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Na coordenação do Sistema de Arquivos de Rio Claro (SIARC), a equipe do APHRC apoia a 
administração pública, garantindo direitos e interesses dos cidadãos, permitindo o conheci-
mento sobre a história da cidade e contribuindo para a construção da identidade local e da 
memória coletiva. No APHRC estão reunidos documentos da municipalidade e de instituições 
públicas e privadas, constituindo acervo extenso e diversificado, de diferentes espécies, 
formatos e gêneros. Dele destacamos o Fundo Prefeitura Municipal, formado por diversas 
séries, dentre as quais os Processos de Construção de Obras Particulares, que contêm os 
registros do controle da atividade de obras e edificações na cidade de Rio Claro.
Como integrante do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), o APHRC está registrado no 
Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos (CODEARQ) com o seguinte código 
de identificação: BR SPAPHRC.

Missão Institucional

O Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro (APHRC), criado pela Lei Municipal nº 
1.573/1979, é marco importante na preservação da memória local e ação pioneira na implan-
tação de instituições arquivísticas na esfera municipal. A autarquia é responsável pela prote-
ção do patrimônio arquivístico de Rio Claro, constituído pelos documentos acumulados no 
desempenho das funções e atividades dos órgãos da administração local  e pelos documentos 
recebidos de particulares quando avaliados de interesse público. Por meio da Lei Municipal nº 
2.540/1993, o APHRC recebeu a denominação de Arquivo Público e Histórico do Município de 
Rio Claro “Oscar de Arruda Penteado”, em homenagem ao servidor público que ocupou a 
chefia de Divisão do Arquivo e Cadastro Patrimonial da Prefeitura.

Reorganizado pela Lei Municipal Complementar nº 0132/2018, o APHRC está composto por 
três Coordenadorias, subordinadas à Superintendência. 

A Coordenadoria de Arquivo Intermediário é responsável por elaborar, implementar, 
acompanhar e difundir a política municipal de arquivos, arquivos, com vistas à 
organização padronizada e integrada de funções, atividades e documentos produzi-
dos nas entidades da administração pública municipal, assegurando o aperfeiçoa-
mento das atividades de protocolo e arquivo e o rápido acesso à informação. 

A Coordenadoria de Arquivo Permanente tem a atribuição de recolher, custodiar, 
preservar, organizar e disponibilizar documentos considerados de valor histórico, 
implementando ações de conservação preventiva para garantir a integridade física 
dos suportes e o acesso à informação por meio de instrumentos de pesquisa. 

A Coordenadoria de Difusão do Acervo tem o compromisso de desenvolver e imple-
mentar programas de ação educativa, com a finalidade de difusão das atividades da 
autarquia e do patrimônio documental da cidade, promovendo a aproximação do 
APHRC com a administração pública, com as instituições e com a comunidade em 
geral.



introdução

Este Manual de Tratamento de Documentos de Arquitetura objetiva 
subsidiar o tratamento dado aos documentos de arquitetura, oferecendo 
orientações técnicas para preservação, gestão, acesso e difusão da varie-
dade de espécies e tipos documentais presentes nesses acervos, nas 
diversas instituições de custódia, que requerem ações específicas e 
relacionadas a dois campos distintos de atuação profissional: arquivolo-
gia e arquitetura.

Seu conteúdo está baseado na experiência com a pesquisa e a gestão de 
documentos de arquitetura salvaguardados no Arquivo Público e Históri-
co do Município de Rio Claro (APHRC), e está referenciado em diversas 
fontes que estão citadas ao final. Redigido com informações sintéticas, 
quando possível, e mais detalhadas ao apresentar exemplos identifica-
dos nos próprios documentos, sua estrutura está organizada de maneira 
a auxiliar o responsável pelo trabalho com esse acervo, independente-
mente de sua área de formação, na compreensão dos conceitos básicos 
da arquivística e na identificação das diversas etapas da atividade proje-
tual e das distintas fases da representação do processo criativo, em 
diferentes meios de expressão gráfica, em cada um dos estágios do 
processo de concepção do espaço, em variadas escalas. 

Por fim, intencionamos auxiliar na criação de instrumentos de gestão 
para esses acervos, facilitando a rotina de consultas e o planejamento e a 
execução de ações para a preservação e a gestão desses documentos. 
Esperamos também contribuir para revelar o potencial informativo da 
fonte ao pesquisador e ao cidadão, para além da finalidade de sua 
criação, por meio do incentivo à construção de ferramentas que permitam 
o acesso e estimulem a difusão desse expressivo conjunto documental.
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1. DOCUMENTO DE ARQUIVO

Arquivo é o conjunto dos documentos que, independentemen-
te de gênero, suporte, formato, forma ou espécie, são acumula-
dos por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 
como instrumento e prova de suas atividades práticas.

Acervo é a totalidade dos documentos conservados numa 
instituição de custódia.

Documentos de arquitetura são documentos que, originários de 
atividades ligadas à construção de edifícios e outras estruturas, 
são preservados a título de prova ou referência.
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Documento é a unidade que, constituída pela informação e seu 
suporte, é capaz de instruir, elucidar ou provar algo.

Arquivos públicos são conjuntos de documentos acumulados por 
instituições de caráter público, em decorrência de suas funções e 
atividades administrativas, legislativas e judiciárias. Arquivos 
privados são conjuntos de documentos acumulados por pessoas 
físicas e por entidades de direito privado, em decorrência de suas 
atividades. 



2. INSTITUIÇÕES
DE CUSTÓDIA
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As instituições de guarda de documentos têm corresponsabilidade no proces-
so de preservação, gestão e acesso à informação, mas diferem quanto à 
natureza de seu acervo, à aplicação de procedimentos técnicos para organizá-
-lo e às ações para sua difusão.

Arquivo é órgão receptor, que recebe por transferência ou 
recolhimento o material naturalmente acumulado por institui-
ções públicas ou privadas. De natureza predominantemente 
administrativa e jurídica, os conjuntos documentais devem ser 
reunidos segundo sua origem e função, seja para atender às 
demandas das instituições produtoras, seja para servir à 
pesquisa histórica.

Museu é órgão colecionador, que reúne documentos mediante 
processo seletivo que leva em conta seu conteúdo e significado. 
Destinado ao grande público e ao pesquisador, o museu tem 
objetivos educativos e culturais.

Biblioteca é órgão colecionador, destinado a documentos 
impressos. Seu tratamento prioriza o assunto, procurando 
atender a diferentes públicos. 

Centro de Documentação é o nome que se dá a uma biblioteca 
especializada. 

Centro de Memória tem formulação recente e híbrida, reunindo 
atributos dos arquivos, dos museus e das bibliotecas.

Documentos de arquitetura podem ser encontrados, a rigor, em 
qualquer instituição de custódia de documentos. Quando decorrem de 
funções estatais, ficam sob a responsabilidade dos arquivos públicos. 



3. FASES DOS DOCUMENTOS
DE ARQUIVO
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O papel do arquivista ou do responsável pelo arquivo é dar tratamento técnico 
aos documentos, revelando seu potencial probatório e informativo, para que 
eles possam cumprir todas as suas fases: da produção e tramitação à utiliza-
ção científica e cultural.

Fase corrente (primeira idade): para documentos em uso ou em tramita-
ção ou que, mesmo sem movimentação, constituem objeto de consultas 
frequentes. Ficam guardados nas unidades produtoras.

Fase intermediária (segunda idade): para documentos que, não sendo 
de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse adminis-
trativo, aguardam eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 
Podem permanecer na unidade produtora ou, mediante avaliação, 
podem ser transferidos para o Arquivo Intermediário.

Fase permanente (terceira idade): para conjuntos de documentos de 
valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente 
preservados. Mediante avaliação, podem ser recolhidos ao arquivo 
permanente.

No âmbito dos serviços públicos de controle de obras e edificações, os docu-
mentos de arquitetura também atravessam as três fases do ciclo vital dos docu-
mentos: corrente, intermediária e permanente. Mas têm uma peculiaridade: são 
sempre de valor permanente, isto é, são destinados, no processo de avaliação, a 
guarda definitiva, mesmo quando a obra a que se referem é demolida. Os docu-
mentos acumulados por arquitetos ou escritórios de arquitetura, quando consi-
derados de interesse público, são submetidos às mesmas orientações. Ao 
serem utilizados pelos organismos produtores, dizemos que tais documentos 
assumem valor primário. Quando seu uso se estende para outros fins, dizemos 
que têm valor secundário.

A Lei Federal nº 8.159/1991 (Lei Nacional de Arquivos) define as três fases que carac-
terizam o ciclo vital dos documentos de arquivo.



4. caracterização funcional
dos documentos

de arquivo
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Os documentos de arquivo representam e viabilizam atividades e funções. 
Tais elementos podem ser reconhecidos nos conceitos de espécie e tipo, que 
constituem a base primeira da identificação documental: 

Configuração que assume o documento de acordo com a 
disposição e a natureza das informações nele contidas.

ESPÉCIES TIPOS
planta planta de localização
processo processo de construção de obras particulares
projeto projeto de instalações prediais
requerimento requerimento de construção

Na caracterização funcional dos documentos de arquivo é importante demar-
car sua proveniência, princípio segundo o qual os arquivos originários de uma 
instituição ou de uma pessoa devem manter sua individualidade, não se mistu-
rando aos de origem diversa. A proveniência de um documento é sinalizada 
por meio de sua  origem funcional.
Origem funcional:  tipo de ação (rotineira ou eventual) imediatamente relacio-
nada com o documento. A menção ao organismo produtor (pessoa física ou 
jurídica) pode vir acompanhada das divisões de sua estrutura organizacional 
(método estrutural) ou da sucessão hierárquica das funções a que o documen-
to está relacionado (método funcional).

Nos organismos públicos, o controle da atividade de obras pode incidir sobre 
construção, edificação, manutenção, prospecção, reabilitação, reforma, 
reparação, requalificação, restauração e reutilização. 

Espécie

Configuração que assume uma espécie documental, de 
acordo com a função e a atividade que a gerou.Tipo

Data tópica: lugar onde o documento foi produzido, situando-o no 
espaço. 

Data crônica: ano, mês e dia em que o documento foi produzido, 
situando-o no tempo.



Identificar o contexto de produção dos documentos é primordial para entender 
seus elementos internos. Para isso é necessário pesquisar documentos corre-
latos. No caso do controle da atividade de obras e edificações, vale consultar 
almanaques, códigos de posturas, códigos de obras, legislação edilícia, legis-
lação sanitária, livros de registro de alinhamento/nivelamento, livros de regis-
tro de construções, livros de registro de construtores, livros de registro de 
lançamento de impostos etc.

Identificar o contexto de produção dos documentos é primordial para entender 
seus elementos internos. Para isso é necessário pesquisar documentos corre-
latos. No caso do controle da atividade de obras e edificações, vale consultar 
almanaques, códigos de posturas, códigos de obras, legislação edilícia, legis-
lação sanitária, livros de registro de alinhamento/nivelamento, livros de regis-
tro de construções, livros de registro de construtores, livros de registro de 
lançamento de impostos etc.
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Obras Públicas
(entrada)

Prefeito
(aprovação final)

TRAMITAÇÃO

Seção de Obras
(aprovação parcial)

Divisão de Serviço
do Interior /

Delegacia de Saúde
de São Carlos /

Centro de Saúde
de Rio Claro
(protocolo)

Departamento                  
de Saúde do 

Estado / Divisão 
do Serviço do 

Interior
(aprovação 

parcial)

Tesouraria
(recolhimento de 

impostos)

(APHRC: 1946_222)

(APHRC: 1946_222) (APHRC: 1946_222)
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Os documentos de arquivo podem ser identificados a partir de determinadas 
características formais:

Material sobre o qual as informações são registradas ou mate-
rial utilizado na confecção do documento (papel, papel emul-
sionado, filme, madeira, isopor, acrílico, metal, pergaminho, 
superfície magnética, superfície ótica etc.).

5. caracterização formal
dos documentos

de arquivo

Suporte

Estágio de preparação e/ou de transmissão de documentos
(cópia, croqui, esboço, esquema, minuta, original, arte-final, 
rascunho, negativo, positivo etc.).

Forma

Configuração física de um suporte (caderno, cartão, cartaz, 
folha, livro, fita, disco, placa, diapositivo etc.).Formato

Mecanismo utilizado no registro das informações sobre um 
suporte (datilografia, desenho, impressão, manuscritura, 
gravação, fotografia, filmagem etc.). 

Técnica

Idioma com que se expressa o documento escrito ou falado 
(espanhol, francês, inglês, italiano, português etc.).Língua

Configuração que assume o documento, de acordo com o 
sistema de signos utilizado na comunicação do seu conteúdo 
(audiovisual, em multimeios, fonográfico, cinematográfico, 
iconográfico e textual).

Gênero 
documental

Os documentos de arquitetura geralmente são concebidos em suporte papel, 
encontram-se nos arquivos tanto no estágio de preparação (desenhos prelimi-
nares) quanto na sua configuração formal final (desenhos de concepção e 
desenhos de execução), em distintos formatos (folha, caderno etc.). Quanto 
ao gênero, utilizam como linguagem básica a palavra escrita (requerimentos, 
relatórios, memoriais etc.) e a imagem (mapas, plantas, reportagens visuais 
etc.). Apresentam-se sob diversas técnicas de registro (datilografia, impres-
são, desenho, manuscritura etc.) e em diferentes línguas (português, espanhol, 
francês, inglês, italiano etc.).
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Arquitetura é construção concebida com a intenção de organizar plástica e funcional-
mente o espaço, em variadas escalas, considerando as necessidades humanas, as 
características ambientais e as potencialidades da técnica construtiva. Sua materializa-
ção ocorre por meio do projeto de arquitetura/projeto arquitetônico, etapa intermediá-
ria entre a ideia e o espaço construído, sendo o desenho importante meio de expressão 
e representação.
Os arquivos de arquitetura são provenientes de diversas fontes produtoras, como: 

Para controle da atividade de obras e edificações.

6. DOCUMENTOS DE
ARQUITETURA

Organismos 
públicos

Para acompanhamento do exercício profissional.Conselhos de 
classe

Para atividades projetuais, gerenciamento de obras e serviços 
e gestão da empresa. 

Escritórios de 
profissionais:

Para o desempenho de atividades acadêmicas.Escolas de 
arquitetura

Documentos que registram as diversas etapas da atividade proje-
tual (planejamento, concepção, execução e manutenção do 
espaço). São produzidos nas distintas fases da representação do 
processo criativo (desenhos preliminares, desenhos de concep-
ção e desenhos de execução), em diferentes meios de expressão 
gráfica (desenhos esquemáticos, desenhos à mão livre, desenhos 
por instrumentos e desenhos assistidos por computador). Estão 
relacionados aos estágios do processo de concepção do espaço 
(estudos, anteprojeto, projeto básico e projeto executivo), em 
variadas escalas (regional, urbano, edifício e objeto). 

Documentos
de arquitetura

Conjunto de documentos textuais e iconográficos que, relacionados 
à representação do processo de organização do espaço, correspon-
dem à etapa intermediária entre a ideia e o espaço construído. Por 
meio dele, o profissional objetiva conceber espaço adequado às 
necessidades do usuário, considerando o conjunto normativo, os 
recursos materiais e financeiros e as diversas alternativas funcionais 
e estéticas que conduzem à viabilidade da decisão. É a parte central 
do projeto completo ou projeto executivo, que constitui o conjunto de 
projetos das diversas especialidades necessárias para a materializa-
ção do espaço. Sua representação acontece por meio do desenho, 
que é a linguagem utilizada pelo profissional para expor suas ideias.

Projeto de 
arquitetura/ 

Projeto 
arquitetônico
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O projeto de arquitetura/projeto arquitetônico pode embasar operações técni-
cas que definem funcionalidades e tipificam os documentos:

Construção: de modo geral, fazer qualquer obra nova de construção civil, 
muro, edifício etc.

Edificação: de modo particular, fazer edifício destinado às atividades residen-
ciais, terciárias, industriais, institucionais etc.

Manutenção: garantir a funcionalidade e a estabilidade do espaço.

Prospecção: pesquisar aspectos arqueológicos e construtivos do espaço.

Reabilitação: aumentar os níveis de qualidade do espaço, de modo a atingir a 
conformidade com as exigências funcionais, para as quais ele foi concebido.

Reforma: renovar ou aperfeiçoar, em parte ou no todo, elementos do espaço 
construído, em obediência às diretrizes e especificações constantes do projeto.

7. etapas do projeto
de arquitetura

Construção
de prédio

(APHRC: 1947_67)
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Reparação: recuperar ou consertar obra, equipamento ou instalação avariada, 
mantendo suas características originais.

Requalificação: recuperar espaço usualmente para a mesma função.

Restauração: recuperar a unidade primitiva ou reintegrar os elementos do 
espaço, em parte ou integralmente, por meio das diversas formas de interven-
ção física, de caráter técnico e científico, que visem a sua preservação. 

Reutilização: converter espaço por meio da alteração do uso original, conside-
rando suas características essenciais, para garantir funções apropriadas de 
restauração, conservação ou preservação.

A atividade projetual para planejamento, concepção, execução e manutenção 
do espaço é um processo evolutivo, com as seguintes etapas:

1. Pesquisa documental ou Levantamento de dados: etapa preliminar destina-
da ao planejamento da obra e à coleta de informações gerais sobre as condi-
ções preexistentes, cujo resultado deverá instruir a concepção do projeto. 
Compreende as ações de: levantamento de informações do terreno, verifica-
ção do corpo normativo, identificação da expectativa do usuário para defini-
ção do programa de necessidades (funções do edifício e espaços adequados 
às atividades previstas) e pesquisa das alternativas de padrão e sistemas 
construtivos. Esta etapa, em que geralmente são produzidos desenhos esque-
máticos, com alternativas para a concepção do projeto, os resultados são o 
Estudo de viabilidade técnica e legal e o Estudo de viabilidade econômica.

2. Estudo preliminar: etapa inicial destinada à concepção do projeto e à repre-
sentação gráfica preliminar das soluções arquitetônicas. Compreende as 
ações de: definição do programa de necessidades, com dimensionamento 
preliminar dos espaços, exposição das alternativas de padrão e sistemas 
construtivos, apresentação das possibilidades do partido arquitetônico (inten-
ção plástica e estética do projeto) e pesquisa de normas de apresentação e 
representação gráfica. Esta etapa, em que geralmente são produzidos dese-
nhos à mão livre, é sucedida pelo Anteprojeto. 

(APHRC: 1946_171)

Reforma de 
prédio



(APHRC: 1946_171)

Projeto básico
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3. Anteprojeto: etapa destinada à concepção do projeto e à representação 
gráfica das soluções arquitetônicas. Compreende as ações de: confirmação 
do partido arquitetônico e do programa de necessidades, com dimensiona-
mento dos espaços, definição do padrão e do sistema construtivo, exposição 
das informações técnicas preliminares para detalhamento dos elementos, 
instalações e componentes necessários ao inter-relacionamento das ativida-
des técnicas de projeto. Esta etapa, em que geralmente são produzidos dese-
nhos por instrumentos ou desenhos assistidos por computador, é sucedida 
pelo Projeto básico.

4. Projeto básico (ou Projeto legal ou Projeto de Prefeitura): etapa destinada 
à produção dos documentos para análise e aprovação do projeto, contendo a 
representação gráfica das soluções propostas, com base nas exigências 
legais. Compreende as ações de: confirmação do partido arquitetônico e do 
programa de necessidades, com dimensionamento dos espaços, definição do 
padrão e do sistema construtivo, além da definição das informações técnicas 
preliminares de detalhamento dos elementos, instalações e componentes 
necessários à obtenção das licenças para o início da obra. Esta etapa, em que 
geralmente são produzidos desenhos por instrumentos ou desenhos assisti-
dos por computador, instrui o Processo administrativo e é sucedida pelo Proje-
to executivo. 

5. Processo administrativo: etapa destinada ao expediente legal para controle 
da atividade de obras e edificações. Compreende as ações de apresentação de 
diversos documentos de gêneros textual (carta de solicitação para construir, 
certificado de anotação de responsabilidade técnica, guia de recolhimento de 
impostos, memorial descritivo etc.) e iconográfico (conjunto de desenhos do 
Projeto básico). Esta etapa, em que geralmente são produzidos desenhos por 
instrumentos ou desenhos assistidos por computador, é sucedida  pelo  Proje-
to  executivo. Outras  unidades  documentais  podem  ser  incorporadas  na  
sua  tramitação, pelos  interessados  na  construção  e   pelas  autoridades 



(APHRC: 1946_171)
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competentes, principalmente relacionadas à avaliação do Projeto básico (termo 
de autorização para início da obra), à entrega da obra executada (termo de entre-
ga de obra e certificado de conformidade com o projeto aprovado) e às possíveis 
alterações no projeto aprovado, ao longo do tempo (projetos de adaptação e de 
reforma, demolição etc.).  

Guia de
recolhimento de 

impostos
SolicitaçãoCapa

Processo administrativo

Memorial 
descritivo

Projeto
básico
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6. Projeto Executivo: etapa destinada à concepção final e à representação 
completa e definitiva das informações técnicas do projeto, necessárias e 
suficientes à sua contratação e à execução dos serviços de obra correspon-
dentes. Compreende as ações de: detalhamento do Projeto básico e elabora-
ção de projetos complementares. Esta etapa, em que geralmente são produzi-
dos desenhos por instrumentos ou desenhos assistidos por computador, 
instrui o Projeto completo de obra ou edificação.

7. Projeto completo de obra ou edificação: etapa destinada à finalização do 
Projeto executivo (Projeto básico e projetos complementares), com o detalha-
mento das definições construtivas e a relação dos fornecedores e prestadores 
de serviços. Compreende as ações de: finalização da documentação textual 
(memoriais, memórias de cálculo e demais informações técnicas) e iconográ-
fica (conjunto de desenhos) necessárias à construção e à compatibilização de 
todos os projetos aprovados, e respectivos agentes envolvidos, indispensá-
veis à completa execução da obra. Nesta etapa geralmente são produzidos 
desenhos por instrumentos ou desenhos assistidos por computador.

8. Cadastro como construído (as built): etapa destinada ao registro dos resul-
tados da obra executada a partir dos projetos aprovados e das eventuais 
alterações realizadas com anuência do proprietário e dos profissionais 
responsáveis. Compreende as ações de: vistoria da obra para constatação 
dos seus elementos (exame circunstanciado da situação no local e descrição 
dos seus elementos) e regularização junto aos órgãos competentes. Nesta 
etapa geralmente são produzidos desenhos por instrumentos ou desenhos 
assistidos por computador, além de registros fotográficos.

9. Avaliação pós-ocupação do ambiente construído: etapa destinada ao 
diagnóstico dos aspectos positivos e negativos do ambiente do ambiente 
construído em uso. Compreende as ações de: verificação de avarias (em 
estruturas, instalações, materiais e equipamentos), identificação de interven-
ções posteriores e planejamento de ações de zeladoria para manutenção 
predial. Nesta etapa geralmente são produzidos desenhos esquemáticos, 
desenhos por instrumentos ou desenhos assistidos por computador, além de 
registros fotográficos.
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Desenhos à mão livre: constituem-se em expressão gestual, 
são confeccionados à mão livre e são utilizados na representa-
ção da ideia inicial do projeto de arquitetura, na fase dos dese-
nhos preliminares (esquema, esboço, croqui e desenho de 
apresentação). 

Desenhos esquemáticos: constituem-se em diagramas simplifica-
dos, são confeccionados à mão livre e são utilizados na representa-
ção da ideia inicial do projeto de arquitetura, na fase dos desenhos 
preliminares (esquema, esboço, croqui e desenho de apresentação).

Desenhos por instrumentos: concebidos como representação 
normatizada por meio de instrumentos para desenho técnico (régua, 
escalímetro, esquadros, compasso), são utilizados na representa-
ção do projeto de arquitetura, nas fases dos desenhos de concep-
ção (planta, corte, perfil, elevação, perspectiva, detalhes construti-
vos) e dos desenhos de execução (projeto executivo completo).

Desenhos assistidos por computador: concebidos como repre-
sentação normatizada e informatizada por meio de programas 
computacionais, são utilizados na representação do projeto de 
arquitetura, nas fases dos desenhos de concepção (planta, 
corte, perfil, elevação, perspectiva, detalhes construtivos) e dos 
desenhos de execução (projeto executivo completo). Em 
virtude de os programas computacionais apresentarem ferra-
mentas que permitem alterações sobre os desenhos iniciais e 
intermediários, recomenda-se que sejam registradas todas as 
etapas do desenvolvimento do processo criativo.

O desenho é o meio de expressão gráfica utilizado para a representação da 
ideia. De acordo com a técnica utilizada, ele pode ser classificado, em aborda-
gem evolutiva, na ordem em que se apresenta:

8. técnicas de expressão
gráfica nos documentos

de arquitetura
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Cota: elemento adicional que permite a identificação do 
dimensionamento do espaço projetado sem a utilização de 
instrumental para desenho técnico (escalímetro e régua). 
Consiste na marcação das medidas do espaço nos desenhos 
do Projeto básico (plantas, cortes e elevações), mesmo que 
eles tenham sido feitos em escala numérica. 

Escala: convenção para representação do projeto de arquitetura 
que permite que o desenho no suporte seja feito em dimensão 
frequentemente mais reduzida que o tamanho real. Pode ser 
numérica (relação matemática entre um objeto de grandes dimen-
sões e sua representação no suporte - 1:100 ou 1/100 significa 
que 1cm sobre o papel equivale a 100cm/1m em tamanho real) ou 
gráfica (linha no sentido horizontal, com divisões relacionadas às 
distâncias da superfície real). Desenhos de arquitetura seguem 
escalas normatizadas e o escalímetro é o instrumento para dese-
nho técnico utilizado para referenciar as escalas no papel. Dese-
nhos assistidos por computador podem ser ampliados ou reduzi-
dos digitalmente (ferramenta zoom), o que favorece a sua confec-
ção numa única escala, podendo alterá-la conforme o objetivo da 
representação ou a dimensão do suporte para impressão.

Carimbo (ou quadro): quadro padronizado, geralmente disposto no 
canto inferior direito das folhas de desenho (pranchas), com infor-
mações essenciais sobre o projeto. Permite identificar, de forma 
sintética e concentrada, o profissional responsável, o proprietário 
do terreno, o local da obra, a orientação solar, o tipo de construção 
e o conteúdo de cada uma das pranchas do projeto completo, com 
escalas, convenções gráficas e data dos desenhos. Antes de ser 
organizadas de maneira concentrada, essas informações ficavam 
dispostas pela prancha, geralmente como um cabeçalho, ou próxi-
mas da planta de localização ou locação.

Carimbo (ou estampa): sinal de validação, à tinta, aposto ao 
documento por meio de instrumento de madeira, metal ou 
outro material, que vem seguido de assinaturas. Permite acom-
panhar a tramitação do processo administrativo para controle 
da atividade de obras e edificações. 

Outros parâmetros técnicos são utilizados na representação gráfica dos docu-
mentos de arquitetura:
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Selo: estampilha adesiva, de valor convencional, usada como sinal 
de validação. Nos processos administrativos, os selos autenticam 
o reconhecimento das firmas do proprietário do terreno e do 
responsável técnico pelo projeto e confirmam o valor dos impos-
tos pagos para a aprovação do projeto.

(APHRC: 1947_66)

(APHRC: 1949_264)

Selo
Carimbo

(estampa)

Escala
numérica

Carimbo
(quadro)

Cota
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Para cada etapa da atividade projetual (planejamento, concepção, execução e 
manutenção do espaço), o profissional utiliza diferentes meios de expressão 
gráfica (desenhos esquemáticos, desenhos à mão livre, desenhos por instru-
mentos e desenhos assistidos por computador). Ele faz uso de linguagem 
específica e normatizada e cada estágio do processo de concepção do 
espaço (estudos, anteprojeto, projeto e projeto executivo), nas variadas esca-
las (regional, urbano, edifício e objeto), está relacionado às distintas fases da 
representação do processo criativo (desenhos preliminares, desenhos de 
concepção e desenhos de execução).
Dentre as fases de representação do processo criativo, destacamos:

Os desenhos preliminares são concebidos individualmente, de maneira evolu-
tiva, na ordem em que se apresentam:

Fase inicial do desenho preliminar, confeccionado à mão livre, 
que relaciona elementos e objetos e suas funções. Não repre-
senta o espaço propriamente dito, mas esquema gráfico simpli-
ficado, usualmente formado por palavras-chave, textos sumá-
rios, imagens, ilustrações ou ícones, representando conceitos 
que são ligados por linhas e setas que definem o raciocínio a ser 
seguido para que seja possível conceber o projeto. Geralmente 
elaborado em conjunto com o esboço, serve de base ao croqui e 
a outros estágios mais avançados de desenho.

1.Desenhos preliminares: considerados como primeiro gesto e gênese do 
projeto de arquitetura, representam a ideia inicial e sua evolução. São concebi-
dos de maneira esquemática e à mão livre, sem escala, em proporções defini-
das. Permitem ao arquiteto explorar, preliminarmente, o plano geral do espaço, 
com volumetria, distribuição dos compartimentos e circulação. Geralmente 
constituem unidades múltiplas que, comparadas e complementadas, rejeitan-
do as soluções inadequadas, ajudam a chegar à versão a ser apresentada ao 
usuário. Não estão presentes nos processos administrativos de controle da 
atividade de obras e edificações, mas, se arquivados, permitirem conhecer o 
processo de criação do arquiteto. Não configuram espécies documentais 
propriamente ditas, mas estágios em sua preparação, de acordo com o 
conceito arquivístico de forma. 

9. fases da representação
do projeto de arquitetura

Esquema
(ou infográfico)
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Fase inicial do desenho preliminar, confeccionado à mão livre, 
sem escala, em proporções definidas. Permite ao arquiteto 
explorar as intenções plásticas e estéticas do partido arquite-
tônico. Geralmente é concebido em conjunto com o esquema
(infográfico), serve de base ao croqui e a outros estágios mais 
avançados de desenho.

2. Desenhos de concepção: fornecem as informações essenciais à compreen-
são do projeto, revelado e aprovado na fase anterior. Mais estruturados que os 
desenhos preliminares, ilustram o atendimento às questões técnicas e legais 
e devem obedecer às regras convencionadas de representação gráfica 
prescritas pela normativa específica: caracterização dos elementos do projeto 
(estrutura, coberturas, fechamentos externos e internos, aberturas e esqua-
drias, acessos, circulação vertical e horizontal e demais elementos significati-
vos), indicação do nome dos compartimentos, marcação de cortes e eleva-
ções nas plantas, cotas gerais e de níveis principais, indicação do norte 
geográfico, escalas e anotações gerais do carimbo (quadro) etc. Compõem o 
conjunto de plantas dos processos administrativos de controle da atividade de 
obras e edificações nos arquivos públicos. Têm caráter necessário e configu-
ram espécies e tipos documentais.

Fase intermediária do desenho preliminar, confeccionado à 
mão livre, sem escala, em proporções definidas. Permite ao 
arquiteto explorar as intenções plásticas e estéticas do partido 
arquitetônico e as questões formais e funcionais relacionadas 
ao programa de necessidades. Contém as informações que se 
pretende aplicar em estágios avançados de desenho.

Fase final do desenho preliminar, em escala, confeccionado 
com a ajuda de instrumentos ou assistido por computador. 
Elaborado com base em normas técnicas de desenho arquite-
tônico, apesar de pouco detalhado, permite ao arquiteto 
apresentar ao usuário a representação gráfica preliminar das 
diversas soluções propostas. 

Esboço

Croqui

Desenho de
apresentação
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Desenho de concepção necessário que representa, no geral, o 
conjunto de documentos gráficos produzidos pelo arquiteto na 
representação do projeto básico e, no específico, a projeção 
horizontal do espaço. Permite a compreensão da organização 
do ambiente: posicionamento do terreno, localização no lote, 
recuos e afastamentos, área construída, área livre, organização 
dos pavimentos, disposição e dimensionamento dos cômodos, 
aberturas etc. Deve conter a marcação do posicionamento dos 
cortes, perfis e elevações.

De acordo com seu modo de representação, a planta pode configurar diferen-
tes tipos documentais:

planta topográfica: representa a projeção horizontal do relevo da área, 
com curvas de nível indicando as variações de altitudes.

planta planimétrica: planta topográfica representada por meio de 
coordenadas planas. 

planta planialtimétrica: planta topográfica representada por meio 
de coordenadas planas e curvas de nível.

planta de situação: representa a projeção horizontal dos elementos 
necessários para situar a área em que o espaço será construído e seu entorno, 
com indicação de vias de acesso, arruamento e logradouros adjacentes.

Planta:

Corte 
transversal

Planta geral
(projeto do 

prédio)

Corte
longitudinal

Quadro de
áreas

Planta de localizaçãoElevaçãoPlanta específica do 
pavimento térreo

(APHRC: 1947_68)
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planta de localização [ou locação ou implantação]:  representa a projeção 
horizontal dos elementos necessários para situar o espaço a ser construído na 
área que lhe é destinada, com indicação de perímetro, alinhamento, recuos, 
afastamentos e circulação.

planta baixa [ou do pavimento térreo]: representa a projeção horizontal do 
espaço, em corte a cerca de 1,50m do piso em referência e disposto acima do 
plano dos peitoris das janelas, onde se identificam o posicionamento, o nome 
e o dimensionamento das peças que compõem o programa de necessidades, 
com as respectivas aberturas (portas e janelas). Deve conter a marcação de 
referência de cortes e elevações. 

(APHRC: 1946_161)

(APHRC: 1946_175) (APHRC: 1949_294)

(APHRC: 1946_175) (APHRC: 1947_66)

Planta de localização ou 
locação ou implantação

Planta
baixa



Planta
pavimento

superior

24

planta do pavimento superior: representa a projeção horizontal do 
espaço, em corte a cerca de 1,50m do piso do pavimento superior (acima do 
pavimento térreo ou segundo pavimento nas edificações sobradadas) e 
disposto acima do plano dos peitoris das janelas, onde se identificam o 
posicionamento, o nome e o dimensionamento das peças que compõem o 
programa de necessidades, com as respectivas aberturas (portas e janelas). 
Deve conter a marcação de referência de cortes e elevações.

planta do pavimento tipo: representa a projeção horizontal do espaço, em 
corte a cerca de 1,50m do pavimento tipo (pavimentos idênticos) das constru-
ções verticais e disposto acima do plano dos peitoris das janelas, onde se 
identificam o posicionamento, o nome e o dimensionamento das peças que 
compõem o programa de necessidades, com as respectivas aberturas (portas 
e janelas). Deve conter a marcação de referência de cortes e elevações.

planta da cobertura: representa a projeção horizontal da visão superior da 
edificação, planificada, contendo a inclinação do plano dos telhados (águas) 
ou lajes. 

corte [ou seção] longitudinal: representa o plano secante vertical relacio-
nado ao sentido mais longo dos pavimentos. 

corte [ou seção] transversal: representa o plano secante vertical relacio-
nado ao sentido mais estreito dos pavimentos. 

(APHRC: Coleção ADM, década 1930) (APHRC: 1949_264)

Desenho de concepção necessário que representa o espaço 
de acordo com um plano secante vertical, dividindo-o em duas 
partes. Permite a compreensão das alturas (pavimentos, pé-di-
reito, forros, portas e janelas, peitoril, espelhos dos degraus da 
escada etc.), em todos os pavimentos. Deve estar representa-
do nas plantas e deve ser feito ao menos em dois sentidos.  
Trata-se de espécie documental que admite dois tipos, de 
acordo com seu modo de representação:

Corte
[ou seção]:
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perfil longitudinal: representa o plano secante vertical relacionado ao 
sentido mais longo do relevo.

perfil transversal: representa o plano secante vertical relacionado ao 
sentido mais estreito do relevo.

(APHRC: 1946_168)

(APHRC: 1946_175)

Desenho de concepção necessário que representa o espaço 
segundo um plano secante vertical, dividindo-o em duas 
partes. Permite a compreensão do relevo. Deve estar represen-
tado na planta topográfica, na planta de situação e, preferen-
cialmente, na planta de localização e deve ser feito ao menos 
em dois sentidos. Trata-se de espécie documental que admite 
dois tipos, de acordo com seu modo de representação:

Perfil:

Corte (seção) 
longitudinal

Corte (seção) 
transversal

Corte (seção) 
longitudinal 

(cotas)
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elevação [ou vista] frontal [ou fachada ou testada]: representa as faces 
externas e se refere à posição frontal do espaço em relação à rua ou ao seu 
acesso principal.

elevação [ou vista] lateral: representa as faces externas e se refere à 
posição lateral (direita ou esquerda) do espaço em relação à rua ou ao seu 
acesso principal.

elevação [ou vista] posterior [ou de fundos]: representa as faces externas 
e se refere à posição oposta à frente (fundos) do espaço em relação à rua ou 
ao seu acesso principal.

(APHRC: 1949_264)

(APHRC: 1946_175)

Desenho de concepção necessário que representa as faces 
externas de um espaço, configurando plano em projeção 
geométrica e vertical, sem a deformação da visão em perspec-
tiva. Deve estar representado nas plantas de todos os 
pavimentos e ser feito ao menos em duas posições. Trata-se 
de espécie documental que admite três tipos, de acordo com 
seu modo de representação:

Elevação
[ou vista]:

Perfil
longitudinal

Elevação frontal 
(fachada)

Perfil
transversal



Detalhe
construtivo:

Perspectiva:

(APHRC: 1949_161)

(APHRC: 1932, s/n)
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Desenho de concepção opcional que representa, quando 
necessário, determinados elementos do projeto, tomados em 
separado e em maior escala, visando a compreensão dos 
detalhes da construção e dos materiais de acabamento. Geral-
mente apresenta-se como desenho individualizado, mas pode 
estar relacionado a outros elementos da representação (plan-
tas, cortes e elevações). 

Representação tridimensional opcional que, geralmente 
relacionada aos desenhos de concepção, permite a visualiza-
ção simultânea de mais de uma face do espaço, favorecendo 
a compreensão do projeto. Utiliza técnica de desenho que faz 
convergir linhas paralelas para um ou dois pontos de fuga, e 
gera imagem fixa que representa o volume do espaço. Trata-se 
de espécie documental que admite diferentes tipos, de acordo 
com a técnica de representação: frontal, cavaleira, cônica e 
axonométrica.

Detalhe 
construtivo
(em corte)

Perspectiva 
simplificada



Maquete:

maquete física: concebida em meio físico, confeccionada em escala 
reduzida do espaço, utilizando materiais diversos (papel, papelão, madeira, 
gesso, materiais plásticos). Pode representar formas simplificadas para 
estudo volumétrico, ou formas mais elaboradas, caracterizando o projeto final.

maquete eletrônica: concebida em ambiente digital, por meio de dese-
nhos assistidos por computador, utiliza softwares gráficos  específicos que 
permitem a visualização do projeto de maneira muito próxima ao real, inclusi-
ve em realidade aumentada.

(APHRC: 1946_175)
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Representação tridimensional opcional que, geralmente 
relacionada aos desenhos de concepção, permite a visualiza-
ção simultânea de todas as faces do espaço, em volume, 
favorecendo a compreensão do projeto. Trata-se de espécie 
documental que admite o uso de duas técnicas de registro 
distintas:

Quadro
de áreas:

Esquema gráfico necessário que, presente nos desenhos de 
concepção, contém as informações sobre o dimensionamento 
geral (área total) e parcial (área líquida urbanizável, área livre, 
área institucional, área permeável, área construída, área das 
unidades etc.) do projeto.

Quadro
de áreas

Quadro
de áreas

(APHRC: 1946_222)



Reportagem
audiovisual

Tipo documental opcional que, relacionado aos desenhos de 
concepção, permite ao profissional utilizar-se das tecnologias 
da informação e da comunicação para a aplicação simultânea 
do som e da imagem em movimento na apresentação do 
projeto. Pode ser desenvolvido por meio dos desenhos assisti-
dos por computador, que dispõem de ferramentas que resul-
tam em imagens animadas e sonorizadas que facilitam a 
compreensão do projeto. 

(APHRC: 1946_175)
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Memorial
descritivo do 

projeto

Tipo documental que acompanha o projeto nas fases de 
concepção (mais geral e simplificado) e de execução (mais 
específico e elaborado). Discrimina atividades técnicas, espe-
cificações e métodos construtivos a serem empregados na 
execução de obra e/ou serviço técnico, em conformidade com 
o projeto, podendo abranger a obra como um todo ou seus 
elementos, instalações prediais, componentes construtivos e 
materiais de construção. 

Registro ou 
Anotação de 
responsabili-
dade técnica

Tipo documental que acompanha o projeto nas fases de 
concepção e de execução e que certifica, para efeitos legais, 
os responsáveis pelo projeto, pela execução de obras e/ou 
prestação de serviços e pelo desempenho de cargo e/ou 
função, para os quais sejam necessários habilitação legal e 
conhecimentos técnicos. No campo das engenharias, a Anota-
ção de Responsabilidade Técnica (ART) é registrada no Conse-
lho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e as creden-
ciais técnicas do profissional ficam registradas na Certidão de 
Acervo Técnico (CAT). No âmbito da arquitetura e do urbanis-
mo, o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) é feito no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e as Certidões de 
Acervo Técnico dos profissionais ficam gravadas no Sistema 
de Informação e Comunicação do CAU (SICCAU). 

Além dos documentos de gênero iconográfico, alguns documentos textuais 
são considerados necessários para a fase de concepção do projeto:

Memorial 
descritivo do 

projeto



3. Desenhos de execução: tipos documentais representativos da solução final 
e completa do projeto, registram maior quantidade de informações e nível de 
detalhamento que os desenhos de concepção. Utilizados na fase de execução 
da obra, esses desenhos técnicos normatizados, necessariamente feitos em 
escala e identificados e numerados no carimbo (quadro), apresentam dimen-
sionamentos, detalhes construtivos e especificações técnicas para cada um 
dos projetos especializados. São geralmente disponibilizados aos diversos 
agentes envolvidos na obra (engenheiros, mestres, encarregados, pedreiros, 
prestadores de serviços, fornecedores etc.), permanecendo cópias no canteiro 
de obras para conferência e fiscalização, a qualquer momento. No arquiva-
mento, essas cópias podem ser eliminadas, desde que se conserve um jogo 
completo dos projetos. 
Desenhos de execução são concebidos em conjunto, de maneira complemen-
tar, mais detalhados quanto mais complexo for o projeto. Podem ser necessá-
rios ou opcionais para a sua representação, na ordem em que se apresentam:

De acordo com seu conteúdo, pode ser classificado como:

projeto arquitetônico detalhado: representação detalhada do projeto 
básico, fazendo referência aos demais projetos que lhe são complementares.

projeto de estruturas: representação detalhada do sistema estrutural da 
edificação, com todos os seus componentes (terraplenagem, muros de 
arrimo, fundações, lajes, pilares e vigas, impermeabilização, estruturas, cober-
turas etc.). 

projeto de instalações prediais elétricas e mecânicas: representação 
detalhada das instalações prediais elétricas e mecânicas, com todos os seus 
componentes (energia, iluminação e luminotécnica, telefonia, sinalização, 
sonorização, alarmes, proteção contra descargas atmosféricas, automação 
predial etc.), especificando controles e pontos de utilização. 
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Projeto
executivo

Representação da etapa destinada à execução do projeto, com 
todas as informações necessárias e suficientes à sua contra-
tação. Além do detalhamento do projeto básico, deve conter 
os diversos projetos complementares temáticos que se 
integram ao projeto arquitetônico detalhado, com dimensiona-
mentos, características dos materiais de construção e especi-
ficações técnicas dos serviços correspondentes.



projeto de instalações prediais hidro sanitárias: representação detalhada 
das instalações prediais hidro sanitárias, com todos os seus componentes 
(água fria, água quente, captação e escoamento de águas pluviais, prevenção 
e combate a incêndio, louças, metais, filtros de pressão e bebedouros etc.), 
especificando controles, pontos de consumo e de águas pluviais e servidas e 
aparelhos de utilização. 

projeto de instalações prediais de gás: representação detalhada das 
instalações prediais de gás, com todos os seus componentes (tubulações, 
tanques de armazenamento, reguladores de pressão, ventiladores etc.), espe-
cificando controles e pontos de utilização.

projeto de acústica: representação detalhada do sistema de distribuição 
dos sons no ambiente, para garantir o desempenho acústico da edificação, 
eliminando os efeitos indesejados do ruído, especificando controles e mate-
riais de utilização. 

projeto de paisagismo: representação detalhada da arquitetura paisagís-
tica e do paisagismo das áreas externas e internas, com todos os seus compo-
nentes (estruturas construídas, instalações hidráulicas e elétricas, mobiliário, 
vegetação, manejo, manutenção etc.).

projeto de acessibilidade: representação detalhada das condições de 
acessibilidade do espaço, para que ele possa ser utilizado por pessoas com 
qualquer necessidade especial (deficiência, mobilidade reduzida, gestantes, 
idosos etc.), de acordo com parâmetros normativos para sua adaptação e 
instalação de equipamentos (barreiras arquitetônicas, sinalização vertical e 
horizontal, rampas de acesso, características do piso, mobiliário etc.), 
atendendo aos preceitos do desenho universal. 

projeto de climatização: representação detalhada do sistema de refrige-
ração e de outros equipamentos para garantir o conforto térmico da edifica-
ção, especificando controles e pontos de utilização. 

projeto de interior [ou leiaute]: representação detalhada da arquitetura de 
interiores, com todos os seus componentes (mobiliário acessório ou incorpo-
rado, marcenaria, paginação de pisos, revestimentos e forros etc.).
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Além dos documentos de gênero iconográfico, diversos tipos documentais 
textuais podem estar relacionados à fase de execução do projeto, dentre eles:

Documento emitido pelo Corpo de Bombeiros que atesta que o local (edifica-
ção, área de risco ou evento temporário) possui condições e equipamentos de 
segurança necessários ao combate de incêndio e ao controle de situação de 
pânico, previstos na legislação, dimensionados no projeto técnico de combate 
a incêndio, elaborado de acordo com as normas estabelecidas pelo Corpo de 
Bombeiros Militar. 
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Auto [ou laudo] de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB

Caderno de encargos

Caderno de especificações técnicas

Diário de obras

Estudo de Impacto Ambiental (EIA)

Documento que acompanha o projeto executi-
vo e estabelece os requisitos, as condições e as 
diretrizes técnicas e administrativas para a 

execução da obra ou serviço. Instrui o Caderno de especificações técnicas.

Documento que permanece no canteiro de 
obras para que sejam registradas as principais 
ocorrências de cada jornada de trabalho. 

Ensaio [visual]
Recurso opcional que consiste em imagem ou conjun-
to de imagens obtida(s) por meio de fotografias, com 
pretensão estética. Substitui ensaio fotográfico.

Documento produzido para o licen-
ciamento de atividades que, direta 
ou indiretamente, afetam o meio 

ambiente, podendo incorrer em danos. Deve conter, minimamente: diagnósti-
co ambiental da área de influência do projeto, análise dos impactos ambien-
tais previstos, definição de medidas mitigadoras e elaboração de programa de 
acompanhamento e monitoramento desses impactos. Instrui o Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA). Em geral, está ilustrado com mapas e fotografias.

Documento que acompanha o 
projeto executivo e contém as 
especificações técnicas dos 

componentes construtivos e dos materiais de construção e de acabamento 
utilizados na obra, indicando os locais para o seu emprego ou aplicação, de 
acordo com a legislação. Pode ser parte do Caderno de encargos.
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Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)

Ficha técnica de obra

Documento que, 
elaborado segun-
do normas técni-

cas, resulta da análise do estado geral da edificação e de suas partes consti-
tuintes, para orientar as atividades de manutenção preventiva e corretiva. 
Decorrente de vistoria, verifica seu estado atual, observando os aspectos de 
desempenho, funcionalidade, vida útil, segurança, estado de conservação, 
manutenção, utilização e operação, considerando as expectativas do usuário. 
Com visão sistêmica, classifica as deficiências constatadas na edificação e 
aponta o grau de risco observado para cada uma delas, gerando lista de priori-
dades técnicas com orientações ou recomendações para sua correção ou 
para embasar planos de manutenção preventiva. Em geral, está ilustrado com 
fotografias.

Laudo de inspeção predial [ou vistoria de check-up]

Laudo pericial

Memorial de cálculo [ou memória de cálculo]

Documento produzido para a 
identificação dos efeitos 
positivos e negativos de um 

empreendimento e/ou atividade quanto à qualidade de vida da população 
residente na área e nas suas proximidades. Instrui o Relatório de Impacto de 
Vizinhança (RIV). Em geral, está ilustrado com mapas e fotografias.

Documento que acompanha o projeto executi-
vo e registra a relação dos fornecedores envol-
vidos direta ou indiretamente na obra, com os 

respectivos serviços prestados. Complementa o Memorial quantitativo de 
materiais.

Documento que, elaborado segundo normas 
técnicas, resulta da análise de determinado 
componente do espaço, levando em considera-

ção seus aspectos gerais. Consiste na apuração das causas de determinado 
evento, no qual o profissional efetua trabalho técnico visando a emissão de 
conclusão fundamentada. Em geral, está ilustrado com fotografias.

Documento que, comple-
mentar aos desenhos do 
projeto completo, consis-

te na discriminação detalhada dos cálculos efetuados até que se chegue ao 
resultado da obra ou edificação.

Memorial descritivo de serviços técnicos
Documento que, comple-
mentar aos desenhos do 
projeto completo, consiste 

na discriminação das atividades técnicas, das especificações de material e 
dos métodos construtivos a serem empregados na execução de determinado 
serviço técnico, em conformidade com o projeto.
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Parecer técnico

Relatório [de impacto ambiental]

Relatório [de impacto de vizinhança]

Relatório [de vistoria de obra]

Memorial quantitativo de materiais
Documento que acompanha o 
projeto executivo e contém 
informações quantitativas 

referentes aos componentes construtivos e materiais de construção utiliza-
dos na obra, com informações detalhadas para a sua aquisição. Instrui a Ficha 
técnica de obra. 

Documento que, elaborado segundo normas 
técnicas, expressa opinião fundamentada 
sobre determinado assunto, emitida por espe-

cialista. Em geral, está ilustrado com mapas e fotografias.

Orçamento de obra
Documento que acompanha o projeto executi-
vo, dimensiona os custos parciais dos compo-
nentes construtivos e materiais de construção, 

relacionando-os aos valores referentes aos serviços prestados e aos impos-
tos e taxas de obra. Apresenta como resultado o custo total da obra. Em geral, 
pode vir no formato de planilha.

Documento que resulta do Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA). Em geral, está 
ilustrado com mapas e fotografias.

Documento que resulta do 
Estudo de Impacto de Vizinhan-
ça (EIV). Em geral, está ilustrado 

com mapas e fotografias.

Documento que resulta do exame 
circunstanciado da situação da obra 
em relação ao projeto aprovado. Em 

geral, está ilustrado com fotografias. 
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Documentos de arquitetura são produzidos em suporte-papel, que deve ser 
escolhido em função do tipo de projeto, dos objetivos da representação e das 
facilidades de reprodução. Os desenhos originais geralmente são confeccio-
nados em papéis translúcidos (manteiga, vegetal, albanene, poliéster, crona-
flex etc.) ou opacos (canson, schoeller, sulfite etc.), sendo as cópias feitas em 
papel sulfite ou outro especial (prussiato, ferrogálico, heliográfico etc.), confor-
me a técnica de reprodução (heliografia, impressão, xerografia etc.). 

10. CARACTERIZAÇÃO FORMAL
DOS DOCUMENTOS
DE ARQUITETURA

Original em 
papel vegetal

Original em 
papel sulfite

Cópia em papel 
heliográfico

(pigmento magenta)

Cópia em papel 
heliográfico

(pigmento azul)

Cópia em 
papel 

prussiato
blue print

(APHRC: 1947_66) original vegetal

(APHRC: 1943_057)

(APHRC: 1946_162) (APHRC: 1949_273)
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Quanto à forma, documentos de arquitetura de gênero iconográfico são produ-
zidos em original e em cópia. As cópias decorrem da necessidade de se dispor 
de exemplares múltiplos para o procedimento administrativo de controle da 
atividade de obras e edificações, definido na legislação edilícia, e para a orga-
nização do canteiro de obras, que envolve diversos agentes que devem 
possuir exemplares dos projetos executivos. Os desenhos são duplicados a 
partir do original, conservando o mesmo conteúdo e as mesmas dimensões, 
por método de contato direto (justaposição de folha de papel sensibilizada a 
um documento original ou negativo fotográfico) ou por outro processo exato 
(heliografia, impressão ou xerografia). As cópias também podem ser reprodu-
zidas proporcionalmente ao desenho original, em tamanho reduzido ou 
ampliado, obtidas por processos que se utilizam de papel sensível aos fenô-
menos luminosos, químicos ou eletrostáticos (xerografia, microfilmagem, 
fotografia, impressão digital). Desenhos assistidos por computador, concebi-
dos em ambiente virtual, podem dispor de várias cópias impressas digitalmen-
te a partir do original, em qualquer proporção.

Em relação à dimensão das folhas, recomenda-se que os desenhos sejam 
confeccionados em formato da série A, sendo A0 (118,9cm x 168,2cm) como 
máximo e A4 (21cm x 29,7cm) como mínimo, para evitar problemas de manu-
seio e arquivamento. Os formatos intermediários são: A1 (59,4cm x 84,1cm), 
A2 (42,0cm x 59,4cm) e A3 (29,7cm x 42,0cm). As pranchas com os desenhos 
do projeto básico e do projeto executivo geralmente estão dobradas no forma-
to final A4, com orientação normatizada para o dobramento (nos sentidos 
vertical e horizontal dos formatos A1, A2 e A3), levando em conta sua fixação 
através de abas em pastas e de modo a deixar visível o carimbo (quadro) desti-
nado à legenda.  

Original em 
papel vegetal

Cópia em 
papel 

prussiato
blue print

(APHRC: 1936_009)

(APHRC: 1936_76)



Tinta 
nanquim 

preta

Tinta 
nanquim 
colorida

(APHRC: 1946_168)

(APHRC: 1946_175) (APHRC_CAD, s/d)

(APHRC: 1946_169)
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Quanto aos materiais para desenho, desenhos esquemáticos, desenhos à 
mão livre e desenhos por instrumentos são confeccionados com grafite ou 
tinta, em preto ou em cores. Geralmente seguem recomendações técnicas, de 
acordo com o tipo de papel: lápis ou mina de grafite para papéis manteiga, 
vegetal, albanene, canson, schoeller e sulfite; tinta hidrográfica para papel 
manteiga; tinta nanquim para papéis manteiga, vegetal, poliéster, cronaflex e 
schoeller, e tinta para aquarela para papel sulfite. Desenhos assistidos por 
computador, produzidos em ambiente virtual, são impressos em papel sulfite, 
em tinta especial, preta e colorida.

Grafite 
colorido

Tinta para 
aquarela



Papéis
enrolados 

Proteção 
equivocada 
das bordas

Reparos 
inadequados 

com fita 
adesiva

Arquivos de arquitetura devem  seguir normas e métodos de tratamento espe-
cíficos para melhorar as condições dos suportes, principalmente dos docu-
mentos de gênero iconográfico. O papel constitui o material de base para os 
documentos de arquitetura e, pelas suas características (grandes dimensões, 
dobras normatizadas, uso durante a obra, acondicionamento e armazenamen-
to especiais e ações do tempo), devem receber intervenções de conservação 
para minimizar os danos no suporte e para garantir a disponibilização da infor-
mação a longo prazo.

A identificação dos danos comuns em papéis ajuda nas ações de conserva-
ção dos documentos. Nos documentos de arquitetura, os mais comuns, 
listados em agrupamentos de acordo com suas características, são:

11. conservação dos
documentos de

arquitetura
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Sujidade: depósitos superficiais ou penetrantes de sujeiras (poeira, restos 
de comida, borracha, excrementos de insetos etc.) que atraem insetos, fungos 
e podem acidificar a região em que se depositam, alterando a cor do suporte.



Reparos 
inadequados 

com fita 
adesiva

39

Ferrugem: produto da corrosão de materiais metálicos que contenham 
ferro em sua composição, geralmente causada pela presença de de grampos 
e clips metálicos, corrói o papel e fragiliza a área em que se deposita.

Fita adesiva: tiras de plástico com cola, comumente utilizadas para 
remendar rasgos e cortes e para proteger as bordas das plantas enroladas, 
provocam manchas e danificam o suporte, deixando frágil a região na qual 
foram aplicadas.

Dobras: parte do material que se sobrepõe à outra parte de si, produzindo 
dano físico que acarreta o enfraquecimento das fibras do papel na região. Nos 
documentos de arquitetura as dobras são normatizadas desde a sua origem, 
o que desfavorece as ações de planificação.

Sujidade

Ferrugem

Dano decorrente 
de dobras

(APHRC: 1946_175)

(APHRC: 1949_293)

(APHRC: 1946_163)

(APHRC: 1946_167)



Vinco

Rasgo Borda quebradiça
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Vinco: deformação decorrente da dobra involuntária que fragiliza o papel, 
definindo áreas mais propensas a rasgos e perdas de material.

Rasgo: dano físico em que as fibras do papel são rompidas por uma força 
física aplicada, deixando bordas irregulares, com grande possibilidade de 
perda da informação. 

Borda quebradiça: fragilidade nas regiões dos cortes do papel, geralmen-
te acompanhada de rasgos e perdas. Esse dano físico é geralmente causado 
por quebra das cadeias de celulose do papel e/ou por guarda inadequada dos 
documentos de arquitetura de grandes dimensões, frequentemente enrola-
dos. 

Zona perdida: dano físico que resulta de corte ou rasgo, cuja zona separa-
da não existe mais ou não pode ser localizada. 

Zona separada: dano físico que ocorre quando um material (folha de 
papel) é cortado ou rasgado, podendo, todavia, ter suas partes localizadas e 
discriminadas. A reintegração das partes (consolidação) pode ser utilizada 
como ação de conservação do suporte, recuperando a sua integridade física.

(APHRC: 1949_293) (APHRC: 1946_161)



Zona
perdida

Zona
separada

Ruga

Ondulação

Brocas Cupins Traças Fungos

Ruga: caracterizada pelo  franzido do papel, constitui dano físico causado 
por forças mecânicas como manuseio, acondicionamento inadequado ou 
choque. 

Ondulação: deformação causada pela interferência da umidade nas 
fibras do papel que secou de modo não uniforme. A ondulação é mais pronun-
ciada quando um suporte adere a outro com sentido de fibra diferente.

Ataque de insetos: dano físico caracterizado por área com perda do 
suporte devido a ataque de insetos, sendo os mais comuns: baratas, brocas, 
cupins e traças. 

Fungos: observáveis através de manchas de diversas cores e formatos, 
os fungos causam danos a materiais orgânicos ao decompô-los, fragilizando 
a estrutura do objeto. Fungos ativos podem contaminar materiais vizinhos e o 
ambiente em que se encontram.

41



(APHRC: 1946_174)

Mancha

Ação 
corrosiva

Sangramento 
de tinta

Mancha: área do suporte de coloração ou tonalidade diferentes, causada 
por substância que suja ou que desloca a sujeira interna do papel, causando-
-lhe danos pela inserção de substâncias de característica ácida ou catalizado-
ras de reações que deterioram a celulose.

Ação corrosiva: fragilização e quebra das fibras de celulose do papel 
causadas pelo efeito corrosivo de elementos ácidos presentes em tintas. A 
tinta ferrogálica é a causa mais comum de ação corrosiva em documentos.

Descoloração do suporte: alteração de coloração ou tonalidade do supor-
te, devido a mudanças nas propriedades físico-químicas do material e/ou do 
pigmento empregado no tingimento. Geralmente essa descoloração decorre 
da exposição prolongada à luz.

Descoloração do elemento sustentado: alteração que ocorre quando o 
pigmento do elemento sustentado (tinta, lápis, impressão etc.) sofre alguma 
decomposição físico-química, causando esmaecimento ou alteração visual.

Sangramento de tinta: mancha decorrente do contato entre a tinta e o 
solvente, causando uma aparência turva nas bordas das linhas.
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(APHRC: 1946_168) (APHRC: 1936_71)

Identificados os danos, o passo seguinte é definir as ações de conservação, 
que representam o conjunto de procedimentos e medidas destinadas a asse-
gurar a proteção física dos documentos contra agentes de deterioração, 
ampliando sua longevidade. Elas podem ser classificadas como  ações de 
preservação e de restauração dos documentos. 
Os mesmos princípios utilizados nas intervenções no patrimônio edificado 
podem ser utilizados na preservação dos documentos de arquitetura: mínima 
intervenção (ações sobre o documento devem se restringir ao mínimo essen-
cial, com o objetivo de recuperar a informação), compatibilidade de materiais 
(materiais utilizados não podem comprometer a integridade do suporte e o 
acesso à informação), reversibilidade (intervenções devem ser passíveis de 
reversão, caso alguma técnica mais eficiente seja disponibilizada posterior-
mente) e distinguibilidade (ações sobre o documento devem indicar, sutilmen-
te, que foram feitas em momento posterior à sua produção). Assim como no 
patrimônio edificado, as intervenções devem ser minuciosamente relatadas 
em outros documentos para orientar medidas futuras.

Para as ações de conservação preventiva, os procedimentos de preservação 
indicados são:

Procedimento preventivo de conservação que consiste na 
retirada de poeira e outros resíduos estranhos aos docu-
mentos, por meio de técnicas apropriadas, com vistas à 
sua preservação. Pode ser manual (realizada com pincéis 
e trinchas especiais) ou mecânica (por sucção, em mesa 
especial denominada capela, dotada de dispositivo de 
aspiração das sujidades). Elementos metálicos (grampos, 
clipes e fechos) e os elásticos de látex devem ser retira-
dos com bisturi ou outra ferramenta especial, pois 
causam danos ao suporte. 
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Descoloração 
do elemento 
sustentado

Descoloração 
do suporte 

papel vegetal

Higienização

Procedimento preventivo de conservação que consiste no 
reparo do suporte com papel de seda japonesa (que, por ser 
transparente, não omite o texto) e cola especial (Carbox 
Metil Celulose, em pó), aplicada com pincel pelo verso do 
documento. Devem também ser retirados, cuidadosamente,

Pequenos 
reparos



Procedimento preventivo de conservação que consiste na 
destruição de micro-organismos no ambiente em que se 
encontram os documentos.

Esterilização
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outros elementos que podem causar danos ao suporte, 
como fitas adesivas e intervenções inadequadas. Colas 
plásticas ou em bastão não devem ser utilizadas.

Trincha para remoção de 
sujidades

Bisturi para remoção de 
elementos metálicos

Pequenos reparos

Higienização e pequenos reparos
Não recomendado
Elementos metálicos 
(grampos, clipes, fechos)

Fitas adesivas

Elástico de látex

Oxidação do suporte

Manchas

Derrete e adere ao suporte

Substituir por materiais 
inertes/plásticos
Guardar as partes rasgadas 
para posterior avaliação 

Substituir por materiais 
inertes (cadarço de algodão)

Colas plásticas ou em 
bastão

Amarelamento do suporte Utilizar adesivos neutros e 
reversíveis

Alimentos, bebidas ou 
fumo próximos dos 
documentos

Manchas, gorduras (atrativo 
para pragas) e queimaduras

Não consumir alimentos 
dentro ou próximo do acervo

O que causa Orientação



Tomada de 
imagens digitais

Planificação
temporária

Tratamento
das imagens

Processo que consiste na reprodução do documento por 
varredura eletrônica, com armazenamento da imagem em 
disco ótico ou suporte de alta densidade, permitindo a sua 
visualização em terminal de consulta ou a sua impressão em 
papel. Ferramenta essencial na preservação dos documen-
tos (restringe o manuseio dos originais), no acesso à 
informação (permite consulta digital no local ou por meio 
remoto) e na difusão do acervo (abre a possibilidade de 
reprodução e de divulgação em diferentes meios e suportes).  

Digitalização

Procedimento de tomada de imagens para tratamento 
digital e armazenamento em suporte de alta densidade, 
que permite a reprodução dos documentos confecciona-
dos em suportes frágeis e comprometidos pela manipula-
ção e pela ação do tempo. Uma vantagem deste procedi-
mento em relação ao da digitalização é que ele exige a 
aquisição de equipamentos de menor custo se comparado 
ao valor dispendido na compra de scanners para grandes 
formatos, como exigem os documentos iconográficos. 

O processo de geração de imagens digitais de documentos produzidos em 
suportes convencionais requer o conhecimento dos princípios da arquivologia 
e a compreensão dos procedimentos de captura, de armazenamento e do 
acesso aos representantes digitais. Deve-se levar em consideração os custos 
de implantação do sistema (aquisição, atualização e manutenção de versões 
de software e hardware) e a garantia da preservação e da acessibilidade da 
informação a curto, médio e longo prazos. A gravação em formato PDF/A é 
recomendada para o arquivamento a longo prazo de documentos eletrônicos. 

Para organizar documentos digitais, recomenda-se que pastas e arquivos se 
organizem por séries, isto é, por documentos que cumprem as mesmas 
funções. A sugestão é de enumerar os arquivos digitais para facilitar a organi-
zação e a visualização dos documentos e de utilizar siglas oficiais e nomes 
curtos, evitando acentos e símbolos que podem corrompê-los.

Registros 
digitais
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Desinfestação (ou desinfecção ou fumigação): procedimento de conser-
vação que utiliza agentes químicos para a destruição de insetos e micro-orga-
nismos que causam danos aos documentos.

Obturação (ou reintegração): procedimento manual ou mecânico de 
restauração em que as falhas existentes no documento são preenchidas com 
polpa de papel especial.

Reforço de bordos: procedimento para restauração das extremidades 
danificadas de um documento por meio de papel ou outro material.

Velatura: técnica de restauração de documentos que consiste na aplica-
ção de reforço de papel ou tecido a qualquer face de uma folha danificada.

Temperatura: a constante oscilação de temperatura no espaço de 
guarda age negativamente sobre as fibras do papel que, com o 
passar do tempo, tornam-se frágeis e suscetíveis ao craquelamento 
e aos ataques de micro-organismos. Recomenda-se manter a tempe-
ratura no ambiente entre 18°C e 22°C.

Umidade relativa do ar (UR): a flutuação no índice de UR comprome-
te a estabilidade dos documentos. Ambientes abaixo de 20% de UR 
ressecam as fibras do papel e, nos ambientes com UR acima de 60%, 
os fungos se proliferam e danificam os documentos. O ideal é que a 
UR no espaço registre 45% a 55%. O monitoramento da temperatura 
e da UR é realizado com o equipamento termo-higrômetro e desumi-
dificadores, circuladores de ar e aparelhos de ar-condicionado 
auxiliam na estabilidade do ambiente.

Luz e radiação ultravioleta (UV): a incidência de luz natural ou artifi-
cial sobre os documentos provoca danos irreversíveis, interferindo na 
estrutura do papel (amarelamento, ressecamento e deformação das 
fibras) e acelerando a sua desintegração, podendo comprometer a 
informação. Nos locais com incidência de luz solar direta, recomen-
da-se a aplicação de insulfilm nos vidros das janelas, ou a instalação 
de cortinas do tipo blackout. Na iluminação artificial, o ideal é o uso 
de lâmpadas de LED ou das fluorescentes com filtros.

Para as ações de conservação, os procedimentos de restauração específicos 
para recuperação e reforço de documentos deteriorados e danificados são:

O controle ambiental dos locais de guarda de acervo também é fundamental 
para a conservação  dos documentos, impedindo a sua degradação. São dez 
os fatores de risco  que devem ser considerados no planejamento de ações de 
manutenção preventiva, que podem embasar o Plano de Gerenciamento de 
Riscos (PGR) da instituição de custódia dos documentos de arquitetura:
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Pragas: atividades de alimentação, excreção, reprodução e abrigo de 
insetos e roedores causam perfurações, perdas de partes, enfraqueci-
mento estrutural, sujidades e manchas nos documentos, comprome-
tendo a informação. Os primeiros passos para combater esses agentes 
nocivos e silenciosos são: identificar a sua presença (excrementos e 
caminhos), fechar possíveis entradas (vasos sanitários, ralos e janelas) 
e utilizar iscas sob a orientação de órgão competente (zoonoses). 
Recomenda-se que sejam instaladas telas de proteção nas janelas (do 
tipo mosquiteiros) e que os documentos não sejam armazenados em 
contato com paredes, apoiados no chão, ou encostados em pontos de 
instalações elétricas, situações favoráveis para a sua proliferação. 

Fogo: o estrago irreversível que o fogo provoca com a queima total 
ou parcial do acervo, com a deposição de fuligem ou com as defor-
mações, obriga os órgãos responsáveis à priorização da manuten-
ção preventiva em edificações, o que inclui o cuidado com as instala-
ções elétricas prediais, com o sistema de detecção de fumaça e 
incêndio e com o treinamento de brigadistas. Quadros de energia, 
fiação e equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser periodica-
mente inspecionados, evitando sobrecarga na rede instalada.

Água: a presença da água deve ser evitada nos ambientes de guarda. 
Infiltrações no edifício, defeitos nas instalações hidráulicas (vaza-
mentos) e inundações causam deformações, manchas, mofo e 
corrosão nos documentos, principalmente em suporte-papel. Deve 
ser rotina na instituição a limpeza periódica de calhas e condutores e 
de aparelhos de ar-condicionado, assim como a vistoria das instala-
ções prediais hidráulicas para inibir eventuais problemas.
Forças físicas: armazenamento, manuseio e hábitos inadequados 
contribuem para deformações, rasgos, perfurações ou colapso do 
papel, comprometendo a informação.
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Criminosos: furto, roubo ou vandalismo realizados por indivíduos 
internos ou externos à instituição podem representar a perda total ou 
parcial dos documentos. A instalação de câmeras de vigilância e o 
treinamento de funcionários são decisões assertivas para inibir atos 
criminosos.

Dissociação: arquivos devem ser identificados, classificados e orde-
nados de maneira lógica, oferecendo condições para que a localiza-
ção dos documentos possa ser obtida com rapidez e segurança. 

Poluentes: poeira e poluição são agentes nocivos aos documentos, 
causando corrosão e enfraquecimento do papel. Ambientes de 
guarda devem ser limpos, periodicamente, sempre com o uso de 
aspirador de pó, nunca com água.



Procedimento de preservação em que o documento 
avulso é colocado entre duas folhas de papel neutro ou o 
documento coletivo ou livro recebe folhas de papel neutro 
entre cada uma de suas folhas, especialmente naquelas 
que contêm imagens. 

Interfolhamento

Procedimento de preservação em que o documento é 
colocado em invólucro que consiste em duas superfícies 
de plástico transparente (películas de poliéster) cujas 
bordas são seladas (com fita adesiva de duplo revesti-
mento ou com selamento mecânico, a quente) e apara-
das, tendo os cantos arredondados.

Encapsulação

Além da conservação e da restauração de documentos, estão incluídas nas 
ações de preservação as atividades de arquivamento, definidas como conjun-
to  das operações de acondicionamento e armazenamento de documentos, 
que devem seguir orientações técnicas. No caso dos documentos de arquite-
tura, devem ser consideradas a dimensão e a fragilidade dos suportes, espe-
cialmente naqueles de gênero iconográfico.

As operações de acondicionamento objetivam a confecção de embalagem 
(invólucro) destinada a proteger os documentos e a facilitar o seu manuseio. 
Estão relacionadas ao estado de conservação, ao material e ao dimensiona-
mento dos suportes, evitando dobras e dissociações. Recomenda-se a utiliza-
ção de material de qualidade arquivística, que é especialmente confeccionado 
para a guarda permanente dos documentos, sob determinadas condições de 
controle. O papel neutro é um desses materiais: trata-se de papel não ácido ou 
ligeiramente alcalino, que não se deteriora com facilidade e auxilia na preser-
vação dos documentos.

Para os documentos de arquitetura, os procedimentos de acondicionamento 
mais frequentes são: 
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12 . preservação dos
documentos de

arquitetura



Interfolheamento

Encapsulação

Planificação 
temporária do 
suporte, para a 

captura de 
imagens digitais

Procedimento de preservação que deve ser feito por espe-
cialistas, em que o documento enrolado ou dobrado e 
confeccionado em suporte-papel é aplainado por meio da 
umidificação, que relaxa as fibras do papel e permite a 
alteração do seu estado. Deve-se ter o cuidado de verifi-
car a ausência de qualquer meio hidrossolúvel no suporte 
e de compreender os estágios do procedimento para inibir 
o aparecimento posterior de mofo. Para os documentos 
de arquitetura, frequentemente enrolados ou dobrados 
em virtude do formato e do uso, recomenda-se a planifica-
ção temporária do suporte somente no momento da 
captura de imagens digitais, retornando à sua condição 
de origem no acondicionamento e no armazenamento.

Planificação

Em relação às embalagens para acondicionamento de documentos de arqui-
tetura, recomenda-se que sejam confeccionadas em material de qualidade 
arquivística, optando-se por cores neutras para evitar a transferência de 
pigmentos ao suporte ou invólucro. Cordões de algodão (feitos de material 
inerte, sem pigmentos coloridos) podem ser utilizados para o fechamento das 
embalagens quando elas não dispuserem de mecanismos próprios para veda-
ção (dobras e encaixes). Etiquetas devem apresentar os dados de identifica-
ção sobre cada uma das unidades de arquivamento.
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Envelope em 
tamanho A4 

Envelope em 
tamanho A5 

Envelope em 
formato de cruz

Invólucro de papel para acondicionamento dos documen-
tos, preferencialmente confeccionado em papel neutro ou 
material de qualidade arquivística. Recomendado 
também para reunir documentos avulsos que já recebe-
ram invólucro individualizado, de acordo com as dimen-
sões do suporte.

Envelope

Invólucro de material geralmente rígido, dobrado de 
maneira que nele se guardem documentos em diversas 
dimensões, preferencialmente confeccionado em papel 
neutro ou material de qualidade arquivística. Recomenda-
do também para reunir documentos avulsos que já 
receberam invólucro individualizado, de acordo com as 
dimensões do suporte.

Pasta

Invólucro de plástico transparente (películas de poliéster) 
contendo um ou mais canais paralelos para a inserção de 
fotogramas (negativos de filme fotográfico) isolados ou 
em tiras. Pode também ser utilizada no acondicionamen-
to de fotografias.

Jaqueta

As embalagens para acondicionamento mais frequentes para os documentos 
de arquitetura são:
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Pasta em 
tamanho A4 

Pasta em tamanho 
especial

Pasta em tamanho 
especial



Embalagem para guarda de documentos em posição 
horizontal e vertical, em diversas dimensões, preferencial-
mente confeccionada em polipropileno (termoplástico 
reciclável) ou material de qualidade arquivística, de 
acordo com as dimensões do suporte.

Caixa
(ou caixa-arquivo)

Embalagem tubular para receber rolos (documento enrolado 
de grandes dimensões), preferencialmente confeccionada 
com material de qualidade arquivística ou em plástico (tubos 
de PVC), em dimensões adequadas ao suporte. Os docu-
mentos enrolados podem ser interfolhados e ainda receber 
acondicionamento final com material especial (tecido TNT, 
em cor branca) antes de colocados no rolo.

Tubo (ou rolo)

51

Caixa arquivo Caixa em papel 
neutro

Caixa  em 
polipropileno

Caixa em
polipropileno,

selada à quente

Caixa em 
polipropileno,
com encaixe

Caixa em 
polipropileno,
com encaixe

Rolo polipropileno



Móvel fechado, com prateleiras. 
Armário

Armazenamento 
horizontal

Armazenamento 
vertical

As operações para armazenamento estão relacionadas à guarda de documen-
tos em mobiliário ou equipamentos próprios, em áreas que lhe são destinadas 
no acervo. 

Os tipos de armazenamento estão relacionados com a posição em que são 
dispostos os documentos, e não com o formato do mobiliário. 

No armazenamento horizontal, os documentos repousam em 
posição paralela à da prateleira, são colocados uns sobre os outros 
e estão arquivados em caixas e estantes. Sua utilização é aconselha-
da em arquivos permanentes (para evitar deformação dos suportes) 
e desaconselhada em arquivos correntes (porque exige a retirada de 
todos os itens que estão sobre o documento solicitado, dificultando 
o manuseio e a localização da informação). O armazenamento 
horizontal é recomendado para documentos de grande formato, 
como os de arquitetura, que podem ser acondicionados de maneira 
planificada ou enrolados e acondicionados em tubos. 

No armazenamento vertical, os documentos repousam em posição 
perpendicular à da prateleira, são dispostos uns atrás dos outros, 
permitindo a rápida consulta sem a necessidade de manipular os 
demais. Recomenda-se que as estantes metálicas sejam pouco 
profundas, com prateleiras dimensionadas de acordo com as caixas 
de acondicionamento.

Documentos de arquivo devem estar armazenados em mobiliário específico, 
preferencialmente confeccionados em material metálico:
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Armário com
prateleiras horizontais

Mapoteca horizontal Mapoteca vertical

Armário com 
divisões verticais

Arquivo deslizante

Estante

Fichário

Móvel fechado, com gavetas. Pode ser fixo ou deslizante, 
no caso, concebido para ampliar o espaço disponível, 
composto de módulos de estantes deslizantes, que 
funciona por meio manual ou elétrico, sobre um trilho fixo.

Arquivo

Móvel aberto, com prateleiras, com barras laterais reforça-
das com travamento em “X” para garantir sua estabilidade.Estante

Móvel próprio com gavetas para guardar fichas  (pedaço 
retangular de papel encorpado, de papel padronizado, 
para registro de informações sucintas).

Fichário

Móvel próprio para a guarda de mapas e documentos de 
grandes dimensões, como os documentos de arquitetura. 
Pode ser horizontal ou vertical.

Mapoteca
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Orientações para tomada de registros fotográficos: antes de fotografar o 
objeto ou evento, ajustar as configurações na câmera fotográfica (data, horá-
rio, resolução mínima de 6 megapixels e formato de arquivo JPEG). Anotar o 
maior número de dados do objeto ou evento (nome, dia, hora, local, pessoas 
presentes) para identificação do contexto de produção do documento.

Orientações para preservação e organização de documentos fotográficos 
em suporte-papel: separar registros relacionados a cada objeto ou evento, 
identificando contexto, diversidade do conjunto (fotografias em preto & branco 
e em cores; álbuns; objetos), formatos e estado de conservação. Iniciar os 
procedimentos básicos de limpeza do suporte (remoção manual de sujeiras 
superficiais com pó de borracha na base e com pincéis macios na emulsão), 
retirando cuidadosamente clipes, grampos e fitas adesivas. Separar as 
imagens, uma a uma, com folhas de papel neutro (interfolhar), acondicionando 
o conjunto em envelopes feitos em papel de qualidade arquivística e em caixas 
de polipropileno, sempre em tamanho adequado ao formato das imagens. As 
caixas devem ser armazenadas em mobiliário de material metálico, dispostas 
na horizontal. Os ambientes de guarda devem estar limpos (evitando a prolife-
ração de fungos, insetos e pragas), com controle de exposição à luminosidade 
(natural e artificial), de temperatura (entre 15 C e 18 C, nunca acima de 30 C) e 
de umidade relativa do ar (entre 30% e 50%, nunca acima de 60%), verificando 
as instalações prediais elétricas e hidráulicas. A manipulação das imagens 
deve ser feita com luvas, preferencialmente de algodão.

Orientações para organização dos registros fotográficos digitais: descar-
regar as imagens da câmera no computador, selecionar as de boa qualidade, 
descartando as demais. Criar uma pasta para o ano (4 dígitos), dentro dela 
uma pasta para cada mês, dentro dela uma pasta para o dia, dentro dela uma 
pasta para cada atividade (nome sintético) e, por fim, uma pasta para cada 
imagem (com nome da atividade, numeradas individualmente). Adotar o 
padrão: 2021 (ano) > junho (mês) > 05jun (dia) > projeto_residencial (atividade) 
> (evento)>arquiteto_participa_inauguraçao_obra_0001 (pasta imagem).

13 . orientações sobre
documentos fotográficos

Mais que instrumento ilustrativo, a fotografia é considerada documento de 
arquivo. Está presente nos arquivos de arquitetura e deve obedecer a padrões 
de qualidade para organização, conservação e acesso aos registros analógi-
cos e digitais.
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14 . organização dos
documentos de

arquitetura

Proveniência

Em arquivos públicos, documentos de arquitetura apresentam caráter perma-
nente, não podem ser eliminados e devem receber tratamento técnico específi-
co. Sua organização deve estar baseada na Teoria dos Fundos (respect des 
fonds), que identifica a proveniência dos documentos e espelha a estrutura 
(organograma) e, principalmente, as funções e atividades do seu órgão produtor.

Fundo é a unidade constituída pelo conjunto de documentos produzidos e 
acumulados organicamente por instituição, entidade ou pessoa, em razão de 
suas funções e atividades. Difere de coleção que é a reunião artificial de docu-
mentos que não mantêm relação orgânica entre si, mas apresenta caracterís-
ticas comuns que não são administrativas. O fundo pode ser aberto (recebe, 
sistematicamente, novos documentos) ou fechado (não recebe novos docu-
mentos pela supressão da unidade produtora ou pelo encerramento da função 
ou atividade) e deve ser organizado respeitando os princípios arquivísticos: 

Documentos não devem ser misturados aos de origem 
diversa. 

Organicidade Documentos devem refletir a estrutura e as funções e 
atividades do produtor. 

Unicidade
Documentos conservam caráter único em função do seu 
contexto de produção, independentemente de forma, 
espécie ou tipo.

Cumulatividade Arquivo é formação progressiva, natural e orgânica. 

Integridade
do conjunto 

Documentos de determinada unidade administrativa não 
devem ser separados ou dissociados na organização.

Os fundos são organizados em tantos grupos ou subgrupos quantas forem as 
divisões estruturais e/ou funcionais do órgão produtor. Os documentos 
formam séries que, dentro dos grupos e subgrupos, podem ser definidas 
como conjuntos de unidades com o mesmo tipo documental, isto é, como 
conjuntos de unidades da mesma espécie, cumprindo a mesma função.
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15 . classificação dos
documentos de 

arquitetura

Cada documento é produzido com uma função definida, numa estrutura e 
num procedimento que lhe dão sentido (contexto de produção). Os princípios 
da arquivística recuperam a estrutura lógica para a classificação dosdocu-
mentos, vinculando-os à sua proveniência (produtor), organicidade (procedi-
mento), unicidade (sentido particular) e cumulatividade (formação natural e 
progressiva), que contribuem para a integridade do conjunto (compreensão 
geral das outras unidades às quais estão associados). 

Classificar é estabelecer a organização lógica dos documentos para permitir 
seu controle a curto, médio e longo prazo. Esse processo objetiva garantir que 
o contexto de produção, a identidade e o significado de cada documento ou 
conjunto sejam preservados, estejam acessíveis e possam ser interpretados 
pelos usuários, a qualquer tempo, fora das circunstâncias históricas de sua 
criação. 

A primeira etapa da classificação é a localização completa dos documentos e 
o seu reconhecimento preliminar, distinguindo os principais fundos, grupos e 
séries. A etapa seguinte consiste na classificação por fundos, momento em 
que é identificado o produtor do documento (instituição, entidade ou pessoa). 
Dentro de cada grupo e de suas eventuais subdivisões internas são definidas 
as séries documentais, que são a sequência de unidades de mesmo tipo. Essa 
operação é resultado do Quadro de arranjo (para arquivos permanentes) e do 
Plano de classificação (para arquivos correntes e intermediários).
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Atenção: É importante lembrar que o conceito de produtor, quando se 
trata de arquivos, coincide com o do organismo acumulador de docu-
mentos. Nada tem a ver, portanto, com os conceitos de signatário ou 
remetente.



16 . descrição dos
documentos de

arquitetura

Descrição é a etapa seguinte à classificação arquivística e garante a compre-
ensão intelectual dos documentos. É a operação de identificação e caracteri-
zação formal dos documentos, levando em conta seu contexto imediato de 
produção.

O processo de descrição consiste na elaboração de instrumentos de pesquisa 
que possibilitem a diferentes usuários o acesso aos documentos de seu 
interesse. Cada instituição de custódia deve, a rigor, estabelecer uma política 
descritiva que possa atender às demandas de seus usuários.

Normas para descrição de documentos arquivísticos visam garantir descri-
ções consistentes, apropriadas e autoexplicativas. A padronização da descri-
ção, além de proporcionar maior qualidade ao trabalho técnico, contribui para 
a economia dos recursos aplicados e para a otimização das informações 
recuperadas. Ao mesmo tempo que embasam o tratamento técnico realizado 
pelas entidades custodiadoras, as normas habilitam o pesquisador ao uso 
mais ágil dos instrumentos de pesquisa que estruturam de maneira semelhan-
te a informação. Esse processo de descrição pode respeitar a Norma Geral 
Internacional de Descrição Arquivística, tradução brasileira da General Interna-
tional Standard Archival Description - ISAD(G), estabelecida pelo Conselho 
Internacional de Arquivos (CIA), ou a Norma Brasileira de Descrição Arquivísti-
ca (NOBRADE), que consiste na adaptação das normas internacionais à 
realidade brasileira, voltada preferencialmente para a descrição de documen-
tos em fase permanente.

Sugestão para descrição de fundo arquivístico 
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Identificação: nome e nível da unidade descrita; datas de produção ou 
datas-limite (ano de início e término do período abrangido pelos documentos); 
dimensão em metros lineares e codificação (legislação que justifica a produ-
ção do documento e que está relacionada à sua tramitação).



Atenção: a normatização da prática profissional (etapas do atividade 
projetual, estágios do processo de concepção do espaço, fases de 
representação do processo criativo e meios de expressão gráfica) e a 
disciplina exigida no canteiro de obras (organização dos procedimentos 
e agentes envolvidos em cada etapa da obra ou construção) contêm, 
em geral, elementos (assunto, nomenclatura padronizada dos procedi-
mentos e peças gráficas, identificação de produtores, datas tópica e 
crônica etc.) que auxiliam na descrição dos documentos de arquitetura.

A etapa seguinte do processo de descrição é a identificação das séries docu-
mentais, compostas por documentos relacionados à mesma função ou ativida-
de e que têm em comum sua estrutura interna (espécie documental). 

A descrição da série pode ser feita, preferencialmente, destacando o tipo 
documental. Ela relaciona documentos com instituição, entidade ou pessoa, 
com o objetivo de estabelecer e reconhecer a proveniência e a vinculação às 
funções e às atividades do produtor e acumulador dos documentos, identifi-
cando seu conteúdo e associando espécie e tipo documental. 

Os tipos documentais, quando possível, devem ser objeto de descrição indivi-
dual, mesmo que reunidos na mesma unidade de arquivamento, e não devem 
ser separados fisicamente, sob o risco de sua dissociação. Unidade de arqui-
vamento é o menor conjunto de documentos (pastas, maços, pacotes) reuni-
dos de acordo com um critério de arranjo preestabelecido. É a notação que 
identifica as unidades de arquivamento e que permite a sua localização no 
acervo, sendo constituída de números, letras ou combinação de números e 
letras. A menor unidade arquivística materialmente indivisível é denominada 
item documental.

58

Contexto de produção: nome da instituição, entidade ou pessoa; história 
administrativa ou biografia; história arquivística e origem do recolhimento ou 
aquisição. 

Conteúdo e estrutura: assuntos tratados; espécies documentais componen-
tes; arranjo interno e informações sobre alterações na dimensão do conjunto.  

Acesso e utilização: condições legais de acesso; estado físico dos supor-
tes; idiomas e outras descrições já publicadas.

Fontes relacionadas: documentos de interesse relacionados aos descritos. 

Notas: outras informações importantes.



Por fim, a ordenação consiste na disposição dos documentos de uma série, a 
partir de elemento convencionado para sua recuperação. Pode ser alfabética
(baseada na sequência de letras do alfabeto), cronológica (de acordo com a 
sucessão temporal), geográfica (de acordo com as unidades territoriais, 
podendo tomar por base divisões espaciais maiores ou menores), pelo siste-
ma numérico cronológico (de acordo com a sequência numérica atribuída aos 
documentos em sua sucessão temporal, com o auxílio de um índice alfabético 
remissivo), pelo sistema numérico simples (de acordo com a sequência numé-
rica atribuída aos documentos em sua sucessão temporal, com o auxílio de 
um índice alfabético remissivo), temática (de acordo com temas ou assuntos, 
distribuídos conforme a sequência de letras do alfabeto) e temática enciclo-
pédica (em que os assuntos secundários ficam subordinados aos assuntos 
principais, ambos distribuídos conforme a sequência de letras do alfabeto).

Sugestão para descrição de série documental 

Identificação: tipo documental; datas de produção ou datas-limite (ano de 
início e término do período abrangido pelos documentos); dimensão em 
metros lineares e codificação no Quadro de arranjo ou Plano de classificação. 

Contexto de produção: entidade produtora e acumuladora (instituição, 
entidade ou pessoa); função e atividade que geraram o tipo documental; legis-
lação que regula a função e a atividade; origem do recolhimento e aquisição. 

Conteúdo e estrutura: documentos que compõem o tipo documental 
composto; tramitação (ações prescritas para o andamento de documentos de 
natureza administrativa até seu julgamento ou solução); ordenação (posição 
dos documentos na série); vigência e prazo de destinação (eliminação ou 
preservação em arquivo permanente). 

Acesso e utilização: condições legais de acesso; estado físico dos supor-
tes; idiomas e outras descrições já publicadas. 

Fontes relacionadas: documentos de interesse relacionados aos descritos. 

Notas: outras informações importantes.

Nos arquivos de arquitetura pode ainda ser feita a descrição por projeto, geral-
mente relacionada aos documentos textuais produzidos nas etapas do projeto 
de arquitetura, em diferentes escalas. A descrição peça a peça é raramente 
empregada nesses documentos, prevalecendo a descrição do conjunto.
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17. GLOSSÁRIO DE DOCUMENTOS
DE ARQUITETURA

Algumas espécies e tipos documentais são mais recorrentes nos arquivos de 
arquitetura:
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Espécie

Almanaque

Alvará 

Alvará 
de construção

Alvará 
de funcionamento

Apresentação

Ata

Atestado

Auto

Carta

Certidão

Periódico que reúne textos e diversas informações úteis, dentre elas, a 
listagem de profissionais, de fornecedores e de prestadores de serviços 
relacionados à construção civil na cidade.

Definição

Ato administrativo pelo qual se permite a alguém o exercício de um direito 
ou a realização de uma atividade.

Alvará pelo qual se autoriza a realização de atividades em determinados locais, 
em conformidade com as normas estabelecidas.

Conjunto de quadros sinópticos, a partir de slides elaborados em PowerPoint
ou software equivalente, para esclarecer elementos do projeto. A apresenta-
ção pode ser feita em linguagem audiovisual.

Narração escrita, pormenorizada e autenticada de um fato, com a finalidade, 
em geral, de conduzir um processo a uma decisão ou um infrator a uma 
sanção (ver p.32).

Transcrição de informações registradas em documento de assentamento 
ou processo, feita por funcionário de fé pública, segundo normas notariais 
ou jurídico-administrativas.

Exposição do que ocorreu durante uma reunião, assembleia ou sessão.

Meio de correspondência entre pessoas físicas e jurídicas, utilizada para 
transmitir informações.

Alvará pelo qual se autoriza o início da atividade de obras ou de serviços relacio-
nados à construção civil.

Manifestação sobre a situação ou condição de alguém, feita por pessoa 
qualificada ou autoridade. Difere da Certidão, que é uma transcrição.

Certificado

Circular

Código 
de Obras

Declaração que garante a qualidade de um equipamento e a veracidade de um 
fato ou de um estado de coisas. Assemelha-se a Atestado, que é geralmente 
elaborado para pessoas.

Conjunto de normas que permitem à administração municipal exercer o 
controle e a fiscalização do espaço edificado e seu entorno, garantindo a 
segurança e a salubridade das edificações. Sua análise permite a compreen-
são do contexto de produção dos documentos de arquitetura. Os códigos de 
obras do município de São Paulo (Lei nº 3.427/1929 e Ato nº 663/1934, 
conhecidos como Código Arthur Saboya e sua consolidação, respectiva-
mente) foram promulgados no início do século XX e, naquela época, consti-
tuíram referência para a legislação edilícia nos demais municípios do Estado 
de São Paulo.

Ofício ou Carta enviados simultaneamente a vários destinatários.
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Código 
de Posturas

Contrato

Convênio

Declaração

Acordo mediante o qual duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas estabelecem 
entre si direitos ou obrigações.

Manifestação de opinião, conceito, resolução ou observação emitida por 
pessoa física ou por colegiado.

Acordo mediante o qual duas ou mais entidades, públicas ou privadas, em 
igualdade de condições jurídicas, dispõem-se a cumprir objetivo de interes-
se comum. Diferencia-se do Contrato por estarem todos os partícipes em 
igualdade de posição jurídica.

Conjunto de normas que regulam o espaço urbano em âmbito municipal, 
definindo regras de convivência e civilidade e estabelecendo parâmetros 
para construção e reconstrução de edificações, principalmente relaciona-
dos à higiene (limpeza de quintais, fechamento de poços e desinfeção de 
latrinas), à solidez (impermeabilização e estabilidade das edificações) e ao 
aspecto (composição formal das fachadas). Sua análise permite a compre-
ensão do contexto de produção dos documentos de arquitetura. Em Rio 
Claro/SP, o Código de Posturas de 1893 está manuscrito no Livro de Tombo 
nº 1.

Despacho 

Formulário

Guia

Manifestação escrita de autoridade sobre assuntos de sua competência que 
lhe foram submetidos em diligências e processos administrativos.

Instrumento que, no serviço público, acompanha determinados procedimen-
tos e ações.

Guia 
de recolhimento 
de impostos de 
construção e 
reconstrução

Guia que registra o recolhimento de impostos e taxas relativos à construção 
e à reconstrução de edificações. Integra o Processo de construção de obras 
particulares. Em Rio Claro/SP, até a década de 1960, constitui-se em folha 
avulsa em papel sulfite, tamanho A4 (21cm x 29,7cm), impressa e com 
campos a serem preenchidos (manuscritos ou datilografados) pelo 
requerente (proprietário do terreno ou responsável técnico pelo projeto ou 
obra). O cabeçalho indica a procedência (Prefeitura Municipal) e o tipo 
documental (Guia de Recolhimento), com as seguintes informações para 
serem completadas pelo solicitante: exercício fiscal; número do processo; 
categoria de imposto (de construção); nome do proprietário; discriminação 
e somatória dos tributos; data tópica (local de produção); data crônica (dia, 
mês e ano de produção), além das assinaturas do requerente, do contador e 
do tesoureiro municipal.

Modelo de espécie ou tipo documental, contendo espaços para registro de 
dados variáveis.

Edital
Aviso publicado em órgão de imprensa ou afixado em lugar público, por 
determinação de autoridade competente, para conhecimento de todos ou de 
determinadas pessoas.
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(APHRC: 1946_164)(APHRC: 1936_042) (APHRC: 1939_212) (APHRC: 1945_224)

Laudo técnico

Legislação 
edilícia

Legislação 
sanitária

Livro 

Normativa municipal relacionada ao controle e à fiscalização do espaço edifica-
do e seu entorno, garantindo o estado de salubridade urbana e a higiene e 
segurança das edificações. Sua análise permite a compreensão do contexto de 
produção dos documentos de arquitetura, principalmente em relação ao aperfei-
çoamento do procedimento administrativo para o controle da atividade de obras 
e edificações e à especialização do campo de atuação profissional da constru-
ção civil, restringindo a atuação dos práticos e regulamentando o exercício legal 
dos licenciados e habilitados que dispunham de conhecimento especializado e 
dominavam a técnica de representação dos projetos, concebidos em linguagem 
convencionada. Em Rio Claro/SP, até a década de 1960, construções e recons-
truções deveriam obedecer à seguinte normativa de âmbito municipal, disponí-
vel nos Livros de Tombo (LT) ou em publicações impressas: Lei nº 88/1911, Lei 
nº 122/1917, Codificação das Leis de 1918, Lei nº 143/1921 e Ato nº 96/1935. 
Desde 1978, por falta de texto municipal mais recente, construções e reconstru-
ções em Rio Claro/SP seguem o Decreto Estadual nº 12.342 (Código Sanitário). 

Normativa estadual relacionada ao controle e à fiscalização do espaço 
edificado e seu entorno, garantindo o estado de salubridade urbana e a 
higiene e segurança das edificações. Sua análise permite a compreensão do 
contexto de produção dos documentos de arquitetura, porque constituiu 
referência para a definição da normativa municipal sobre construções e 
reconstruções, estabelecendo parâmetros de higiene, solidez e aspecto, e 
definindo o procedimento administrativo para controle da atividade de obras 
e edificações. No Estado de São Paulo, sugerimos a leitura do Decreto nº 
233/1894, do Decreto nº 2.918/1918 e do Decreto nº 12.342/1978.

Parecer de especialista no qual se expõem observações e estudos a respei-
to de objeto sobre o qual se solicitou uma perícia (ver p.33).

Instrumento que, no serviço público, acompanha determinados procedimen-
tos e ações.

Livro 
de lançamentos 
do imposto de 
indústrias e 
profissões

Livro destinado ao registro do imposto que, obrigatório para o exercício da 
profissão e do ofício, é recolhido ao tesouro municipal pelos envolvidos com 
a construção civil na cidade. Em Rio Claro/SP, até a década de 1960, 
apresenta as seguintes informações: nome do contribuinte; domicílio;  
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Memorando
Meio de comunicação entre as unidades administrativas de um mesmo 
órgão, sem restrições hierárquicas ou temáticas Destinado a assuntos 
rotineiros, não trata de questões de ordem pessoal, nem cria, altera ou 
suprime direitos e obrigações.

Memorial 
descritivo da 
edificação

Memorial que complementa os desenhos do projeto completo, discriminan-
do materiais e métodos construtivos a serem empregados na execução da 
obra ou edificação, em conformidade com o projeto e com a legislação 
sanitária e edilícia. Integra o Processo de construção de obras particulares. 
Em Rio Claro/SP, até a década de 1960, constitui-se em folha avulsa em 
papel sulfite, tamanho A4 (21cm x 29,7cm), pautada para texto manuscrito 
ou impressa com itens para serem preenchidos (manuscritos ou datilografa-
dos) pelo requerente (proprietário do terreno ou responsável técnico do 
projeto ou obra). O cabeçalho auxilia na identificação do tipo documental 
(Memorial Descritivo), com informações completadas pelo solicitante: 
nome do proprietário; localização da obra (endereço); nome do responsável 
técnico (engenheiro, projetista, construtor etc.); dimensionamento (espessu-
ra de paredes internas e externas, altura de pé-direito, metragem e cubagem 

natureza do comércio; valor do imposto lançado; valor do pagamento 
semestral (nº do talão) e observações.

Memorial Texto que acompanha e embasa decisões técnicas, por meio de justificati-
vas, cálculos, descrições, especificações e recomendações (ver p.33-34).

Livro 
de registro de 
engenheiros, 
arquitetos, 
agrimensores, 
construtores e 
todos profissio-
nais diplomados 
ou licenciados na 
conformidade do 
Decreto nº 
23.569 de 11 de 
dezembro de 
1933

Livro ou caderno para registro dos profissionais envolvidos na atividade da 
construção civil. Sua análise permite a compreensão do contexto de 
produção dos documentos de arquitetura, porque contém as seguintes 
informações: número da carteira profissional; número de registro no Conse-
lho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA); identificação do profissio-
nal (nome, naturalidade, nacionalidade e data de nascimento); título da 
habilitação profissional (construtor licenciado, engenheiro civil, engenheiro 
arquiteto etc.); data tópica (local de produção) e data crônica (dia, mês e ano 
de produção) da formação acadêmica e da apresentação do registro na 
repartição municipal e carimbo com o visto do servidor da unidade adminis-
trativa municipal, responsável pelo registro (Seção de Obras). Em Rio 
Claro/SP, essas informações estão manuscritas em dois documentos: em 
caderno com folhas pautadas e em caderno impresso, ambos em tamanho 
A4 (21cm x 29,7cm).
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dos compartimentos, medidas e posicionamento de aberturas etc.) e 
qualidade da construção (materiais de construção e acabamento, imperme-
abilização da construção e dos cômodos, determinações especiais para 
cozinhas e banheiros etc.), além dos selos e da assinatura do responsável 
técnico.

Ofício Meio de comunicação utilizado, em caráter oficial, por servidores públicos, 
para tratar de assuntos técnicos ou administrativos.

Ordem de serviço Determinação técnica ou administrativa expedida por escrito por autoridade 
e dirigida aos responsáveis por serviços, tarefas ou obras.

Plano

Na terminologia técnica da arquitetura, exprime as bases para a representa-
ção do Projeto e a realização da obra. Contém o traçado do espaço, que se 
fixa em uma Planta, que irá servir de referência para a construção, com 
todas as indicações indispensáveis à execução da obra pretendida. 
Também pode estar relacionado aos trabalhos técnicos vinculados às áreas 
de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas, especialmente ao planeja-
mento urbano e regional.

Planta (s)

Em sentido figurado, tecnicamente adotado na linguagem arquitetônica, 
refere-se, de maneira geral e grafado no plural, ao conjunto de documentos 
gráficos produzidos pelo arquiteto na representação do Projeto e, no especí-
fico e grafado no singular, a projeção horizontal do espaço. A planta, de 
acordo com seu modo de representação, pode ter diversas classificações 
(ver p.22-24).

Processo Conjunto indivisível de documentos de natureza diversa, oficialmente 
reunidos no decurso de uma ação administrativa.

Processo 
de construção de 
obras particula-
res

Processo de controle da atividade de obras ou edificações. Etapa intermedi-
ária da atividade projetual, onde são incorporados diversos documentos: 
termo de solicitação, guia de recolhimento de impostos de construção e 
reconstrução, plantas, memorial descritivo e termo de vistoria ou habite-se 
(ver p.13-16). Em Rio Claro/SP, até a década de 1960, constitui-se em capa 
dupla confeccionada em papel cartão, tamanho A4 (21cm x 29,7cm), com 
itens impressos para serem preenchidos (manuscritos ou datilografados) 
pelo requerente (proprietário do terreno ou responsável técnico do projeto 
ou obra). O cabeçalho impresso indica a procedência do documento (Prefei-
tura Municipal e respectivas unidades administrativas - Inspetoria de Obras, 
Diretoria de Obras, Obras Públicas, Diretoria de Engenharia etc.), com 
informações completadas pelo solicitante: tipo de projeto (construção ou 
reconstrução); uso da edificação (residencial duplo, sobradado, tipo 
operário, misto ou apartamento, comercial etc.); nome do proprietário; 
localização da obra (endereço); nome do responsável técnico do projeto ou 
obra (engenheiro, projetista, construtor etc.); número do processo; data 
tópica (local de produção) e data crônica (dia, mês e ano de produção) da 
entrada do pedido na administração municipal. Em Rio Claro/SP, esse 
procedimento administrativo foi estabelecido na Lei nº 88/1911 e foi 
aperfeiçoado nas leis nº 122/1917, Codificação das leis de 1918, lei nº 
143/1921 e ato nº 96/1935. 
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(APHRC: 1946_164) (APHRC: 1936_042)(APHRC: 1936_043)

Projeto (s)

Na terminologia da arquitetura, designa o conjunto de desenhos concebidos 
para que se promova a construção ou a edificação. A atividade projetual 
compõem-se de diversas etapas sucessivas: pesquisa documental ou 
levantamento de dados; estudo preliminar; anteprojeto; projeto básico; 
projeto executivo; cadastro como construído (as built) e avaliação pós 
ocupação do ambiente construído (ver p.13-16).

Relatório

Exposição de ocorrências, fatos, despesas, transações ou atividades realiza-
das por autoridade, com a finalidade de prestar conta de seus atos. Em 
trabalhos de arquitetura, relatam o conjunto de observações feitas in loco 
para conferir dados representados em plantas e, em geral, é ilustrado com 
fotografias (ver p.34).

Projeto básico

Etapa de Projeto que instrui o processo administrativo para construção de 
obras e é sucedida pelo projeto executivo (ver p.14). Integra o Processo de 
construção de obras particulares. Em Rio Claro/SP, até a década de 1960, os 
desenhos originais são feitos em papel tela ou vegetal e as cópias em papel 
prussiato (blue print), ferrogálico, ou outro próprio para reprodução. Perfis, 
plantas, cortes e elevações têm escala padronizada (1:100 para perfis e 
plantas e 1:50 para os demais desenhos), e os cômodos estão identificados 
(destino dos compartimentos) e cotados (marcação das medidas em 
planta). Além dos desenhos, a prancha contém informações textuais: tipo 
do projeto (ampliação, construção, reconstrução de prédio), uso da edifica-
ção (residencial dupla, sobradada, tipo operário, mista, apartamento, comer-
cial etc.), à localização da obra (endereço), nome do proprietário ou respon-
sável técnico do projeto ou obra (engenheiro, projetista, construtor etc.), 
dispostas, geralmente, na parte superior da planta (cabeçalho) ou no canto 
inferior direito, ainda sem a definição do carimbo. Neste mesmo suporte, 
assinaturas, carimbos e despachos (textos técnicos redigidos nos espaços 
onde não há desenhos, que fazem menção à legislação edilícia em vigor ou 
fazem apontamentos baseados nas mesmas) permitem identificar e 
acompanhar a tramitação do processo nas unidades da administração 
municipal, do protocolo inicial até a aprovação final assinada pelo prefeito. 
Nos carimbos podem ser identificadas as assinaturas dos responsáveis 
pela tramitação em cada uma das etapas de aprovação do processo 
administrativo.
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Relatório 
de vistoria ou de 
fiscalização

Relatório que registra as inspeções coordenadas pelos fiscais, para verificar 
o cumprimento da legislação sanitária no município. Sua análise permite a 
compreensão do contexto de produção dos documentos de arquitetura, 
porque possibilita a confirmação da obediência às questões de salubridade 
urbana (conexão da edificação às redes de saneamento, disposição dos 
resíduos nos quintais etc.) e higiene das edificações (impermeabilização da 
construção, ventilação e arejamento dos compartimentos etc.).

Requerimento
de  construção ou 
de reconstrução 

Requerimento que manifesta a intenção do proprietário ou do responsável 
pela construção ou reconstrução de edificações. Integra o Processo de 
construção de obras particulares. Em Rio Claro/SP, até a década de 1960, 
apresenta-se em folha avulsa em papel sulfite, tamanho A4 (21cm x 
29,7cm), com texto redigido (manuscrito ou datilografado) pelo requerente 
(proprietário do terreno ou responsável técnico do projeto ou obra). O 
protocolo inicial está direcionado ao prefeito e o texto contém basicamente 
as mesmas informações da capa do processo: nome do proprietário ou 
responsável técnico do projeto ou obra (qualificado como engenheiro, 
projetista, construtor etc.); localização da obra (endereço); assunto (solicita-
ção para ampliação, construção, reconstrução de prédio; de uso residencial, 
comercial etc.), destacando a conformidade da obra com a planta apresen-
tada (referindo-se ao conjunto de desenhos). Ao final, após a corroboração 
(P. Deferimento), seguem a data tópica (local de produção) e a data crônica 
(dia, mês e ano de produção), com a assinatura do requerente e os sinais de 
validação (assinaturas, carimbos, selos etc.). Neste mesmo suporte, 
carimbos e despachos (textos redigidos com conteúdo técnico, geralmente, 
no verso da folha avulsa) permitem identificar e acompanhar a tramitação 
do processo nas unidades da administração municipal.

Requerimento
Instrumento utilizado para solicitar algo a uma autoridade pública, com base 
em atos legais. Pedido justificado para que sejam providenciadas ações de 
praxe.

Relatório anual 
de Prefeitos

Relatório sintético em formato de livro das atividades do chefe do executivo 
municipal, ao longo de cada ano fiscal. Sua análise permite a compreensão 
do contexto de produção dos documentos de arquitetura, porque possibilita 
a identificação do orçamento e das principais ações da municipalidade e, 
em especial, da totalização das construções e reconstruções e dos departa-
mentos envolvidos no processo administrativo para controle de obras e 
edificações. Esses relatórios anuais eram entregues ao chefe do governo do 
Estado, conforme determinação legal.
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Termo Declaração escrita em processo ou em livro próprio, registrando ato 
administrativo, contratual, de ajuste ou de vontade.

Termo 
de registro de 
construções e 
reconstruções

Termo em que se registra o ato administrativo para controle da atividade de 
obras e edificações, constituindo listagem que pode ser relacionada aos 
processos de construção de obras particulares. Em Rio Claro/SP, até a 
década de 1960, constitui-se em declaração escrita em livro próprio, em 
tamanho A4 (21cm x 29,7cm), contendo as seguintes informações manus-
critas: identificação (nome) dos proprietários, dos construtores e dos 
desenhistas (que poderiam ser os autores dos projetos arquitetônicos); 
número do processo administrativo; tipo de edificação (identificada como 
construção, reforma, reconstrução); data crônica (dia, mês e ano de 
produção); localização da obra (endereço e número da edificação) e impos-
tos de alinhamento e de construção devidos.

Termo 
de alinhamento e 
nivelamento

Termo que registra a intenção do proprietário ou do responsável de construir 
ou reconstruir edificações. Sua análise permite a compreensão do contexto 
de produção dos documentos de arquitetura, porque registra o ato adminis-
trativo para controle da atividade de obras e edificações em período anterior 
à constituição dos processos de construção de obras particulares, momen-
to em que não era exigido na legislação municipal nenhum documento 
referente à edificação propriamente dita. Em Rio Claro/SP, até o início do 
século XX, constitui-se em declaração escrita em livro próprio, em tamanho 
A4 (21cm x 29,7cm), contendo as seguintes informações: nome do 
requerente; datas crônica (dia, mês e ano de produção) e tópica (local de 
produção); localização do terreno (endereço com rua e número da edifica-
ção); identificação dos agentes públicos envolvidos (fiscal, arruador e 
secretário da Câmara Municipal, que era o relator do documento); assunto 
(solicitação de alinhamento e nivelamento do terreno para construção de 
edificação); obediência à legislação municipal (Código de Posturas) e 
assinaturas dos referidos agentes públicos. 
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(APHRC: FPMRC_2073_1_1935) (APHRC: FPMRC_2073_17_1936)
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Termo 
de vistoria (ou
Habite-se)

Termo 
de vistoria de 
obra ou serviço

Termo em que se registra o estado de obra ou serviço, mediante 
exame circunstanciado e descrição minuciosa de seus elementos 
constitutivos. Integra processos ou livros próprios.

Termo que registra o ato administrativo de conclusão da obra de 
construção civil, autorizando a ocupação da edificação mediante a 
verificação das suas condições de habilidade, em conformidade 
com o projeto aprovado. Integra o Processo de construção de obras 
particulares. Em Rio Claro/SP, até a década de 1960, constitui-se 
em folha avulsa em papel sulfite, tamanho A4 (21cm x 29,7cm), 
impressa com itens para serem preenchidos (manuscritos ou 
datilografados) pelo requerente (proprietário do terreno ou respon-
sável técnico do projeto ou da obra). O cabeçalho impresso indica a 
procedência (Prefeitura Municipal) e o nome do tipo documental 
(Termo de Vistoria), com as seguintes informações completadas 
pelo solicitante: nome do proprietário, localização da obra (endere-
ço); nome do responsável técnico do projeto ou obra (engenheiro, 
projetista, construtor etc.); dimensionamentos (espessura de 
paredes internas e externas, altura de pé-direito, metragem e 
cubagem dos compartimentos, medidas e posicionamento de 
aberturas etc.) e qualidade da construção (materiais de construção 
e acabamento, impermeabilização da construção e dos cômodos, 
determinações especiais para cozinhas e banheiros etc.).

(APHRC: 1960_32) (APHRC: 1960_33) (APHRC: 1960_35)



18. acesso aos
documentos de

arquitetura

Nos arquivos, os interessados na consulta aos documentos de arquitetura são: 

Funcionários: para planejar e executar ações de preservação, gestão, 
acesso e difusão do acervo.

Administradores: para sua própria informação, na complementação 
do processo decisório.

Cidadãos: para assegurar direitos e obrigações, além de cultura geral 
e entretenimento.

Pesquisadores: para análise de eventos e comportamentos.

Quanto ao grau de sigilo, os documentos podem ser classificados como 
ostensivos (sua divulgação não prejudica a administração) ou sigilosos 
(vedados ao conhecimento de pessoas não autorizadas). Quando considera-
dos confidenciais pela natureza de seu conteúdo informativo, os documentos 
podem receber medidas especiais de proteção e de restrição à consulta, 
conforme legislação própria. Embora não sejam legalmente classificados 
como sigilosos, mediante solicitação do produtor, o controle do acesso aos 
documentos de arquitetura pode ser garantido preenchimento de requerimen-
to, no qual o consulente registra suas intenções com a pesquisa. 

Para agilizar o acesso, os arquivos devem dispor de técnicas de recuperação 
da informação que consistem em procedimentos, geralmente automatizados, 
pelos quais as referências ou dados contidos em documentos são indexados 
e armazenados de maneira que possam ser facilmente encontrados em 
resposta a comandos específicos.  

Por meio de instrumentos de pesquisa, tanto o funcionário pode ter controle 
do acervo (instrumentos de pesquisa para gestão interna e para o registro de 
entrada e saída dos documentos), como o usuário pode ter acesso às informa-
ções (instrumentos de pesquisa para usuários, que descrevem os documen-
tos e revelam seu potencial informativo). 
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A elaboração de instrumentos de pesquisa nos arquivos de arquitetura, além do 
entendimento dos princípios da arquivística, exige conhecimento das etapas da 
atividade projetual, dos estágios do processo de concepção do espaço, das 
fases de representação do processo criativo, dos meios de expressão gráfica. 
Requer ainda compreender o contexto de produção dos documentos, principal-
mente os parâmetros legais e normativos que determinaram e motivaram a sua 
elaboração, para que se atinja o objetivo central que é a recuperação do seu 
conteúdo, revelando todo o potencial informativo da fonte.

Importante também é definir vocabulário controlado, que consiste em lista 
uniformizada ou padronizada de termos utilizados para garantir a recuperação 
da informação, definindo descritores (palavras-chave ou expressões-chave) 
que representam o conteúdo de documentos e possibilitam a recuperação da 
informação de maneira ágil e eficiente.

A informática mudou a criação e a disseminação dos instrumentos de pesqui-
sa, facilitando o trabalho dos arquivistas e a consulta dos interessados. Base 
ou banco de dados informatizados pode vincular informações dispersas em 
inventários fisicamente separados e outros procedimentos preliminares 
podem embasar a elaboração de instrumentos de pesquisa, dentre eles:

Listagem: enumeração de documentos com dados identificadores, para 
fins de controle ou informação.

Indexação: processo pelo qual se relacionam, de forma sistemática, 
descritores (palavras-chave ou expressões-chave) que permitem a recupera-
ção posterior do conteúdo de documentos e informações.
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Catálogo

Instrumento de pesquisa em que a descrição aprofundada ou 
parcial de um fundo ou de uma ou mais de suas subdivisões toma 
por unidade a peça documental. É considerado seletivo quando 
toma por unidade documentos previamente selecionados, perten-
centes a um ou mais fundos ou arquivos, segundo critério temático.

Instrumento de pesquisa em que a descrição aprofundada ou 
parcial de um fundo ou de uma ou mais de suas subdivisões toma 
por unidade a série documental.

Guia

Índice

Inventário

Instrumento de pesquisa que fornece informações básicas sobre 
um ou mais arquivos e seus fundos. Quando identifica fundos ou 
séries relativos a determinado tema é denominado Guia de Fontes.
Instrumento de pesquisa autônomo ou complemento de outro, 
como produto da indexação. 

Instrumentos de pesquisa
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Ano

Notação
Número do 
processo

Número de folhas

Endereço do 
imóvel

Informação recuperada na capa do processo; data de entrada da 
documentação na unidade administrativa.

Informação recuperada na capa do processo; número sequencial que 
pode ser reiniciado a cada novo ano.
Geralmente no canto superior direito; informar folhas faltantes no 
campo Observações.
Informação recuperada na capa do processo, complementada com a 
leitura dos documentos que o compõem.

Localização física do processo no acervo.

Indexação das unidades documentais da Série Processos de Construção 
de Obras Particulares (APHRC).

1. DADOS GERAIS
Descritores Orientações

Unidade 
administrativa

Proprietário do 
imóvel

Autor do projeto

Categorização 
profissional

Responsável pela 
construção

Categorização 
profissional

Informação recuperada na capa do processo, unidade responsável 
pela documentação; variações decorrem das mudanças na estrutura 
administrativa municipal.

Informação recuperada na capa do processo; transcrição literal (ou 
convencionada) do nome.

Informação recuperada na capa do processo; transcrição literal (ou 
convencionada) do nome.

Observar a informação registrada junto ao nome do autor do projeto.

Informação recuperada na capa do processo; transcrição literal (ou 
convencionada) do nome.

Observar a informação registrada junto ao nome do autor do projeto.

2. AGENTES ENVOLVIDOS
Descritores Orientações

Natureza do Projeto Informação recuperada na capa do 
processo.

1. Construção
2. Reconstrução, Reforma, 
Adaptação ou Ampliação
3. Outro (informação original 
anotada no campo Observações)

3. CONTEÚDO
Descritores Orientações Convenção

Classificação do 
imóvel

Informação recuperada com a leitura 
dos documentos.

1. Residencial; 2. Comercial/-
Serviços; 3. Misto; 4. Institucio-
nal; 5. Industrial; 6. Outro 
(informação original anotada 
no campo Observações)

Solicitação de 
autorização da obra

Documento que compõe o processo. S. Sim; N/C. Nada consta

Imposto de 
Licença

Documento que compõe o processo. S. Sim; N/C. Nada consta
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Memorial descritivo Documento que compõe o processo. S. Sim; N/C. Nada consta

Parecer Técnico
Documento que compõe o processo: 
transcrição literal (ou convencionada). S. Sim; N/C. Nada consta

Termo de 
vistoria/Habite-se Documento que compõe o processo. S. Sim; N/C. Nada consta

S. Sim; N/C. Nada consta

Outros documentos 
textuais

Informação original anotada no 
campo Observações.

Material 
Iconográfico Documento que compõe o processo.

Observações Informações relevantes, sem campo 
preestabelecido na planilha.

Forma Estágio de preparação e de transmis-
são de documentos.

1. Original; 2. Cópia.

Suporte Material sobre o qual as informações 
são registradas.

Pigmento(s) Material utilizado para os desenhos.

Original: 1. Papel translúcido 
(vegetal); 2. Papel manteiga; 3. 
Papel linho/tela; 4. Papel 
algodão; 5. Papel madeira; 6. 
Papel sulfite/cartão
Cópia: 7. Prussiato (blue print); 
8. Ferrogálica; 9. Heliográfica

1. Nanquim; 2. Tinta gráfica; 3. 
Grafite; 4. Lápis de cera; 5. 
Lápis de cor; 6. Caneta esfero-
gráfica; 7. Caneta hidrográfica

4. CONSERVAÇÃO PREVENTIVA
Descritores Orientações Convenção

Estado de 
conservação

Registro da presença de elementos 
que comprometem a integridade do 
suporte.

Notação (digital)
Indica a localização da imagem 
digitalizada do processo, definido à 
posteriori.

1. Adesivo/Fita adesiva/Resí-
duo de adesivo; 2. Ataque de 
inseto; 3. Corte; 4. Craquela-
mento; 5. Dobra; 6. Escureci-
mento; 7. Fissura; 8. Fungo; 9. 
Intervenção anterior; 10. 
Mancha; 11. Oxidação/Acidez; 
12. Perda de pigmento; 13. 
Perda de suporte com 
informação; 14. Perda de 
suporte sem informação; 15. 
Perfurações; 16. Rasgos; 17. 
Esmaecimento

Digitalização Indicar se a planta foi digitalizada. S. Sim; N. Não



19. difusão dos
documentos de

arquitetura

As ações para difusão do acervo podem se somar às atividades técnicas de 
preservação, gestão e acesso ao patrimônio documental e devem ser desenvol-
vidas de forma permanente e crescente nas instituições de custódia, sempre 
alinhadas à sua função informacional, administrativa e científica. Para além da 
atribuição precípua dos arquivos, os serviços de difusão cultural e os programas 
de ação educativa podem trazer-lhes a necessária dimensão popular e cultural, 
ajudando na sua projeção na comunidade.

A difusão cultural pode acontecer por meio de exposições, produções editoriais 
e eventos culturais, que devem ser baseados nos documentos do acervo. A ação 
educativa coloca a possibilidade do contato dos estudantes com as fontes 
oficiais, seja nas visitas pedagógicas ou na disponibilização de material para ser 
trabalhado em sala de aula, estimulando os professores a utilizá-las nas ativida-
des escolares, relacionando-as aos parâmetros curriculares e aos diversos 
conteúdos programáticos, de acordo com a faixa etária.

Essas iniciativas estão sendo ampliadas pelo uso de tecnologias da informação 
e da comunicação, que permitem a reprodução dos documentos originais e o 
tratamento das imagens para a produção de material direcionado às ações de 
difusão cultural e de ação educativa. Sites institucionais, redes sociais e projetos 
de educação tecnológica nas escolas podem garantir que o acesso aos docu-
mentos aconteça remotamente, até mesmo em tempo real, permitindo nova 
dinâmica nas consultas em meios digitais.

Documentos de arquitetura apresentam potencial informativo para além das 
razões que levaram à sua criação. Além da qualidade visual dos documentos 
iconográficos, oferecem diversas possibilidades de exploração na concepção de 
projetos de difusão cultural e de ação educativa, especialmente relacionados à 
divulgação da cultura arquitetônica. 
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A exposição “A casa mais que morada: Projetar para construir; conservar para 
conhecer” objetivou apresentar, ao público em geral, os documentos de arquite-
tura da série Processos de Construção de Obras Particulares (Fundo Prefeitura 
Municipal de Rio Claro). Produzidos para atender à Lei nº 88 de 1911, estabele-
ceu procedimento administrativo que foi aperfeiçoado ao longo do tempo e que 
até hoje cumpre com a função probatória de controle da atividade de obras e edi-



-ficações na cidade. No Arquivo Público e Histórico, atravessando as três fases 
dos documentos, eles representam o mais expressivo número de consultas por 
parte da administração municipal e, para além das razões que levaram à sua 
criação, despertam interesse dos pesquisadores em virtude do seu potencial 
informativo, ajudando a compreender a ocupação do território municipal e a 
evolução da arquitetura residencial urbana.

Sem descuidar da terminologia técnica relacionada à arquivologia e à arquitetu-
ra, que foram sucintamente explicitadas no painel geral, o material textual e 
iconográfico foi reproduzido em escala natural e adesivado em painéis fixos e no 
chão, favorecendo a interação. A participação do público é ainda estimulada por 
meio de quebra-cabeças, jogos de encaixe e painel para fotografias, além da 
disponibilização do material em formato digital, com acesso pelo QRcode. Esta 
primeira exposição trata dos documentos de arquitetura produzidos nas déca-
das de 1940 e 1950, pelo engenheiro agrônomo e licenciado projetista constru-
tor, Augusto Schmidt Filho, e sua continuidade está pensada com o protagonis-
mo de outros profissionais que foram responsáveis pela construção civil em Rio 
Claro/SP, atividade que encontra similaridade em diversas outras cidades do 
interior paulista, com poucas excepcionalidades, visto que deveriam seguir a 
mesma determinação legal.
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Quebra-cabeças e 
jogos de encaixe

Painel de abertura
para fotografias

Painel geral com 
informações

Plantas adesiva-
das no chão

Painel fixos



Links 

FONTES

Associação de Arquivistas de São Paulo (ARQ-SP) https://arqsp.org.br/
Arquivo Nacional (AN) https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br
Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP) http://www.arquivoestado.sp.gov.br/
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) https://www.caubr.gov.br/
Conselho Canadense de Arquivos (CCA) http://www.http://archivescanada.ca/
Conselho Internacional de Arquivos (ICA) https://www.ica.org/
Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) https://www.gov.br/conarq/pt-br
Instituto dos Arquitetos do Brasil/Departamento de São Paulo (IAB-Sp) https://www.iabsp.org.br/

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6492: Representação de projetos de 
arquitetura. Rio de Janeiro, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 13531: Elaboração de projetos de 
edificações – Atividades técnicas. Rio de Janeiro, 1995.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 13532: Elaboração de projetos de 
edificações – Arquitetura. Rio de Janeiro, 1995.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 16636-1: Elaboração e desenvolvi-
mento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Parte 1: Diretrizes 
e terminologia. Rio de Janeiro, consulta pública.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 16636-2: Elaboração e desenvolvi-
mento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Parte 2: Projeto 
arquitetônico. Rio de Janeiro, consulta pública.

BARBOSA, A. A. F. Dicionário ilustrado de conservação de documentos gráficos. Dissertação apresen-
tada ao Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universida-
de de São Paulo. São Paulo, 2018.

BELLOTTO, H.L. Arquivos permanentes: tratamento documental. 4.ed. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), 2006.

CAMARGO, A.M.de A. (org). Dicionário de terminologia arquivística. 3.ed. São Paulo: Associação de 
Arquivistas de São Paulo. São Paulo, 2012.

CASSARES, N.C. Como fazer conservação preventiva em arquivos e bibliotecas. São Paulo: Arquivo do 
Estado de São Paulo (APESP) e Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2000. (Projeto Como fazer, 5).

CONSEIL CANADIEN DES ARCHIVES (CCA). Manuel de conservation des documents d’archives. 
Chapitre 6 – Supports d’information. Ottawa: Conseil Canadien des Archives (CCA), 2003.

CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES (ICA). Manuel de traitement des archives d’architecture – 
XIXe – XXe siècles. Paris: Conseil International des Archives (ICA) – Section des archives d’architecture, 
2000.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU). Resolução nº 21, de 5 de abril de 2012. Dispõe 
sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista e dá outras providências.

CORONA, E.; LEMOS, C. Dicionário da arquitetura brasileira. 2.ed. São Paulo: Romano Guerra 2017.

KOYAMA, A.C. Arquivos online: ação educativa no universo virtual. Associação de Arquivistas de São 
Paulo. São Paulo, 2015.

PAES, M.L. Arquivo, teoria e prática. 3.ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas (FGV), 2004.

PAGLIONE. C.Z. Glossário visual de conservação: um guia de danos comuns em papéis e livros. São 
Paulo: Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, 2017.

SÃO PAULO (município). Ficha técnica. Supervisão de conservação do acervo (SCA). Arquivo Histórico 
Municipal (AHM). Secretaria Municipal de Cultura (SMC). Prefeitura do Município de São Paulo, s/d.

IMAGENS: Acervo do APHRC

Dúvidas sobre as orientações, contate a Coordenadoria de Arquivo Permanente
pelo e-mail: pesquisa@aphrioclaro.sp.gov.br ou telefone (19) 3522-1948



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro
“Oscar de Arruda Penteado”

Telefone: (19) 3522-1937 Site: http://aphrioclaro.sp.gov.br/
Pinterest.com/arquivoderioclaro/Instagram: @arquivoderioclaro

Rua 6, 3265, Alto do Santana. CEP 13504-099, Rio Claro-SP

Autor

Coordenador

Projeto gráfico

Créditos

Maio/2021

Monica Cristina Brunini Frandi Ferreira

Consuelo Carolina Perinotto

Marcella Pizzirani Mello

io C

p.go
Pinterest.com/arquivoderioclaro/ @arquivoderioclaro

ta SP

ór
de

3522-1937
 @arquivoderioclaro

o do S

co do de R
Arrud

.sp.g
Pinterest.com/arquivoderioclaro/

na. o

COORDENADORIA de 
difusão do aCERVO

COORDENADORIA de arquiVO
intermediário

COORDENADORIA de arquiVO
Permanente


