às linhas. Observemos que implicitamente 
estamos admitindo plotagens em preto e branco uma vez que as 
cores servirão apenas para controlar espessuras. Na realidade, a 
opção por fazer impressões monocromáticas tem também 
outros motivos. Ainda usamos recursos xerográficos em grande 
quantidade nos projetos de edifícios. Os custos das cópias 
coloridas ou impressões coloridas inviabiliza o uso de diversas 
cores. 
 
Adotamos as cores padrões (standart) do AutoCAD para definir 
o controle de espessuras. Assim, correspondemos à cor 
vermelha (cor número 1 no AutoCAd) a espessura 0.1 mm; à 
cor amarela (cor número 2), a espessura 0.2 mm; e assim por 
diante até a cor número 10 que corresponderá à espessura de 1 
mm. 
 

Cor 
1 

red 
2 

yellow 
3 

green 
4 

cyan 
5 

blue 
6 

magenta 
7 

white 
8 9 10 

Espessura 
(mm) 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

 
Contudo, a utilização de cores no processo de trabalho não 
precisa se limitar às cores padrões do AutoCAD. Ter a 
possibilidade de utilizar mais cores pode ser interessante para 
os métodos de trabalho utilizados. Assim, admitamos a seguinte 
regra: toda cor cujo número termine em 1 terá espessura 0.1 
mm; toda aquela que termine em 2, espessura 0.2 mm; etc. 
Desta forma podemos usar toda a paleta de cores oferecida 
pelos softwares e hardwares, mantendo uma quantidade de 10 
espessuras de linha possíveis para manipular no trabalho. 
Espessuras maiores ou menores são exceções que devemos 
evitar. 
 
A utilização de diversas cores deve também levar em 
consideração as limitações dos monitores e softwares. A 
recomendação que fazemos é que sejam feitos esforços para 
minimizar as cores a serem utilizadas. Se possível, manter esse 
número restrito às cores Standard do AutoCAD e cores 
facilmente distinguíveis umas das outras. 



 

 

7.2. Estilos e sistemas de trabalho 

Em se tratando de escalas e sistemas de unidades, alguns 
problemas antigos ainda persistem apesar dos avanços 
tecnológicos. A prévia avaliação das escalas a serem utilizadas 
para plotagens ainda é necessária antes da montagem das folhas 
de desenhos em projetos. Cada representação deverá ser 
impressa em uma determinada escala para que caiba dentro de 
um formato de papel previamente definido, de forma a permitir 
a visualização de todos os seus detalhes. 
 
A diferença básica que há neste processo de planejamento da 
representação em relação aos antigos costumes é que agora ele 
pode ser feito e refeito a qualquer hora. Contudo, esta 
flexibilidade pode vir a se tornar na realidade um problema. A 
facilidade de resolver problemas de escalas quando se usam 
softwares gráficos tende a fazer com que adiemos 
demasiadamente o trabalho de planejamento da organização de 
desenhos nas folhas. Isso acarreta alguns inconvenientes. 
Mudanças radicais de escala de plotagem podem fazer com que 
textos sejam impressos demasiadamente pequenos ou que 
linhas tracejadas tenham aparência de traços contínuos, etc. 
 
Alguns destes problemas podem ser facilmente resolvidos, 
conforme o programa gráfico em uso. Outros, porém, podem 
gerar dores de cabeça sobretudo quando o projeto é de maior 
porte. Ademais, não podemos esquecer que cada mudança neste 
planejamento de escalas de plotagem necessita ser repassada a 
toda a equipe do projeto que terá que se adequar às novas 
condições de trabalho. Isso toma tempo e causa enorme 
confusão. 
 
Enfim, vemos que a própria definição de estilos para uso geral 
esbarra também na análise do sistema de trabalho em um 
projeto. 



 

 

8. CONCLUSÕES / PARECERES 
A atual efervescência das discussões acerca do que tratamos 
aqui não nos permite defender que o que escrevemos possa ser 
conclusivo. Consideramos sim que o exposto aqui possa 
constituir uma grande contribuição para este conhecimento, 
bem como o são também outros trabalhos na mesma área. 
Portanto, diríamos que nossos pareceres sobre a questão têm 
também conotação de questionamentos embora sejam 
afirmativos. A evolução acelerada e constante da tecnologia 
gráfica muda o cenário e nos coloca a cada dia outras variáveis 
e possibilidades. 
 
Iniciamos questionando o problema da organização de 
informações partindo da recontextualização do tema num 
universo mais abrangente. Isso foi necessário para mostrar a 
extensão do assunto e esclarecer sua forte ligação não com a 
questão do CAD simplesmente, mas com todo o sistema de 
produção de projetos em arquitetura e engenharia de edifícios. 
 
Caracterizamos o ponto de manifestação mais contundente do 
problema como estratégia para detectar o universo de 
conhecimento na qual deveríamos buscar soluções. 
Constatamos aí uma forte ligação com as Ciências da 
Informação, da Comunicação e afins. Sobre isso tecemos 
algumas colocações no intuito de tentar esclarecer algumas 
implicações. 
 
Iniciamos a exposição do SOIP proposto sempre com vistas a 
estabelecer um padrão e deixar clara sua flexibilidade. 
Tentamos salientar a necessidade de não confundir flexibilidade 
com diversidade. Neste aspecto tentamos destacar a exigência 
de um sistema gerencial ou sistema de trabalho instituído para o 
desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia como 
base para a possibilidade de padronização e organização de 
informações. 
 



 

 

Durante a exposição do SOIP proposto colocamos diversas 
questões operacionais em discussão e tentamos mostrar suas 
implicações no sistema de trabalho e gestão / coordenação dos 
projetos. Chegamos a tratar de detalhes como o uso de estilos 
em programas CAD. 
 
Enfim, voltamos à base da idéia que queremos defender. 
Padronizar as formas de utilização de sistemas CAD implica 
em admitir um sistema único de trabalho, pois, afinal, esse 
sistema é que fornece parâmetros importantes para a 
padronização. Essa realidade nos coloca duas verdades 
aparentemente: 
 

1- Não é possível a criação de um sistema de padrões 
único pelo fato de que cada projeto pode exigir um 
sistema de trabalho diferenciado (fortemente ou não); 

2- As discussões das formas de utilização dos sistemas 
CAD não se restringem ao universo da representação ou 
modelagem de produtos, mas implicam questões 
técnicas, tecnológicas e gerenciais com todos os seus 
aspectos. 
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10. ANEXOS 

10.1. Tabelas de códigos 

10.1.1. Disciplinas Técnicas e Áreas de 
Conhecimento em Gerenciamento de Projetos 

A consideração das disciplinas do quadro abaixo usou como 
critério de divisão, o fato de geralmente cada uma delas 
produzir um projeto relativamente independente das demais. 
Obviamente esta independência nunca deverá ser completa, 
pois o edifício é um sistema. Contudo, a cada disciplina 
destacada é comum que corresponda um conjunto de 
documentos gráficos ou textuais específico. Também é comum 
que cada disciplina considerada associe-se a uma equipe de 
trabalho diferente das demais. Logo, a divisão proposta baseia-
se numa possibilidade de divisão de documentos e equipes. 
 
A definição dos códigos tentou estabelecer relações intuitivas 
entre eles, o seu significado e o contexto dos projetos. Em 
alguns casos foi necessário perder um pouco de uma relação 
mais imediata para evitar confusões eventualmente possíveis 
para códigos que levariam a ambigüidades. O exemplo típico 
são os códigos usados para Instalações Sanitárias (SNT) e para 
Saneamento (SNM). Observe que ambas as disciplinas seriam 
melhor codificadas por SAN, porém, para evitar confusão, 
nenhuma adotou este código. 
 

DISCIPLINA TÉCNICA CÓDIGO DE DISCIPLINA 
Ar Condicionado ACO 

Arquitetura ARQ 
Arquitetura de Interiores / 

Decoração 
AIN 

Automação Predial AUT 
Comunicação Visual CMV 

Consolidações Geotécnicas GEO 



 

 

Documentação Técnica DOC 
Drenagem DRE 

Equipamentos (incorporados à 
construção) 

EQP 

Estruturas (superestrutura) EST 
Fundações FUN 

Gases GAS 
Iluminação ILU 

Impermeabilização IMP 
Instalações Elétricas ELE 

Instalações Hidráulicas HID 
Instalações Sanitárias (Esgoto 

e Pluvial) 
SNT 

Instalações Hidro-Sanitárias 
(HID+SNT) 

HSN 

Instalações para 
Telecomunicações 

TEL 

Irrigação IRR 
Orçamento de Obra ORC 

Paisagismo PAI 
Planejamento de Obra PLO 

Prevenção e Combate a 
Incêndios 

PCI 

Proteção contra Descargas 
Atmosféricas 

PDA 

Saneamento SNM 
Segurança SEG 

Terraplenagem / Geométrico TER / GEM 
Topografia TOP 

Transporte Vertical TRV 
Urbanização URB 

  
ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
CÓDIGO DE ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
Escopo ESC 
Tempo TEM 
Custo CUS 



 

 

Qualidade QUA 
Comunicação COM 

Recursos REC 
Riscos RIS 

Aquisições AQU 
Integração INT 

 
Observações: 

1- A disciplina criada com o nome Documentação 
Técnica – DOC tem por objetivo armazenar 
informações técnicas gerais do projeto (que fazem parte 
de mais de uma disciplina ou não fazem parte de 
nenhuma particularmente). Por exemplo um memorial 
descritivo geral do empreendimento ou um caderno de 
especificações. 

2- As disciplinas Terraplenagem e Geométrico estão 
juntas pelo fato de serem (na interpretação do autor) 
basicamente a mesma coisa, porém com nomes 
diferentes. Na realidade o projeto chamado geométrico 
é parte do projeto de terraplenagem. Portanto, o projeto 
geométrico é, em última análise, uma etapa (fase) do 
projeto de terraplenagem. 

10.1.2. Fases da produção 
Para cada projeto poderão ser definidas tantas fases de 
produção quantas forem interessantes ao planejamento do 
processo produtivo. Esta divisão pode basear-se em critérios 
gerenciais, financeiros, comerciais ou outros de interesse do 
gerente do projeto. A seguir apresentamos algumas fases 
comuns. Deve-se observar que a cada fase de desenvolvimento 
do projeto técnico deve corresponder um conjunto de 
especificações (em cada disciplina) que caracterize o produto 
mínimo da fase. Não havendo esta especificação que delimita o 
conteúdo das fases fica extremamente difícil controlar de forma 
objetiva o processo produtivo. Cada fase é caracterizada pelo 
atendimento de uma meta de projeto. Esta meta é descrita nas 
especificações citadas acima (escopo da fase de produção). Para 
dificultar possíveis confusões entre códigos de fases de 



 

 

produção com disciplinas, os códigos das fases foram definidos 
com dois caracteres. 
 

FASE DA PRODUÇÃO CÓDIGO DA FASE 
Levantamentos LV 

Estudos de Viabilidade EV 
Estudos Preliminares EP 

Anteprojetos AP 
Projeto Legal PL 
Projeto Básico PB 

Projeto Executivo PE 
Projeto de Produção PP 

Serviços pós-entrega do 
projeto 

SP 

Alterações de Obra (as built) AO 
Serviços pós-entrega da obra SO 

 
Observações: 

1- A cada Fase da Produção deverão corresponder tantas 
subpastas quantas forem as disciplinas contratadas 
pertinentes à fase. A criação de pastas adicionais 
somente deverá ser realizada pelo Gerente do Projeto e 
obviamente deverá ser comunicada à equipe do projeto. 

2- Os nomes das fases apresentados são os mais usuais. 
Havendo necessidade de designar uma fase diferente 
das já apresentadas, o Gerente do Projeto deve definir o 
código da mesma e instruir a equipe. 

3- Uma vez terminada uma Fase da Produção, o Gerente 
criará as pastas das etapas subseqüentes e alocará as 
informações (arquivos) a serem trabalhados. As fases 
anteriores não deverão ser mais alteradas para garantir o 
registro histórico da situação do produto naquela fase. 
A passagem de uma fase a outra deve ser, portanto, bem 
demarcada. 

4- Obviamente cada projeto poderá conter uma, duas, três, 
ou quantas fases de produção forem interessantes para o 
desenvolvimento do produto. 



 

 

10.1.3. Tipo de conteúdo 
O conteúdo dos arquivos de projetos normalmente são 
documentos mais ou menos padronizados em sua forma de 
apresentação. Estes documentos são comuns a todas as 
disciplinas e áreas de conhecimento de projeto. A utilização dos 
códigos para nomear os arquivos, além da finalidade da 
padronização de linguagem, tem também o objetivo de facilitar 
a reunião de arquivos de mesma natureza. Por exemplo, para 
reunir todos os memoriais de cálculo de um projeto complexo, 
basta procurar pelos arquivos que contenham em seu nome, no 
campo destinado ao tipo de conteúdo, o código MEC. Esta 
operação por códigos é facilmente automatizável, o que não 
ocorreria com a livre nomeação de arquivos. Havendo 
necessidade, o gerente do projeto poderá acrescentar alguns 
códigos. Porém, estes códigos valerão apenas para um projeto 
específico até que seja incorporado aos códigos gerais adotados 
numa organização. 
 

TIPO DE CONTEÚDO 
(técnico) 

CÓDIGO DO TIPO DE 
CONTEÚDO 

Avaliação AVA 
Caderno de Especificações CES 

Cortes COR 
Croquis CRQ 
Detalhes DET 

Diagramas DIA 
Elevações ELE 

Folha de Desenho (Prancha) FOL 
Laudo LAU 

Lista de Materiais LIM 
Memorial de Cálculo MCA 
Memorial Descritivo MDE 

Memorial Justificativo MJU 
Metodologia de Execução MEX 

Orçamentos ORC 
Plano de Trabalho PTR 

Plantas PLA 



 

 

Relatório de Consultoria RCO 
Relatório de Visita RVI 

 
TIPO DE CONTEÚDO 

(gerenciamento) 
CÓDIGO DO TIPO DE 

CONTEÚDO 
Apresentações APR 

Atas ATA 
Cartas CAR 

Circulares CIR 
Contrato CONT 

Cronograma CRO 
Lista de Desenhos ou de 

Documentos 
LID 

Instrução de Serviço INS 
Project Charter Charter 

Proposta PROP 
Lista de Atividades LIA 

E-mail Email 
Relatório de Trabalho RTR 
Termo de Referência TER 

Faxes FAX 
Plano Global do Projeto PGP 

Work Breakdown Structure / 
Estrutura Analítica do 

Trabalho 

WBS / EAT 

Estrutura Analítica do Produto EAP 
Matriz de Responsabilidade MatResp 

Planilha Diversas PlaniQUA, PlaniCUS, 
PlaniRIS, Plani*** 

Diretório do Projeto DirPro 
Organograma ORG 

Relatório de Status Status 
Planos Diversos PESC, PTEM, PCUS, PQUA, 

PREC, PCOM, PRIS, PAQU 
 
Observações: 



 

 

1- Embora haja alguns códigos que possam a princípio 
trazer dúvidas, a diferenciação entre eles se faz devido 
ao contexto. 

2- O código FOL para folhas ou pranchas de desenho é 
utilizado para os desenhos destinados à plotagens. 

3- Sempre que ocorrer uma dúvida na utilização dos 
códigos de tipo de conteúdo o usuário deve confiar na 
sua intuição, pensando na situação de um terceiro que 
recebe o arquivo e precisa ter idéia do conteúdo. Desta 
forma ficará mais fácil decidir os casos de dúvida, por 
exemplo entre FAX (fax), ou CAR (carta). Na dúvida, 
usar textos mais extensos. 

4- Evidentemente, os tipos de conteúdos de arquivos 
podem variar muito em diversos projetos. Por esta 
razão pode-se optar por usar termos mais extensos nesta 
definição para facilitar a identificação dos arquivos. 
Contudo, um mesmo escritório deve procurar 
padronizar seus códigos para ganhar produtividade. 
Lembramos que a padronização é um dos pilares da 
produtividade com qualidade. Os códigos apresentados 
são sugestões. 

10.1.4. Quadros resumo para nomeação de arquivos 
Abaixo, quadros resumo para nomeação de arquivos. Sugere-se 
que cada escritório, profissional, empresa, estabeleça seu 
quadro com os códigos usados. Evidentemente, em um mesmo 
projeto, um quadro resumo destes deve ser o mesmo para toda a 
equipe. 
 



 

 

Cliente Projeto Fase do Projeto Área de Conhecimento Conteúdo do Arquivo (1) Contador Revisão
PROP
PGP

Charter
WBS / EAT

EAP
PESC

LIA
PTEM
CRO

PlaniCUS
PCUS

PlaniQUA
PQUA
APR
ATA
CAR
CIR
LID

Email
RTR
FAX

PlaniCom
Status
PCOM

MatResp
DirPro
ORG
PREC

PaniRIS
PRIS
CONT

INS
TER

PAQU

00

CUS

QUA

PI
PL
EX
EN
PO

INT

ESC

AQU

COM

Nomeação de arquivos de Gerenciamento

PPPPPCCCCC

TEM

R00

Observações:
(1) Estão apresentados apenas alguns dos códigos possíveis. Eventualmente pode-se dar preferência à 
utilização de textos mais extensos para facilitar a interpretação.

REC

RIS

 
 



 

 

Cliente Projeto Fase da Produção Disciplina Técnica Conteúdo do Arquivo (1) Contador Revisão

ACO
ARQ
AIN
AUT
CMV
GEO
DOC AVA
DRE CES
EQP COR
EST CRQ
FUN DET
GAS DIA
ILU ELE
IMP FOL
ELE LAU
HID LIM
SNT MCA
HSN MDE
TEL MJU
IRR MEX
ORC ORC
PAI PTR
PLO PLA
PCI RCO
PDA RVI
SNM
SEG

TER / GEM
TOP
TRV
URB

Nomeação de arquivos Técnicos

CCCCC PPPPP

LV
EV
EP
AP
PL
PB
PE
PP
SP
AO
SO

00 R00

Observações:
(1) Estão apresentados apenas alguns dos códigos possíveis. Eventualmente pode-se dar preferência à 
utilização de textos mais extensos para facilitar a interpretação.

 

10.1.5. Organização de bibliotecas (projetos prediais) 
A seguir apresentamos um exemplo que orienta a estruturação 
da árvore de pastas e subpastas de uma biblioteca gráfica 
(informações de recorrência). Para bibliotecas não gráficas 
pode-se usar estrutura semelhante, talvez com menos 
subdivisões. 
 
Reparemos que foram utilizadas, no SOIP proposto neste texto, 
grandes áreas de conhecimento ligadas à Engenharia de 
Edifícios e assuntos afins. Estas grandes áreas foram divididas 
em elementos (que guardam alguma correspondência com os 
elementos usados para definir nomes de layers). Cada pasta de 
elementos, devido às suas particularidades, pode sofrer 
subdivisão diferente. Pode-se optar por criar uma divisão por 



 

 

itens menores ou simplesmente utilizar uma divisão do tipo 
Símbolos e Detalhes. 
 
A quantidade de divisões a ser colocada numa biblioteca 
dependerá, entre outras coisas: da quantidade de arquivos de 
recorrência a organizar, da formatação do processo produtivo e 
suas maneiras de usar as informações de recorrência, das 
particularidades quanto à interpretação de cada profissional, 
escritório, empresa, etc.  
 
Obviamente o exemplo abaixo está incompleto. Aliás, qualquer 
biblioteca estará sempre incompleta se imaginarmos que a 
delimitação dos temas a serem abordados por ela é 
extremamente flexível. O que apresentamos a seguir é apenas 
uma orientação para organização de bibliotecas. Cada uma das 
pastas apresentadas (com poucas exceções) pode ser dividida 
em Símbolos e Detalhes. Há ainda a possibilidade de uma 
terceira divisão para representações tridimensionais (3D). 
 
Arquitetura 

Arquitetura Predial 
Portas 
Janelas 
Coberturas 

Arquitetura de Interiores 
Banheiro 
Cozinha 
Humanos 
Serviço 
Veículos 

Paisagismo 
Urbanismo 
Design 
Engenharia Civil 
 Consolidações Geotécnicas 
 Construção Civil 
 Estruturas 



 

 

 Fundações 
 Instalações Hidráulicas 
 Instalações Sanitárias 
 Saneamento 
 Topografia Terraplenagem 
 Transportes 
Engenharia Elétrica e Telecomunicações 
 Automação 
 Instalação Media e Alta Tensão 
 Instalações Baixa Tensão 
 Instalações para Telecomunicações 
 SPDA 
Engenharia Mecânica 
 Ar Condicionado 
 Instalações para Gases 
Engenharia de Segurança 
 SPCI 
Engenharia de Produção 
 Lay-outs 
 Diagramas 
Desenho Técnico 
 Gabaritos de Desenho 
 Símbolos Gráficos 
 Protótipos AutoCAD 
 

10.1.6. Sugestão de nomes para layers 
A seguir é apresentada uma listagem de nomes de layers para 
serem usados em diversas disciplinas de projeto. 
Evidentemente trata-se de uma sugestão. Conforme as regras 
para nomeação de layers apresentadas, podemos optar por usar 
ou não os auxiliares e modificadores listados. Combinando os 
nomes (ou códigos) para elementos, auxiliares e modificadores 
de layers, podemos estabelecer uma grande quantidade deles. 
Como ressaltado ao longo do texto, cabe ao gerente de projeto e 
sua equipe avaliar a estrutura de layers que será utilizada. A 
estrutura apresentada, com suas possíveis simplificações ou 



 

 

mesmo com sua total complexidade, vem sendo usada com 
sucesso em diversos trabalhos. 
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ELEMENTOS AUXILIARES E MODIFICADORES 

DISCIPLINA ELEMENTO 
FÍSICO 

ELEMENTO 
GRÁFICO 

AUXILIAR DE 
ESPECIFICIDADE 

MODIFICADOR 
DE ESTADO 

AUXILIAR 
GRÁFICO 

MODIFICADOR 
DE PLANO 

arquitetura ARQ alvenaria 
ALVENARIAS   

PVT01; PVT02; 
PVTTP; SUB01; 
TERREO; 
SUPERIOR; 
INFERIOR; etc. 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; hachuras 
HAC; linhas 
auxiliares LIN 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  divisórias 
DIVISORIAS   

PVT01; PVT02; 
PVTTP; SUB01; 
TERREO; 
SUPERIOR; 
INFERIOR; etc. 

  

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; hachuras 
HAC; linhas 
auxiliares LIN 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  esquadria 
ESQUADRIAS   

PVT01; PVT02; 
PVTTP; SUB01; 
TERREO; 
SUPERIOR; 
INFERIOR; etc. 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; hachuras 
HAC; linhas 
auxiliares LIN 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 
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circulações 
verticais 
CIRCVERT 

  

PVT01; PVT02; 
PVTTP; SUB01; 
TERREO; 
SUPERIOR; 
INFERIOR; etc. 

  

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; linhas 
auxiliares LIN 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  
revestimentos de 
paredes 
REVPAREDES 

  

PVT01; PVT02; 
PVTTP; SUB01; 
TERREO; 
SUPERIOR; 
INFERIOR; etc. 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; 
paginação 
PGN; hachura 
HAC 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  revestimentos de 
pisos REVPISOS   

PVT01; PVT02; 
PVTTP; SUB01; 
TERREO; 
SUPERIOR; 
INFERIOR; etc. 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; hachuras 
HAC; linhas 
auxiliares LIN 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  forros FORROS   

PVT01; PVT02; 
PVTTP; SUB01; 
TERREO; 
SUPERIOR; 
INFERIOR; etc. 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; hachuras 
HAC; linhas 
auxiliares LIN 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 
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  cobertura 
COBERTURAS   

ESTRUTURA; 
TELHAS; 
ACESSORIO 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; hachuras 
HAC; linhas 
auxiliares LIN 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

    ambientes 
AMBIENTES 

PVT01; PVT02; 
PVTTP; SUB01; 
TERREO; 
SUPERIOR; 
INFERIOR; etc. 

  

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

    
projeção 
horizontal 
PROJHOR 

    
identificação 
IDE;  textos 
auxiliares TXT 

  

              

arquitetura de 
interiores AIN 

mobilias 
MOBILIAS   

PVT01; PVT02; 
PVTTP; SUB01; 
TERREO; 
SUPERIOR; 
INFERIOR; etc. 

  

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  banheiro 
BANHEIROS   

PVT01; PVT02; 
PVTTP; SUB01; 
TERREO; 
SUPERIOR; 
INFERIOR; etc. 

  

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; hachura 
HAC 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 
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  cozinha 
COZINHAS   

PVT01; PVT02; 
PVTTP; SUB01; 
TERREO; 
SUPERIOR; 
INFERIOR; etc. 

  

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; hachura 
HAC 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  acessórios 
ACESSORIOS   

PVT01; PVT02; 
PVTTP; SUB01; 
TERREO; 
SUPERIOR; 
INFERIOR; etc. 

  

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  animais ANIMAIS         
planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  humanos 
HUMANOS         

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  veiculos 
VEICULOS   

PASSEIO; 
CARGA; 
PESADOS 

    
planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

              

iluminação ILU 
pontos de 
iluminação 
PONTOSIL 

  FORRO; 
PAREDE; PISO   

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 
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  equipamentos 
EQUIPAMENTOS   FORRO; 

PAREDE; PISO   

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  
iluminacao de 
emergencia 
EMERGENCIA 

  FORRO; 
PAREDE; PISO   

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

              

urbanismo URB ruas RUAS       identificação 
IDE 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  meio fio 
MEIOFIOS     DEM; MAN; 

CON; RES 
identificação 
IDE 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  acessos 
ACESSOS     DEM; MAN; 

CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  
passeios e 
calçadas 
PASSEIOS 

    DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; linhas 
auxiliares LIN; 
hachura HAC 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 
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  rampas RAMPAS     DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  
equipamentos 
urbanos 
EQUIPAMENTOS 

    DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

              

paisagismo PAI arvores ARVORES     
CORTAR; 
FICAR; 
PLANTAR 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  vegetação rasteira 
RASTEIRAS     

CORTAR; 
FICAR; 
PLANTAR 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  arbustos 
ARBUSTOS     

CORTAR; 
FICAR; 
PLANTAR 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  caminhos 
CAMINHOS       

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; linhas 
auxiliares LIN; 
hachura HAC 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 
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topografia TOP terreno natural 
TERRENONAT   

curvas metro em 
metro 
CURVAS1;curvas 
5 em 5 metros 
CURVAS5; 
CURVAS10; 
limites LIMITES 

  identificação 
IDE 

planta PL; corte 
CT 

  
marcos 
topográficos 
MARCOSTOP 

    EXISTENTE; 
EXECUTAR 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP 

planta PL; corte 
CT 

  poligonais 
POLIGONAL   VÉRTICES; 

LADOS   

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP 

planta PL; corte 
CT 

  cercas CERCAS       

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP 

planta PL; corte 
CT 

  elementos naturais 
ELNATURAIS   

VEIOS, 
CAVERNAS, 
ROCHAS, etc. 

  

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP 

planta PL; corte 
CT 
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pontos irradiados 
auxiliares 
PONTOSAUX 

  cotas COTAS   

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP 

  

    cálculo de 
áreas AREAS         

  tipo de solo SOLO   BREJO; ROCHA; 
AREIA; etc.   

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP 

planta PL; corte 
CT 

              

terraplenagem 
TER ou 
geométrico 

terreno projetado 
TERRENOPROJ   

taludes TALUDES; 
platos PLATOS; 
rampas RAMPAS; 
etc. 

  

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; linhas 
LIN 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

    linha base 
LINHABASE estacas ESTACAS   

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; linhas 
LIN 
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estruturas EST pilares PILARES   FORMA, 
ARMADURA   

especificação 
ESP; hachuras 
HAC; linhas 
auxiliares LIN 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  vigas VIGAS   FORMA, 
ARMADURA   

especificação 
ESP; hachuras 
HAC; linhas 
auxiliares LIN 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  lajes LAJES   FORMA, 
ARMADURA   

especificação 
ESP; hachuras 
HAC; linhas 
auxiliares LIN 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  tirantes TIRANTES   FORMA, 
ARMADURA   

especificação 
ESP; hachuras 
HAC; linhas 
auxiliares LIN 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  reservatórios 
RESERVATORIOS   FORMA, 

ARMADURA   

especificação 
ESP; hachuras 
HAC; linhas 
auxiliares LIN 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

              

fundações FUN sapatas SAPATAS   FORMA, 
ARMADURA   

especificação 
ESP; hachuras 
HAC; linhas 
auxiliares LIN 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 
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  blocos BLOCOS   FORMA, 
ARMADURA   

especificação 
ESP; hachuras 
HAC; linhas 
auxiliares LIN 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  vigas VIGAS   FORMA, 
ARMADURA   

especificação 
ESP; hachuras 
HAC; linhas 
auxiliares AUX 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  tubuloes 
TUBULOES   FORMA, 

ARMADURA   

especificação 
ESP; hachuras 
HAC; linhas 
auxiliares LIN 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  estacas ESTACAS   FORMA, 
ARMADURA   

especificação 
ESP; hachuras 
HAC; linhas 
auxiliares LIN 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

    tabelas 
TABELAS 

PILARES, VIGAS, 
LAJES, 
REVERVATOR, 
etc. 

  linhas LIN; 
textos TXT   

              

consolidações 
geotécnicas GEO             
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  muros de arrimo 
ARRIMOS   BLOCOS; 

CONCRETO 
DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

  

  muros gabiões 
GABIOES     DEM; MAN; 

CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

  

  
cortinas de 
contenção 
CORTINAS 

    DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

  

  reforços de solo 
REFORCOS       

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

  

              

instalações 
elétricas ELE dutos DUTOS   

embutidos na laje 
de teto LJTETO; 
embutidos no piso 
LJPISO; 
aparentes APAR 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 
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caixas e quadros 
CAIXAS ou 
QUADROS 

  

PASSAGEM; 
COMANDO; 
PROTECAO; 
MEDICAO; 
DISTRIBUICAO 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  fiações FIACAO     DEM; MAN; 
CON; RES 

anotações 
TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  
equipamentos 
eletricos 
EQUIPAMENTOS 

      

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  tomadas 
TOMADAS     DEM; MAN; 

CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  interruptores 
INTERRUPTORES     DEM; MAN; 

CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 
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  postes POSTES     DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  redes publicas 
REDES     DEM; MAN; 

CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

              
spda PDA             
              

instalações 
hidráulicas HID 

colunas  d'água 
COLUNAS   

água fria FRIA; 
água quente 
QUENTE 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  ramais e sub-
ramais RAMAIS   

água fria FRIA; 
água quente 
QUENTE 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  alimentadores 
ALIMENTACAO   

água fria FRIA; 
água quente 
QUENTE 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 
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auxiliares TXT 

  barriletes 
BARRILETES   

água fria FRIA; 
água quente 
QUENTE 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  reservatórios 
RESERVATORIOS   

água fria FRIA; 
água quente 
QUENTE 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  
equipamentos 
diversos 
EQUIPAMENTOS 

  
água fria FRIA; 
água quente 
QUENTE 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

              

instalações 
sanitárias SNT 

colunas  d'água 
COLUNAS   

ESGOTO, 
PLUVIAL, 
VENTILACAO 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 
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tubos e conexões 
secundários 
SECUNDÁRIO 

  ESGOTO DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  
tubos e conexões 
primários 
PRIMARIO 

  
ESGOTO, 
PLUVIAL, 
VENTILACAO 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  caixas CAIXAS   ESGOTO, 
PLUVIAL 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

              

saneamento SNM redes REDES   AGUA; ESGOTO; 
PLUVIAL 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  obras de arte 
OBRASARTE   AGUA; ESGOTO; 

PLUVIAL 
DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 
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instalações para 
ar condicionado 
ACO 

equipamentos 
EQUIPAMENTOS       

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  dutos DUTOS   

 no forro FORRO; 
no piso PISO; 
verticais 
VERTICAIS 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  
caixas e quadros 
CAIXAS ou 
QUADROS 

  
COMANDO; 
PROTECAO; 
MEDICAO 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

              

instalações para 
telecomunicações 
TEL 

dutos DUTOS   

embutidos na laje 
de teto LJTETO; 
embutidos no piso 
LJPISO; 
aparentes APAR 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  
caixas e quadros 
CAIXAS ou 
QUADROS 

  PASSAGEM; 
DISTRIBUICAO 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 
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  fiações FIACAO     DEM; MAN; 
CON; RES 

 textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  tomadas 
TOMADAS   

TELEFONE, 
INTERFONE, 
SOM, ANTENA, 
CFTV, DADOS, 
ESTRUTURADA 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  equipamentos 
EQUIPAMENTOS       

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

              

spci PCI extintores 
EXTINTORES   AGUA; CO2; PQS; 

etc. 
DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  hidrantes 
HIDRANTES   

INTERNOS; 
EXTERNOS; 
RECALQUE 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 
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barriletes de 
incendio 
BARRILETES 

    DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  
colunas de água 
para incêndio 
COLUNAS 

    DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  sprinklers 
SPRINKLERS   AGUA; CO2; PQS; 

etc. 
DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  
resevatórios 
exclusivos 
RESERVATORIOS 

  AGUA; CO2; PQS; 
etc. 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  alarmes ALARMES     DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 
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  equipamentos 
EQUIPAMENTOS       

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

  
caixas e quadros 
CAIXAS ou 
QUADROS 

  
COMANDO; 
PROTECAO; 
MEDICAO 

DEM; MAN; 
CON; RES 

identificação 
IDE; 
especificação 
ESP; textos 
auxiliares TXT 

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

              

istalações para 
gases GAS           

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

              
repetir para cada 
disciplina   cotas COTAS         

    
legenda / 
simbologia 
LEGENDA 

        

    
notas do 
projeto 
NOTAS 

      
planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

    simbolos 
SIMBOLOS         
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    niveis NIVEIS 

PVT01; PVT02; 
PVTTP; SUB01; 
TERREO; 
SUPERIOR; 
INFERIOR; etc. 

      

    
tabelas 
diversas 
TABELAS 

de ferros 
FERROS, quadros 
de carga CARGA; 
de esquadrias 
ESQUADRIAS; 
etc. 

  linhas LIN; 
textos TXT   

   diagramas 
DIAGRAMAS     linhas LIN; 

textos TXT   

    detalhes 
DETALHES       

planta PL; corte 
CT; elevação 
EL 

              

gerais GER   
eixos de 
locação 
EIXOS 

    
linhas LIN; 
identificação 
IDE 

  

    
coordenadas 
geográficas 
COORDGEO 

    
linhas LIN; 
identificação 
IDE 
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    formato 
FORMATO 

PAPEL; 
CARIMBO   linhas LIN; 

textos TXT   

    títulos 
TITULOS         

 


