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RESUMO 

 

 
O presente trabalho tem por objetivo identificar o tratamento dado aos projetos de engenharia civil. A 

opção metodológica adotada foi da pesquisa bibliográfica e exploratória. O tratamento 

documental é procedimento necessário para que se possam ser preservados os projetos através da 

conservação, da organização e da descrição dos documentos. A conservação tem por objetivo conservar 

os documentos através da higienização, de reparos, acondicionamentos. Já a organização envolve 

operações de classificação e ordenação de acervos. A descrição arquivistica é um dos processos de 

descreve o documento, está também servem para elaborar os instrumentos de pesquisa que são: guia, 

inventário, catálogo, índices. Em seguida apresentar de forma sucinta os projetos de engenharia civil, a 

partir do que sejam projetos diferenciando das plantas, essa pesquisa continua abordando sobre o 

conhecimento do papel como os formatos e tipos de papel apropriado para um projeto, dobramento do 

papel que influência no arquivamento, os tipos de projetos de engenharia civil, a importância dos 

projetos. Destacando-se o tratamento documental como deve ser realizando diante da necessidade de 

cada projeto. 

Palavras-Chave: Conservação. Tratamento Documental. Projetos de Engenharia Civil. 



 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to identify the treatment of civil engineering projects. To reach the proposed option was 

the bibliographical and exploratory research. The documentary treatment procedure is necessary so that 

they can be preserved through conservation projects, organization and description of documents. The 

conservation aims to preserve documents through the cleaning, repair, packaging. Already the 

organization involves sorting operations and sorting collections. Archival description is one of the 

processes described in the document, is also used to develop research tools that are: guide, inventory, 

catalog, index. Then introduce briefly the civil engineering projects, from projects that are 

differentiating plants, this research continues on addressing the role of knowledge as the formats and 

types of paper suitable for a project, folding the paper in the filing that influence the types of civil 

engineering projects, the importance of the projects. Highlighting the documentary treatment as it should 

be performing on the needs of each project. 

Keywords: Conservation. Documentary Treatment. Civil Engineering Projects. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Curso de Bacharelado em Arquivologia, 

ministrado no Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia, optou-se 

por pesquisa sobre tratamento documental dos projetos de engenharia civil, evidenciando a sua 

importância e a finalidade. 

Põe-se aqui o problema da questão do conflito da realidade (o que se vê). A forma como 

se encara a realidade serve de referencial à ação; assim esta monografia tem por objetivo 

identificar o tratamento dado aos projetos de engenharia civil, para compreender a melhor forma 

de se tratar estes projetos. Os objetivos específicos deste trabalho são: conhecer os critérios para 

se tratar estes projetos; e analisar o tratamento documental em razão dos aspectos da 

conservação, organização e descrição. 

É de grande importância este objeto de estudo - tratamento documental dos projetos de 

engenharia -, por saber que a engenharia necessita do auxilio da Arquivologia em sua atuação. 

O tema foi escolhido porque ao se tratar esses projetos se preserva as informações contidas 

neste para posteridade, pois na ausência destes projetos vê-se a necessidade se refazer um 

trabalho já produzido anteriormente. Destarte, o prejuízo da ausência destes projetos de 

engenharia civil não se restringe apenas a questão do tempo de refazer o trabalho já realizado, 

bem como o custo deste trabalho com profissionais, materiais e entre outros. É neste sentido 

que se compreender a importância social deste estudo porque o arquivista ao tratar este projeto 

torna possível o trabalho de outros profissionais. 

Vale ressaltar que a experiência da autora desta pesquisa em desenvolver um trabalho 

voluntário na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia- (UFBA) no Setor de 

Arquivo Permanente, propiciou condições decisivas para realizar a investigação do tratamento 

documental dos projetos de engenharia civil. Este estudo pode contribuir para diagnósticos e 

intervenções futuras que são necessárias para a área da Arquivologia que há uma escassez de 

literatura a respeito do tratamento de projetos de engenharia. 

A opção metodológica adotada foi da pesquisa bibliográfica e exploratória. Cervo et al 

(2007,p.61) conceituam a pesquisa bibliográfica como ―[...] procedimento básico para os 

estudos monográficos, pelos quais se busca o domínio do estado da arte sobre determinado 

tema [...] constitui geralmente o primeiro passo de qualquer pesquisa científica ‖. A pesquisa 

sempre possibilita novas descobertas, produção de novos trabalhos que contribuem para área 

de investigação. Esta é, portanto, uma pesquisa bibliográfica e exploratória. De acordo com 



Lakatos e Marconi (2008, p. 190), pesquisas exploratórias ―[...] são investigações de pesquisa 

empírica cujo objetivo é a formulação de questões ou de um problema, [...]. Uma variedade de 

procedimentos de coleta de dados pode ser utilizada, como entrevista, observação participante, 

análise de conteúdo, etc.,[...].‖ Nesta pesquisa, foram feitas observações participantes, pois se 

trabalhou com os projetos da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia-(UFBA) e 

que estavam no Setor de Arquivo Permanente. A presente pesquisa não se constitui um estudo 

de caso por não estudar de forma detalhista e profunda da documentação técnica do arquivo da 

Escola Politécnica da UFBA. 

Não foram tratados todos os projetos do arquivo apenas um número pequeno destes. 

Conforme Lakatos e Marconi a pesquisa exploratória pode se fazer um ―[...] estudo 

relativamente intensivo de um pequeno número de unidades, mas geralmente sem o emprego 

de técnicas probabilísticas de amostragem.‖ (2008, p. 190). Portanto, este trabalho se enquadra 

na pesquisa exploratória. 

Os fundamentos teóricos que embasam este estudo é a literatura da área da 

Arquivologia, pois, ―A teoria não é um modelo ao qual a realidade deva adaptar-se. É a 

realidade que aperfeiçoa a teoria, muitas vezes exigindo reformulações fundamentais ou mesmo 

invalidando-a.‖. (BASTOS et al.,2004,p.3). A Arquivologia é uma área correlata à Ciência da 

Informação, que interage com outras áreas do conhecimento e, portanto, é natural que seus 

profissionais, os arquivistas, atuem de forma interdisciplinar, buscando diversidade de 

informações para o desenvolvimento do seu trabalho. 

Mediante análise da literatura levantada, a área de arquivologia é defasada no que tange 

a pesquisas sobre arquivos de engenharia. Essa constatação evidencia a necessidade de 

enveredamento sobre leitura técnica e normativa da área de Engenharia Civil. 

Este trabalho constitui-se de quatro capítulos. No segundo capitulo aborda-se o 

tratamento documental. No terceiro capítulo, é apresentado “en passant” e de forma sucinta os 

projetos de Engenharia Civil. A seguir, é discutindo o foco da presente pesquisa, que é o 

tratamento documental dos projetos de engenharia civil. E, por fim, as considerações finais da 

pesquisa. 



2 TRATAMENTO DOCUMENTAL 
 

Toda teoria não passa de um tijolo substituível no 

edifício inacabável da ciência. ROSSETTI 

 

 
Neste segundo capitulo será apresentado o tratamento documental. É significativo 

analisar a definição da palavra tratamento no Dicionário Aurélio, que nos mostra o verbete da 

seguinte forma: ―Tratamento. [De tratar + - mento] s. m. 1. Ato ou efeito de tratar (-se); trato. 

(...). 4. Terap. Processo destinado a curar ou a paliar.‖ (FERREIRA,2009,p. 1982). O tratamento 

esta ligado ao ato de curar. Então, tratamento documental é o ―Conjunto de procedimentos 

técnicos que têm por objetivo a conservação 1,organização,descrição e comunicação de 

documentos e dos dados e informações 1 neles contidos.‖ (ALVES et al.,1993,p.97). Conforme 

a definição de tratamento documental apresentada, este é procedimento que envolve a 

conservação, organização, descrição. Passemos então a discorrer sobre a conservação de 

documentos. 

 

 
2.1 CONSERVAÇÃO 

 
Para Cassares (2000,p.12) a ―Conservação: é um conjunto de ações estabilizadoras 

que visam desacelerar o processo de degradação de documentos ou objetos, por meio de 

controle ambiental e de tratamentos específicos (higienização, reparos e acondicionamento).‖. 

Dessa forma, se faz necessário discutir sobre alguns tratamentos específicos como a 

higienização, reparos e acondicionamento que são ações destinadas a desacelerar a degradação 

do documento. A higienização é importante para eliminar a sujeira do documento, considerando 

que as sujidades prejudicam a sua conservação. Analisemos, então o agente sujidade abaixo: 

 

A sujidade é o agente de deterioração que mais afeta os documentos. A 

sujidade não é inócua e, quando conjugada a condições ambientais 

inadequadas, provoca reações de destruição de todos os suportes num acervo. 

Portanto, a higienização das coleções deve ser um hábito de rotina na 

manutenção de biblioteca ou arquivos, razão por que é considerada a 

conservação preventiva por excelência. (CASSARES, 2000, p.26). 

 
 

Como podemos observar, é fundamental que se faça a higienização como forma de 

remover a sujeira presente no documento, procedendo, com isso, a conservação preventiva. Na 

prática nem sempre é realizada por diversas razões. É fundamental ressaltar que não se 



pode deixar de fazer a higienização, apesar das dificuldades existente nos arquivos. No 

processo de higienização, ocorre a limpeza de superfície, que é: 

 
O processo de limpeza de acervos de bibliotecas e arquivos se restringe à 

limpeza de superfície e, portanto, é mecânica, feita a seco. A técnica é aplicada 

com o objetivo de reduzir poeira, partículas sólidas, incrustações, resíduos de 

excrementos de insetos ou outros depósitos de superfície. Nesse processo, não 

se usam solventes. A limpeza de superfície é uma etapa independente de 

qualquer tratamento mais intenso de conservação; é, porém, sempre a primeira 

etapa a ser realizada. (CASSARES, 2000, p.27) 

 
 

A limpeza de superfície vai remover excremento de inseto, poeira, e tudo que estiver 

depositado na superfície do documento. É feita utilizando pincel a seco sobre o documento, 

com o cuidado de não causar dano. Pode se utilizar nesta técnica diversas ferramentas. Vejamos 

alguns materiais para se utilizar com esta técnica. ―Pincéis: são muitos os tipos de pincéis 

utilizados na limpeza mecânica, de diferentes formas, tamanhos, qualidade e tipos de cerdas 

(podem ser usados com carga estática atritando as cerdas contra nylon, material sintético ou lã); 

[...]‖. (CASSARES, 2000, p.28). Além dos pincéis temos as flanela, aspirador de pó, cotonete, 

pinça e entre outros. Mas é preciso lembrar que se deve fazer a limpeza a seco sempre com 

muito cuidado porque: 

 
 

Materiais arquivísticos têm os seus suportes geralmente quebradiços, frágeis, 

distorcidos ou fragmentados. Isso se deve principalmente ao alto índice de 

acidez resultante do uso de papéis de baixa qualidade. As más condições de 

armazenamento e o excesso de manuseio também contribuem para a 

degradação dos materiais. Tais documentos têm que ser higienizados com 

muito critério e cuidado. (CASSARES, 2000, p.31). 

 
 

É de fundamental importância que todos que trabalhem com documentação tenham 

sempre cuidado para não precisar fazer reparos, por falta de descuido. O que seria estes reparos 

? 

Os pequenos reparos são diminutas intervenções que podemos executar 

visando interromper um processo de deterioração em andamento. Essas 

pequenas intervenções devem obedecer a critérios rigorosos de ética e técnica 

e têm a função de melhorar o estado de conservação dos documentos. 

(CASSARES, 2000, p.33). 

 
 

Os reparos visam melhorar a conservação destes documentos. Para se fazer o reparo em 

documentos são utilizados alguns materiais: ―Os papéis apropriados para reparos em suportes 

são constituídos por fibras especiais e de natureza quimicamente neutra. Existe uma 



variedade enorme de papéis orientais e das mais diversas gramaturas, cores e tipos de fibras.‖. 

(CASSARES, 2000,p.34). São com esses materiais que se faz reparo em documentos. Passemos 

a discutir sobre o acondicionamento dos documentos. 

O acondicionamento tem por finalidade proteger o documento. Vejamos como Cassares 

nos explica a função do acondicionamento. ―Para cumprir sua função, que é a de proteger 

contra danos, o acondicionamento deve ser confeccionado com material de qualidade 

arquivística e necessita ser projetado apropriadamente para o fim a que se destina.‖ 

(CASSARES, 2000, p.35). O material de qualidade arquivística geralmente se apresenta por 

embalagens de papel neutro ou alcalino, ao invés de usar papel que agrediria a 

documentação.Pois, ―[...] o acondicionamento deve ser planejado com muito critério. Ele não 

consiste em apenas uma embalagem do documento: é parte do processo de conservação e 

preservação dos acervos.‖. (CASSARES, 2000, p.36). É importante entendemos também o que 

seja armazenamento para não confundir com acondicionamento. ―O armazenamento é o 

sistema que recebe o documento, acondicionado ou não, para ser guardado. Consiste no 

mobiliário das salas destinadas à guarda do acervo: estantes, arquivos e armários.‖ 

(CASSARES, 2000, p.36). O armazenamento guarda, enquanto o acondicionamento protege o 

documento. 

 
 

2.2 ORGANIZAÇÃO 

 
 

A organização é de fundamental importância para a sociedade. Como sabemos, pessoas 

desorganizadas se perdem em meio a sua desorganização. A falta de organização faz extraviar 

objetos, documentos, informações necessárias para se executar uma atividade. No sentido 

etimológico a palavra organização significa: 

 

Conjunto das operações de classificação1 e ordenação de um acervo 

documental ou de um arquivo1. É aplicável a qualquer unidade 

arquivistica, mas a organização dos arquivos intermédios1 e definitivos1 

tem de atender aos princípios da proveniência e do respeito pela ordem 

original. (ALVES, 1993, p. 70). 

 

 
Na arquivologia temos a classificação e a ordenação que são úteis a sua utilização de 

documentos. É relevante ressaltar a diferença entre classificação e arranjo. ―[...], a 

“classificação” corresponderia às operações técnicas destinadas a organizar a documentação 

de caráter corrente, [...] Por seu turno, o “arranjo” englobaria as operações 



técnicas destinadas a organizar a documentação de caráter permanente.”. (GONÇALVES, 

1998, p.11). Tem necessidade de se fazer ordenação dos documentos para classificar. Vejamos 

como Gonçalves (1998, p.13) nos esclarece isso ―Certamente, é possível classificar sem 

ordenar, mas não é recomendável (pois a organização dos documentos ficará incompleta).‖. 

Uma organização incompleta não é recomendada, o trabalho arquivístico deve ser feito 

integralmente. 

 
Para, ―Tanto a classificação quanto a ordenação estão a serviço da organização dos 

documentos. Do ponto de vista arquivístico, convém que ambas estejam articuladas, para que a 

organização possa resultar eficiente.‖. (GONÇALVES, 1998, p.11). É imprescindível para se 

organizar documentos conhecer a classificação e a ordenação de documentos. 

 
Podemos destacar primeiramente a classificação de documentos. Conforme Gonçalves 

(1998, p.12), ―O objetivo da classificação é, basicamente, dar visibilidade às funções e às 

atividades do organismo produtor do arquivo, deixando claras as ligações entre os 

documentos.‖. É necessário conhecer o organismo produtor da documentação para fazer a 

classificação. Entretanto, ―A classificação é geralmente traduzida em esquema no qual a 

hierarquia entre as classes e subclasses aparece representada espacialmente. Esse esquema é 

chamado ‗plano de classificação‘.‖ (GONÇALVES, 1998, p.12). A elaboração do plano de 

classificação ou Quadro de arranjo estes, ―[...], têm a finalidade do traduzir visualmente as 

relações hierárquicas e orgânicas entre as classes definidas para a organização da 

documentação.”. (GONÇALVES, 1998, p.14). Tanto o quadro de arranjo como plano de 

classificação vai representa visualmente a hierarquia dentro de uma empresa ou instituição. É 

um dos trabalhos finais da classificação. 

 
[...],é interessante verificar se o plano de classificação, uma vez elaborado, 

está livre de algumas deficiências técnicas: ele efetivamente espelha, com 

clareza, o conjunto de atividades do organismo produtor de arquivo? mesmo 

que não tenhamos nenhuma informação sobre este organismo, será possível 

identificar o seu perfil, por meio do exame das diversas classes do plano? a 

hierarquização das classes foi bem realizada? e as classes definidas - não se 

sobrepõem, em alguma medida? (GONÇALVES, 1998, p.24). 

 

Como apresentado acima, o plano de classificação pode ter algumas deficiências, 

portanto, ele precisa ser revisto de modo a garantir que esteja livre destas. Também pode 

verificar o plano de classificação por idade. Na primeira idade, afirma Gonçalves sobre o 



plano de classificação o seguinte. ―Na fase corrente, o plano de classificação deve abranger 

todos os tipos documentais produzidos/acumulados pela entidade, pois todos eles devem ser 

objeto de organização, estando, portanto, sujeitos à classificação e à ordenação.‖. 

(GONÇALVES, 1998, p.33). O plano de classificação ajuda a elabora tabela de temporalidade. 

A tabela de temporalidade descreve os prazos de existências do documento. A elaboração do 

arranjo na fase permanente está ligada à fase corrente, porém: 

 
Para organizar os documentos de arquivo de caráter permanente, é necessário, 

primeiramente, estudar a história, a estrutura e o funcionamento da entidade, 

e a partir disso elaborar uma classificação para os documentos (classificação 

que, na fase permanente, como já foi mencionado, costuma ser denominada 

―arranjo‖). Ou seja: em suas linhas gerais, a classificação obedece, na fase 

permanente, aos mesmos procedimentos adotados para a classificação dos 

documentos na fase corrente. (GONÇALVES, 1998, p.35). 

 

Após entender a denominação dada para classificação na fase permanente como sendo 

arranjo. No entanto, é bom lembrar que: 

 
A classificação deve ser realizada por servidores treinados, de acordo com as 

seguintes operações. a) ESTUDO: consiste na leitura de cada documento, a 

fim de verificar sob que assunto deverá ser classificado e quais as referências 

cruzadas que lhe corresponderão. A referência cruzada é um mecanismo 

adotado quando o conteúdo do documento se refere a dois ou mais assuntos. 

b) CODIFICAÇÃO: consiste na atribuição do código correspondente ao 

assunto de que trata o documento. (ARQUIVO NACIONAL, 2001, p.14). 

 
 

Muitas vezes o que se vê na realidade é: profissionais despreparados ou sem formação 

técnica da área de arquivologia. O ideal seria que estes profissionais fossem formados para esta 

atividade. Por que estudar a classificação e a ordenação, é importante, pois entende-se que a 

―[...] função de sua complementaridade que a classificação e a ordenação estão sendo aqui 

consideradas de forma conjunta.‖ (GONÇALVES, 1998, p.13). A classificação como 

complemento da ordenação e vice-versa. Abordemos agora sobre a ordenação para melhor 

entender como este serviço, contribuem para a organização de conjuntos documentais. Segundo 

Gonçalves (1998, p.12), a ordenação objetiva ―[...] facilitar e agilizar a consulta aos 

documentos, pois, mesmo no que se refere a uma mesma atividade, e em relação a um mesmo 

tipo documental, os documentos atingem um volume significativo.‖. A ordenação é o 

procedimento que facilitará a localização de um determinado documento posteriormente e 

quando necessário. Gonçalves (1998, p.13) afirma que ―Mais comumente, a organização dos 

documentos de arquivo costuma ser resumida à sua ordenação - após serem separados por tipo 



ou espécie, são ordenados cronologicamente, alfabeticamente ou numericamente.‖ O método de 

ordenação é escolhido de acordo com a necessidade do usuário, muitas vezes pelo material 

disponível ou pelo tipo de documentação. 

Caso não possa se conhecer o interesse do usuário, certamente a documentação terá uma 

ordenação. Para que mais tarde essa organização possa ser modificada para adaptar a 

necessidade do usuário. É preciso esclarecer, que: ―Além de ter de considerar os interesses dos 

usuários e a própria perspectiva de avaliação e eliminação de documentos, o arquivista deve verificar se 

a ordenação adotada não cria dificuldades para os funcionários que ficarão diretamente incumbidos 

dela.‖. (GONÇALVES, 1998, p.29). De acordo com Gonçalves deve-se optar pela forma mais 

simples de ordenação de documentos. A ordenação de documentos é feita com base em 

elementos informativos. ―[...] comumente tomados como referência para a ordenação são: a) 

Número do documento (atribuído pelo emissor ou pelo receptor); b) Data; c) Local de 

procedência; d) Nome do emissor ou do destinatário; e) Objeto ou tema específico do 

documento.‖. (GONÇALVES, 1998, p.29-30). Conforme apresentado acima, a ordenação se 

utilizar dos elementos informativos. Porém existem modalidades de ordenação que podem 

organizar um documento de diferentes maneiras de acordo com essas modalidades. É oportuno, 

todavia, enfatizar que, 

 
[...] as modalidades de ordenação usualmente consideradas principais - 

numérica simples, cronológica, numérico-cronológica, alfabética, geográfica 

e temática - formam, a rigor, duas grandes categorias: uma, das que tomam 

como referência elementos informativos compostos por algarismos, e outra, 

das que tomar como referência elementos informativos compostos por letras3 

. Como a habilidade de lidar com seqüências numéricas crescentes e a de lidar 

com a seqüência das letras do alfabeto são amplamente compartilhadas pelas 

pessoas, é raro que a aplicação de alguma das modalidades de ordenação 

acima referidas se depare com dificuldades de porte. (GONÇALVES, 1998, 

p.31). 

 
O arquivista em sua formação estudou as diversas modalidades (ou também chamados 

de método de arquivamento) que os auxiliam na ordenação de documentos. Como citado 

anteriormente os principais são: Geográfico, Numérico - este se divide em simples, cronológico 

e Digito- terminal, Onomástico ou nominal - este é orientado por regra de alfabetação. 

 

 

Para utilização do método nominal é preciso se conhece as regras de classificação 

alfabética, apresentadas abaixo. 



Nestes casos, são seguidas as regras clássicas de alfabetação: 

1) Nomes de pessoas físicas são registrados de forma invertida, com 

entrada pelo nome de família; 

2) Nomes de família compostos por substantivo mais adjetivo, ou unidos 

por hífen, são considerados no seu conjunto; 

3) Nomes de família que designam entidades religiosas (santos ou santas) 

também são considerados integralmente; 

4) Prenomes ou nomes de empresas abreviados devem ter precedência; 

5) Artigos e preposições devem ser desconsiderados; 
6) Nomes que designam grau de parentesco, (Filho, Neto, Sobrinho) são 

considerados apenas quando o nome de família não for suficiente para 

realizar a ordenação; 

7) Nomes espanhóis têm entrada pelo penúltimo nome de família; 

8) Nomes orientais não são invertidos; 

9) Títulos (Prof., Dr., Ministro etc.) são desconsiderados; 

10) Nomes de entidades são registrados tal como se apresentam; 

11) Eventos (como congressos, reuniões, seminários) têm entrada pelo 

seu nome, sendo o número de sua edição considerado apenas quando o 

nome do evento não for suficiente para realizar a ordenação4 . 

(GONÇALVES, 1998, p.31-32). 

 

Além da classificação pelo método alfabético, temos também a classificação por 

assunto, porém muito comum em biblioteca utilizar este tipo de classificação. Na área da 

arquivologia essa classificação é a menos indicada pois os documentos de arquivos são 

diferentes dos documentos de bibliotecas. Verifica-se abaixo a discussão sobre isto, 

 
A classificação por assuntos é utilizada com o objetivo de agrupar os 

documentos sob um mesmo tema, como forma de agilizar sua recuperação e 

facilitar as tarefas arquivísticas relacionadas com a avaliação, seleção, 

eliminação, transferência, recolhimento e acesso a esses documentos, uma vez 

que o trabalho arquivístico é realizado com base no conteúdo do documento, 

o qual reflete a atividade que o gerou e determina o uso da informação nele 

contida. (ARQUIVO NACIONAL, 2001p.9). 

 

Como foi apresentado faz parte da organização a classificação e ordenação. Existem 

diversas formas de se organiza uma documentação. O tipo de questionamento que se faz a 

respeito do acervo contribuir para apontar como será feita esta organização é, para Bertoletti, 

 

 

A organização dos diversos tipos de acervos documentais pode ser feita nos 

mais variados níveis: desde a complexa identificação peça por peça, como no 

caso de documentos textuais avulsos ou de fotografias, até a identificação de 

séries e/ou sub-séries, de volumes e de coleções. Tudo vai depender da análise 

do conteúdo informativo do conjunto documental e da resposta a diversas 

perguntas, tais como: Essa é uma documentação muito utilizada?; Poderá vir 

a ser muito utilizada caso seja organizada?; Qual a dinâmica de 



uso no momento em que se organiza para reproduzir?; Qual a sua importância 

para a organização e para a sociedade?(BERTOLETTI, 2002, p.14) 

 
Em arquivos temos fundos que são conjuntos de documentos relativos a uma pessoa, 

uma empresa, etc. Pode se organizar da forma que melhor atenda a necessidade do usuário. 

Conforme exposto anteriormente a organização é um dos procedimentos do tratamento 

documental. 

 
2.3 DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA 

 
 

Descrição Arquivística é o processo pelo qual descreve um documento. Para Cunha 

descrição é ―Processo intelectual de sintetizar elementos formais e conteúdo textual de 

unidades de arquivamento, adequando-os aos instrumentos de pesquisa que se tem em vista 

produzir (inventário sumário ou analítico, guia, etc.)‖ (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 119). 

O processo de descrição não analisa apenas uma palavra, uma frase. O olhar do autor da 

descrição é muito importante. A descrição poderá ser diferente a depender do autor que elabora. 

A descrição é muito usual nos arquivos permanentes. Vejamos como Bellotto nos explana isso: 

 
A descrição é uma tarefa típica dos arquivos permanentes. Ela não cabe 

nos arquivos correntes, onde seu correspondente é o estabelecimento dos 

códigos do plano de classificação – que acabam por servir de referência para 

a recuperação da informação -, assim como de outras categorias de controle 

de vocabulário e indexação que se usem para o mesmo fim. Tampouco a 

descrição faz sentido no âmbito dos arquivos intermediários, onde a 

frequência de utilização secundária é quase nula. Nesses depósitos, para fins 

de esclarecimento, de informações adicionais e de testemunho ainda 

decorrentes do uso primário, os instrumentos de busca resumem-se aos 

próprios planos de classificação, às listas de remessas de papéis, às tabelas de 

temporalidade e aos quadros gerais de constituição de fundos. (BELLOTTO, 

2006, p. 173). 

 

Conforme a citação acima o processo de descrição não acontece nos arquivos correntes 

e nem no intermediário. A descrição ocorre usualmente no arquivo permanente. O processo de 

descrição vai analisa o contextos e conteúdos de conjuntos e itens documentais. No trabalho de 

descrição deve-se ter cuidado com a linguagem. O processo de recuperação da informação é 

muito importante porque cuida para que a informação não fique guardada sem utilização. 



A descrição nos ajudará a localizar esse conteúdo. Para Lopez: ―Somente a descrição 

arquivística garante a compreensão ampla do conteúdo de um acervo, possibilitando tanto o 

conhecimento como a localização dos documentos que o integram.‖ (LOPEZ, 2002, p.12). 

Como vimos, a descrição possibilita o conhecimento do acervo e também a localização do 

documento. 

O autor André Porto Ancona Lopez continua a refletir sobre este assunto da seguinte 

maneira: ―Sem a descrição, corre-se o risco de criar uma situação análoga à do analfabeto 

diante de um livro, que ele pode pegar e folhear, mas ao qual não pode ter acesso completo por 

não possuir meios que lhe permitam compreender a informação‖. (LOPEZ, 2002, p.12). A 

descrição será utilizada para compreender a informação, mas esta serve para elabora 

instrumentos de pesquisa. Na obra Arquivos permanentes Tratamento documental discorre 

sobre os instrumentos de pesquisa da seguinte maneira. 

 
A qualidade de um arquivista transparece na precisão dos instrumentos de 

pesquisa que ele elabora e na medida em que seu trabalho satisfaz ao 

pesquisador. Ao tornar claro e profícuo o encontro entre documento e 

historiador, ele está cumprindo a missão que lhe foi confiada. Um instrumento 

de pesquisa incompleto pode esterilizar uma pesquisa, uma vez que o 

consulente não tem acesso ao acervo e que nenhum meio de busca será refeito, 

dada a vastidão da documentação a ser descrita. (BELLOTTO, 2006, p. 177). 

 

 
Os instrumentos de pesquisa podem ser: guia, inventário, catálogo, índices. O guia é o 

mais usual dos instrumentos, ao qual o público pode ter acesso. Vejamos o que é um guia para 

Bellotto: ―Na família dos instrumentos de pesquisa, o guia é o mais abrangente e o mais 

‗popular‘, pois está vazado numa linguagem que pode atingir também o grande público e não 

especificamente os consulentes típicos de um arquivo: historiadores e administradores.‖ 

(BELLOTTO, 2006, p.2006). O guia é muito útil para atrair usuários para frequenta o arquivo. 

Analisemos o comentário da autora Heloísa Liberalli Bellotto sobre a serventia do guia. 

[...], o guia serve também para divulgar e promover o arquivo junto aos meios 

escolares, administrativos e culturais em geral – os da comunidade, enfim -, 

uma publicidade que pode redundar na transformação de alguns elementos 

dessa comunidade em integrantes do primeiro tipo de público- o dos 

historiadores. (BELLOTTO, 2006, p. 192). 

Vimos acima a serventia do guia, o arquivista pode elabora um guia com o objetivo de 

atrair novos usuários para o arquivo do qual é responsável. Este guia pode ser composto por 



alguns elementos essenciais a qualquer guia que são identificação da instituição, histórico da 

instituição, o acervo, horário de consulta. O autor André Lopez discorre sobre este assunto desta 

forma: 

 

O guia é, preferencialmente, o primeiro instrumento de pesquisa a ser 

produzido por um arquivo. Ele é a porta de entrada da instituição e permite 

um mapeamento panorâmico do acervo. No guia deverão constar todos os 

dados básicos necessários para orientar os consulentes, desde as informações 

práticas — tais como o endereço da instituição, os telefones, o horário de 

atendimento etc. — até as informações específicas sobre o acervo, como por 

exemplo os fundos e as coleções que ele possui, seu nível de organização, as 

condições físicas e jurídicas do acesso, as possibilidades de reprodução de 

documentos etc. O guia também deve conter uma pequena introdução que 

apresente o histórico da instituição e explique o processo pelo qual seu acervo 

foi formado. Através do guia, o pesquisador poderá programar sua visita, 

sabendo exatamente quais são as condições de consulta, quais conjuntos 

documentais são pertinentes para seus interesses de pesquisa e quais são as 

condições de acesso. Ele será o primeiro instrumento solicitado por qualquer 

consulente familiarizado com os procedimentos técnicos do arquivo. (LOPEZ, 

2002, p. 23). 

 

 
Os guias podem ser simples ou sofisticados, a depender da instituição e dos acervos que 

possua, mas a característica principal é a de que as informações básica estejam no guia. Às 

vezes a confecção poderá ser demorada a depende do tipo de projeto que se tenha para este. 

Isso não é aconselhável que se faça um projeto tão elaborado que precise de muito custo. Além 

do guia existem outros instrumentos como mencionados anteriormente. Outro instrumento de 

fundamental importância é o inventário. O inventário apresenta os fundos, as coleções 

existentes no arquivo. 

A autora Bellotto entende inventário da seguinte forma: ―É o instrumento de pesquisa 

que descreve conjuntos documentais ou partes do fundo.‖ (BELLOTTO, 2006, p.197). Já para 

o autor Lopez o inventário é: 

Os inventários são, pela ordem hierárquica dos níveis da classificação, os 

instrumentos de pesquisa que se seguem ao guia. Eles buscam oferecer um 

quadro sumário de um ou mais fundos ou coleções. O objetivo é descrever as 

atividades de cada titular, as séries integrantes, o volume de documentos, as 

datas-limite e os critérios de classificação e de ordenação. Ao contrário do 

guia, os inventários devem, necessariamente, abordar conjuntos documentais 

com algum nível de organização do ponto de vista da classificação 

arquivística. A descrição das séries documentais de cada fundo é uma 

atividade fundamental para permitir o pleno acesso aos documentos de um 

arquivo. Uma boa descrição de cada fundo arquivístico permite que o 

pesquisador consiga detectar, preliminarmente, a possível existência e a 

localização de documentos de seu interesse. (LOPEZ, 2002, p. 29-30). 



Existem diferenças que podemos notar do inventário em relação ao guia. O guia tem 

uma vida útil menor do que o inventário. Os inventários servem para apresenta o conjunto de 

documentos que estão classificados. A partir deste momento passemos a conhece o catálogo 

que é outro tipo de instrumento de pesquisa. O catálogo também descreve os documentos, mais 

este descreve peça por peça. Conforme afirma Bellotto o catálogo, ―É o instrumento que 

descreve unitariamente as peças documentais de uma série ou mais séries, ou ainda de um 

conjunto de documentos, respeitada ou não a ordem da classificação.‖ (BELLOTTO, 2006, p. 

202). Para Lopez, 

 
O catálogo dará continuidade à descrição da série iniciada com o inventário, 

detendo- se, agora, em cada documento, respeitando ou não a ordenação destes 

dentro da série. Quando necessária, a descrição peça a peça também contará 

com instrumentos de pesquisa divididos em duas partes: introdução e corpo. 

(LOPEZ, 2002, p.32). 

 

 
Foi apresentado acima o catálogo que descreve cada peça documental; já o índice nos 

apresenta os assuntos a serem localizados, os índices também pode ser de nomes, locais. 

Bellotto considera índice como instrumento que, ―Apontando nomes, lugares ou assuntos em 

ordem alfabética e remetendo o leitor às respectivas notações de localização, os índices podem 

ser parte complementar de inventários ou catálogos analíticos, ou ter personalidade própria, 

indexando diretamente os documentos.‖ (BELLOTTO, 2006, p.214). Cada instrumento tem 

uma finalidade diferente, vai depender do uso, de acordo com a necessidade do arquivo, sendo 

o guia o instrumento mais fácil de construir. 

É preciso que a elaboração de instrumentos seja realizada de forma correta, pois estes 

são instrumentos de acesso à informação. Daí a necessidade de se ter normas que regulamente 

o trabalho arquivístico. Para Lopez ―A normalização da descrição arquivística também facilita 

o acesso às informações do acervo por parte dos mais diversos consulentes‖ (LOPEZ, 2002, 

p.19). No trabalho de descrição arquivística pode-se utilizar a ISAD(G). 

Lopez nos explica que: ―A norma ISAD (G) propõe padronizar a descrição arquivística 

a partir de uma estruturação multinível, isto é, do geral ao particular, inserindo cada item da 

descrição na estrutura geral do fundo de arquivo, em uma relação hierárquica.‖ (LOPEZ, 2002, 

p.14). A ISAD (G) é a norma geral internacional de descrição arquivística. Conforme a 

ISAD(G) ―O objetivo da descrição arquivística é identificar e explicar o contexto e o conteúdo 

de documentos de arquivo a fim de promover o acesso aos mesmos‖ (ISAD(G), 



2000, p.11). Também pode ser entendida ―A descrição arquivística no sentido mais amplo do 

termo abrange todo elemento de informação, não importando em que estágio de gestão ele é 

identificado ou estabelecido‖ (ISAD(G), 2000, P.11). Na ISAD (G) nos afirma que as normas 

de descrição são sustentadas em princípios. 

Vejamos como ISAD (G) nos explica isso: ―[...], o princípio de que a descrição 

arquivística procede do geral para o particular é uma consequência prática do princípio do 

respeito aos fundos.‖ (ISAD (G), 2000, p.12). Quando a normatização da descrição arquivista 

começou ganha impulso internacionalmente? Segundo a Nobrade: 

 
A normalização da descrição arquivística em nível internacional tomou grande 

impulso no final da década de 1980. Aspiração antiga, a necessidade de 

normalização imposta pelo uso de computadores em arquivos se fazia sentir 

nessa época de maneira cada vez maior, ao mesmo tempo em que os 

progressos normalizadores da área da biblioteconomia demonstravam as 

vantagens alcançadas quando trabalhos baseavam-se em procedimentos 

técnicos comuns. (NOBRADE, 2006, p.7) 

 
 

Por que usar a Nobrade se já existem as normas ISAD (G) e ISAAR (CPF). O papel 

fundamental da Nobrade é adaptar essas normas ao Brasil. Vejamos baixo como a Nobrade nos 

explica isso. 

 
A NOBRADE não é uma mera tradução das normas ISAD(G) e ISAAR 

(CPF), que já existem e estão publicadas. Seu objetivo, ao contrário, consiste 

na adaptação das normas internacionais à realidade brasileira, incorporando 

preocupações que o Comitê de Normas de Descrição do Conselho 

Internacional de Arquivos (CDS/CIA) considerava importantes, porém, de 

foro nacional. (NOBRADE, 2006, p.9) 

 

A Nobrade é uma importante norma arquivística não só porque ela não é uma tradução 

das normas internacionais. Segundo a Nobrade: ―Esta Norma deve ser aplicada à descrição de 

qualquer documento, independentemente de seu suporte ou gênero. Informações específicas 

para determinados gêneros de documentos podem e devem, sempre que necessário, ser 

acrescidas.‖ (NOBRADE, 2006, p.19). A Nobrade pode ser utilizada independente do gênero do 

documento, pois ela permite descreve qualquer documento de um acervo. 

Neste segundo capitulo foi apresentado o tratamento documental e os procedimentos 

necessários para se realizá-lo, que são: a conservação, organização e a descrição. Foram 

discutidos na conservação a higienização, reparos e acondicionamentos dos documentos. Já na 

organização foi abordada a classificação e a ordenação da documentação; e por fim foi 

explanado a descrição. Pois, o processo de descrição tem como objetivo dispor a informação 



para acesso, para a localização do documento. É necessário que a descrição arquivística seja 

feita de forma correta, por isso é preciso se utilizar das normas de descrição como a ISAD(G), 

ISAAR (CPF), NOBRADE. A Nobrade tem como objetivo adaptar a ISAD(G) e a ISAAR 

(CPF) a realidade do Brasil, pois permite descreve qualquer documento. Sendo muito 

importante no processo de descrição para difundi um acervo documental. 



3 PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL 

 

 
O projeto representa uma solução da engenharia para 

problemas da necessidade humana. LIMA FILHO 

 

 
Neste terceiro capítulo discuti-se os projetos de engenharia civil. Usa-se a palavra 

projeto para pensar em algo que se deseja que se realize no futuro. Contudo, ―Projetar, no 

sentido mais geral do termo, é apresentar soluções possíveis de ser implementadas para a 

resolução de determinados problemas. Para o projetista, a solução procurada visa atender a uma 

necessidade, um resultado desejado, um objetivo.‖ (LIMA FILHO, 2007, p.1). Mais o que é 

mesmo projeto para engenharia? O autor Gildo nos explica isso da seguinte forma: 

 
Quando alguém pretende construir uma escola, um hospital, uma casa, surge 

a necessidade de fazer o projeto. Sem o projeto não há possibilidade de ser 

determinado o custo da construção, a quantidade de tijolos, de telhas de 

azulejos, de cimento, etc., nem o tempo que será empregado na construção. 

(MONTENEGRO, 2001, p. 30). 

 

Logo se pensa que projeto e planta são as mesmas coisas. Vejamos como o escrito Gildo 

A. Montenegro esclarece esta diferença. ―Devemos esclarecer, logo, a diferença entre projeto 

e planta. A planta ou as plantas são os desenhos, rolos de papéis ou disquetes onde está 

representado aquilo que se deseja construir, que é o projeto.‖ (MONTENEGRO, 2001, p. 30). 

Então o que se tem nas mãos não seriam o projeto1 e sim as plantas em suporte papel. 

Nesta direção este capítulo foi escrito sobre projetos de Engenharia Civil onde consta 

de três assuntos interdependentes. No primeiro assunto oferece uma visão geral sobre o 

conhecimento do papel utilizado nos projetos; no segundo apresenta os tipos de projetos de 

Engenharia Civil; e encerra este tema, com um terceiro assunto, afirmando a importância dos 

projetos de engenharia para o exercício da profissão de engenheiro civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Segundo Montenegro (2001, p.30), ―Portanto, o projeto é uma idéia, é o resultado da imaginação criadora, ao 

escolher entre centenas de fatores aquele que devem prevalecer.‖. 



3.1 CONHECENDO O PAPEL UTILIZADO NOS PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL 

 
 

Vale ressaltar que o conhecimento do papel empregado nos projetos possibilitar 

escolher o papel mais adequado para um projeto. Ao se trabalha num papel que custe menos 

estamos economizado o custo com o papel. Lembrando que toda empresa trabalha com custo e 

beneficio, daí a relevância de se conhece o tipo de papel que será usado nos projetos. 

 
Os desenhos devem ser executados em papéis transparentes ou opacos, de 

resistência e durabilidade apropriadas. A escolha do tipo de papel deve ser 

feita em função dos objetivos, do tipo do projeto e das facilidades de 

reprodução, a saber: 

a) papel transparente: 

- manteiga; 

- vegetal; 

- albanene; 

- poliéster; 

- cronaflex. 

b) papel opaco: 

- canson; 

- schoeller; 

- sulfite grosso.‖ (NBR 6492, 1994, p.2). 

 
Além do tipo de papel existem os formatos de papel de acordo com a necessidade de 

cada projeto. Conhecer os formatos de papel em um projeto é de fundamental importância. O 

formato A4, com suas dimensões de 297x210 mm. O próximo formato é o A3 que é o dobro do 

A4. Logo, o A2 vai ser o dobro do A3, o A1 vai ser o dobro do A2, e o A0 o dobro do A1. 

Conforme a ABNT nos apresenta na NBR 10068. 

 

Tabela 1 - Formatos da série "A" 

Designação Dimensões 

 

A0 

A1 

A2 

A3 

A4 

 

841x 1189 

594 x 841 
420 x 594 

295 x 420 

210 x 297 

(NBR 10068, 1987, p.2) 

 

Antigamente, os projetos eram desenhados em papel manteiga ou papel vegetal, e neste 

se usava a tinta nanquim; os formatos de papel era desenhados à mão. Atualmente se faz o 

formato do papel no software do AutoCAD. É importante conhecer os formatos do papel para 

adequar ao desenho. Ao optar por um formato A2 num desenho que poderia esta no 



formato A3, essa escolha vai contribuir para um custo maior na confecção deste projeto. A 

impressão do projeto é normalmente chamada de plotagem do projeto. Como se ver na figura 

abaixo: 

 
Figura 01- Formato de Papel-2014 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2014 

 
A caligrafia técnica é muito importante, pois a letra deve ser legível para que todos leiam 

para assim evitar erros na execução dos projetos. O papel vai ser dobrado de acordo com a 

norma de Desenho técnico-Dobramento de Cópia NBR 13142/99, que tem por objetivo dobrar 

os formatos a até chegar ao formato A4. A NBR 13142 nos apresenta no item 4.1 que 

―O formato final do dobramento de cópias de desenhos formatos A0, A1, A2 e A3 deve ser o 

formato A4.‖. (NBR 13142,1999, p.2). O dobramento das folhas com intenção de reduzir até 

o A4 de maneira que caiba dentro de um classificador normal. Para reduzir espaço. Deve se 

dobra de modo a deixar o local para perfurar a folha. Que será colocada em uma pasta depois 

para ser arquivada.  É importante conhece a maneira certa de se dobra o papel para não 



prejudicar o documento quando for arquivar. Pois, poderá esta os projetos cada um de um jeito 

diferente por isso existe a norma que padronizar esta forma de dobramento. A figura 02 abaixo 

mostra o dobramento de uma folha A1. 

 
Figura 02-Dobramento de Cópia para formato A1 

 

Fonte: NBR13142/99 

 
 

Como pode nota na figura 02 acima, existe uma legenda neste local vem o carimbo do 

projeto. O chamado carimbo nos projetos é o cabeçalho que se aprende no ensino primário, só 

que de uma forma mais ampliada coloca o nome da instituição, o nome da pessoa que fez o 

trabalho. É lógico que aparece outras informações que num cabeçalho não tem. O carimbo vai 

informar os dados do projeto quem fez os desenhos, quem é o responsável técnico, a empresa 

que fez o serviço. O carimbo apresenta todos os dados de identificação do projeto. É 

fundamental conhece os componentes que compõe o carimbo, pois este servira para a descrição 

deste documento. O carimbo deve trazer as seguintes informações, conforme a NBR 6492: 

Devem constar da legenda, no mínimo, as seguintes informações: 

 

a) identificação da empresa e do profissional responsável pelo projeto; 

b) identificação do cliente, nome do projeto ou do empreendimento; 

c) título do desenho; 

d) indicação seqüencial do projeto (números ou letras); 

e) escalas; 

f) data; 

g) autoria do desenho e do projeto; 

h) indicação de revisão. (NBR 6492, 1994, p.2) 

 
As informações apresentadas acima, referente ao carimbo são de fundamental 

importância saber como se podem utilizá-las. Estas informações podem ser úteis no 



levantamento quantitativo dos projetos, na elaboração das referências para um trabalho 

científico. Exemplo abaixo de um carimbo. 

 
Figura 03-Carimbo 

 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

EMPRESA: DD CONSTRUÇÕES 

RESPONSAVEL TÉCNICO: Eng.ª Daiana Silva – CREA40243-D 

 

ASSUNTO: Reforma do Edifício do ICI  
01 

ESCALA: 1/50 DATA: 01/12/2014 

 
Fonte: elaborada pela autora 

 
 

Após conhece sobre o papel, o dobramento das folhas, tamanho. É preciso saber mais 

sobre os projetos, para isso se faz necessário conhecer os tipos de projetos de engenharia civil. 

 
3.2 TIPOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL 

 
 

Um dos primeiros projetos a ser criando em uma construção é o projeto arquitetônico. 

Este projeto, se for pensado para uma construção residencial, estará definindo as áreas de 

permanência prolongada e eventuais, além das paredes, e esquadrias de todos os vão. O projeto 

arquitetônico de uma residência em Salvador respeita o código de obras do município de 

Salvador para sua confecção, bem como as normas técnicas2 de desenho que são; NBR 

13142/99- Desenho técnico -Dobramento de cópia, NBR 10068/87-Folha de desenho-Leiaute 

e dimensões, NBR 10126/87-Cotagem em desenho técnico, NBR 6492/94- Representação de 

projetos de arquitetura, NBR 8402/94- Execução de caracter para escrita em desenho técnico. 

 

 

 
 

2 Segundo Cunha (2001, p.6), ―Norma técnica um documento que indica regras, linhas básicas ou características 

mínimas que determinado produto, processo ou serviço deve seguir‖. 



Muitas vezes, para se elaborar um projeto arquitetônico, usa-se o projeto topográfico 

que vai dizer se o terreno está em aclive ou declive. Com base neste podemos implantar a casa 

para melhor aproveitar o terreno de acordo com sua topografia. A figura abaixo mostra as 

curvas de nível à topografia do terreno onde esta a Chesf- Companhia Hidro Elétrica do São 

Francisco. Esta é uma maquete de madeira elaborada com o fim de se estudar a topografia deste 

terreno. 

 
Figura 04- Topografia da Chesf 

 

Fonte: acervo da autora 

 
 

A topografia é o estudo do terreno do lugar. As curvas de nível acima representadas são 

como se fosse camadas que se nota na figura. Com a análise do projeto topográfico pode se tirar 

conclusões, se, por exemplo, a implantação da edificação precisará de aterro ou corte3 no 

terreno. 

Voltado à discussão sobre projeto arquitetônico: as paredes são desenhadas com 

espessura de 15 mm no papel; na prática encontramos parede de 12 cm4 isso tem haver com as 

dimensões dos blocos usados na construção. Existe norma para representação de cada tranço. 

As janelas altas são representadas tracejadas com linha 0,9. As janelas altas geralmente são 

empregadas em cozinha e sanitários e tem altura de 1,7 a 2,0 m. Enquanto as janelas baixas 

 
 

3 Corte no terreno é retira a terra existente naquele local. 
4 12 cm é o tamanho real diferente dos 15 mm que é o tamanho no desenho. 



estão nas salas e nos quartos tem de 1,30 a 1,50 m de altura. Essas representações no desenho 

facilitam a leitura se não tive indicado no cômodo do projeto que é um quarto pelas janelas 

consegue-se diferenciar. No AutoCAD essas linhas são representadas com cores para 

diferenciar a espessura. Chamamos de pena. Como é apresentado na figura abaixo: 

 
Figura 05- Tela do AutoCAD com pena 

 

Fonte: elaborado pela autora,2014 

 
 

Porém as cozinhas, sanitários, área de serviços são sempre representadas com peças 

hidráulicas, como pia, vaso, chuveiro, lavanderia. A partir do projeto arquitetônico pode se 

elaborar vários outros, como projeto de decoração do imóvel. Como se vê na figura abaixo: 

 
Figura 06- Projeto de Decoração 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2014 



Por questão de 

O projeto de decoração tem por finalidade verificar qual a melhor arrumação dos 

móveis em todos os ambientes da residência para obter uma maior funcionalidade, além de 

definir as instalações elétrica e hidráulica com o objetivo de buscar uma economia destes 

serviços. 

Com base no projeto decorado, pode -se elaborar um projeto elétrico que é um projeto 

complementar. O projeto elétrico deve trazer informações: quantos pontos de luz tem cada 

cômodo, as potências mínimas de iluminação, quantidade de tomadas tanto de uso geral como 

de uso especifico. Para calcular a quantidade de tomada de uso geral divide-se o perímetro do 

comôdo por cinco. Exemplo: 25.00/5 = 5 Tomadas de Uso Geral. Foi convencionado as 

seguintes simbologias representadas abaixo para os projetos elétricos. 

 
Figura 07- Simbologia de Elétricidade 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2014 

Figura 08- Símbolos referente ao projeto elétrico 
 

Fonte: Sir Mac Stronger Modelagem de Dados 

Tomada alta a 

2,00m do piso 

Tomada 

baixa a 0,30 

m do piso 

Ponto de luz 

no teto 



As simbologias serão representadas nos projetos elétricos. O projeto elétrico é 

representado como da figura 09 a seguir. 

 
Figura 09: projeto elétrico 

 

Fonte: Sir Mac Stronger Modelagem de Dados 

 
 

Toda edificação deve ter projetos elétrico e hidráulico. O projeto arquitetônico vai nos 

auxiliar na elaboração também do projeto hidráulico. Mais é preciso tá consultando o projeto 

elétrico para não passar fiação próximo a canos de água. Veja abaixo a representação de um 

projeto hidráulico. 

 
Figura 10-Projeto Hidraúlico 

 

Fonte: Retejo 

 
 

Aqui foi monstrado os principais projetos de engenharia civil. Porém existe vários 

projetos que depende do tipo da obra a ser executada. 



3.3 A IMPORTÂNCIA DOS PROJETOS 

 
 

É com base nos projetos de engenharia que um engenheiro pode fazer novas adaptações 

necessárias para uma construção. Na ausência dos projetos, o engenheiro terá que fazer um 

estudo da estrutura existente, uma avaliação desta estrutura, utilizar ensaios de ultrasom para 

identifica as possíveis armaduras, novas medições. Terá que refazer um novo projeto que ele 

assinará como cadastramento da estrutura. Isso terá uma taxa para o proprietário do imóvel. 

Serão cobrado dois valores: O primeiro relativo ao estudo da estrutura ou avaliação. O segundo 

relativo à confecção destes projetos de engenharia. Para poder resgatar a informação que foi 

perdida no projeto original, e com posse desta é possível se fazer novas obras de reforma e 

ampliação de uma estrutura. Este trabalho foi necessário porque não se preservou os projetos 

originais. 

 

Há um falso conceito de que a Engenharia civil é uma ciência exata. 

Isso não é verdadeiro. Diz-se, com razão, que não há duas obras iguais. 

Cada obra é diferente de outra. Mesmo que tenham tido o mesmo 

projeto, as mesmas características, o mesmo memorial descritivo, a 

mesma equipe construtora, o resultado final é diferente. [...],tudo 

conduzindo a que o resultado final seja diferente. É por isso que uma 

obra nunca é igual a outra. Daí não se poder exigir da Engenharia o 

mesmo resultado, de obra para obra. (DEL MAR, 2007, p.97). 

Como entende o autor Del Mar, cada obra é diferente. Logo, cada projeto tende a ser 

também diferente. Os projetos são importantes porque garante a qualidade da execução; sem 

projetos as obras não podem ser executadas. Nos projetos são especificados os detalhes exigidos 

pelas normas. 

A guarda e a conservação destes projetos são de fundamental importância porque, em 

um desabamento, o engenheiro perito pode constatar os erros decorrentes de projetos como: 

leitura ilegível, falta de gancho, ancoragem indevida, erros de má interpretação do projeto pelo 

engenheiro que executar a obra. 



O projeto também auxilia na reforma de uma edificação. Como se nota na figura 11 

(abaixo) essa construção necessita de reforma. A armadura esta exposta e sofreu oxidação. 

Figura 11- Armadura exposta 
 

Fonte: acervo da autora 

 
 

Para realizar o trabalho de reforço da figura acima será necessário consultar os projetos 

estrutural desta construção. É através do projeto que o engenheiro verificar se é possível a 

retirada de paredes, ampliação de uma área, a construção de uma parede para auxiliar na divisão 

de um vão, pois ao construir mais uma parede estará sobrecarregado a estrutura, portanto é 

necessário conhecer as cargas atuante nesta estrutura bem como os esforço solicitantes. 



4 TRATAMENTO DOCUMENTALDOS PROJETOS DE ENGENHARIA 

CIVIL 

As ciências se entrelaçam, mas não se confundem. 

Lutemos pela hora e a vez da nossa ciência e da nossa 

técnica. CASTRO 

Neste quarto capítulo aborda-se o tratamento documental dos projetos de engenharia 

civil. Os arquivos costumam dar o mesmo tratamento documental a um projeto e um mapa, por 

conta do seu tamanho. Pode-se questionar que muitas vezes os projetos são originais e não 

cópias como os mapas que são produzidos em grandes quantidades, os projetos não deveriam 

ter um tratamento documental um pouco diferenciando do que os mapas? Vejamos como 

Rousseau e Couture nos apresenta isto: 

É verdade que a informação veiculada por um mapa geográfico difere 

da de um plano de construção, mas ambos partilham de características 

comuns e é por isso que os serviços de arquivo os tratam muitas vezes 

de maneira idêntica. Os documentos cartográficos e os documentos 

arquitectónicos caracterizam – se pelo formato geralmente de grande 

dimensão e pelo desenho à escala. A sua compreensão necessita, pois, 

da parte do leitor o conhecimento das convenções gráficas utilizadas 

para representar as informações. (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 

229). 

O comentário acima chama de ―plano de construção‖ os mesmos tipos documentais a 

qual nos referimos, considerando que a nomeação dada não é utilizada no âmbito da área de 

Engenharia Civil que seria planta, prancha, projeto, peças gráficas, não plano de construção. 

Para entender o que é plano de arquitetura na visão dos autores Rousseau e Couture, é 

interessante analisar a citação abaixo. 

 
Os planos de arquitetura, por sua vez, podem dividir-se em quatro grandes 

categorias. 1) os desenhos preliminares, como esboços, as maquetas, os 

desenhos de apresentação ou os desenhos de perspectiva; 2) os planos de 

arranjo paisagístico; 3) os documentos de compilação e os desenhos técnicos, 

tais como os planos de execução (arquitectura, estrutura, mecânica, 

electricidade)incluindo as cópias anotadas que indicam as alterações 

efectuadas durante a construção e os desenhos de atelier; 4) os planos 

reproduzidos para os clientes e mestre-de-obras. (ROUSSEAU; 

COUTURE, 1998, p. 230). 



Vale ressaltar que na divisão que os autores apresentaram anteriormente, nos arquivos 

de engenharia5 ou de arquitetura, pois nesses se encontram diversos tipos de projetos e 

documentos, como os projetos hidráulico, topográficos, memorial descritivo, relatórios 

técnicos, planilhas de orçamento, e outros. Os projetos elaborados pelos arquitetos não faz parte 

da presente pesquisa, embora muitos projetos como o arquitetônico podem ser realizado tanto 

pelo engenheiro civil como pelo arquiteto. Nesse momento, pergunta-se: como poderia o 

arquivista organizar os desenhos de engenharia? 

 

 
Os desenhos e os planos de arquitectura devem, na medida do possível, ser 

classificados e ordenados por projecto, o mesmo acontecendo com cada uma 

das folhas consoante a numeração dada pelo arquitecto ou o engenheiro, ou, 

caso não haja numeração, conforme a sua ordem de realização. (ROUSSEAU; 

COUTURE, 1998, p. 230). 

 

 
 

Evidente que devemos manter na maioria das vezes a documentação na caixa da 

maneira que nos foi entregue. Por que se tira da ordem uma informação corre o risco de não 

recuperá-la mais. Como se fazer o arquivamento adequado dos projetos de engenharia civil? O 

arquivista necessariamente não precisa ter o conhecimento de cada tipologia e de sua finalidade? 

Manter a ordem que o engenheiro enviou seria uma maneira mais rápida de recuperar a 

informação ou seria uma barreira que o arquivista tem que vencer? O importante aqui é destacar 

que à responsabilidade pelas informações são do Engenheiro e não do Arquivista. Certamente 

o documento foi gerado pelo Engenheiro, se entende que às informações de identificação viriam 

deste. 

O que acontece na prática encontra-se os projetos do jeito que foi enviando sem 

alteração nenhuma? Para responder a este questionamento, foi necessário conhecer a realidade 

de um arquivo que tivesse em seu acervo projetos de Engenharia. Esta realidade encontrada 

auxilio na construção deste capítulo que se refere ao Tratamento Documental dos Projetos de 

Engenharia Civil que é o foco da nossa investigação. 

 

 

 

 

5 Quando se mencionar projetos de engenharia, esta pode ser qualquer engenharia como: Engenharia Civil, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Automação, Engenharia de Minas, Engenharia de 

Produção Civil, etc. Lembrando que o foco da presente pesquisa é apenas os projetos de Engenharia Civil. 



4.1 APLICAÇÃO PRÁTICA DO TRATAMENTO 

 

 

 
Para verificar como é realizado o tratamento documental estudamos os projetos que 

estavam no Arquivo Histórico da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. Na 

primeira observação foi constatado que os projetos deveriam ser mantidos na forma como 

estavam: dobrados e em rolos por causa do estado de conservação do papel. Ver as figuras 12 

e 13 abaixo: 

Figura 12- Projetos Dobrados. 
 

 
Fonte: acervo da autora 



Figura 13. Projetos em Rolo 

 

 
Fonte: Acervo da autora 

 
O trabalho foi iniciado pelos projetos dobrados; pretendia-se trabalhar com todos os 

projetos que estavam no arquivo, mas devido ao tempo ser curto não deu para trabalhamos com 

os projetos que estavam enrolados - como se vê na figura acima. Primeiramente foi feito um 

tratamento prévio que foi a higienização mecânica a seco através de pincel. Não foi possível 

fazer o tratamento adequado porque o arquivo da Escola Politécnica não possuía mesa 

higienizadora com sucção para aspirar a poeira. 



Então neste caso o Arquivista tem que se adaptar a sua realidade e trabalhar com 

equipamentos e matérias disponíveis. Houve ausência de equipamentos e matérias não é motivo 

para não se executar o trabalho. Depois foi feito uma análise documental para se fazem o 

tratamento destes projetos. Verificamos que os projetos não estavam dobrados de acordo com 

a norma de Desenho técnico-Dobramento de Cópia NBR 13142/99, sendo que a forma que, 

foram dobrados este projetos causou danos a estes documentos. Para constatar os danos foi 

preciso fazer um diagnóstico. Uma análise mais apurada da situação. 

 

 
4.1.1 Diagnóstico dos Projetos de Engenharia 

 
O diagnóstico dos projetos se dá pela verificação do estado de conservação de como 

estes projetos estão no arquivo, se pode ser passível ou não de recuperação. Cada projeto deve 

ser diagnosticado individual6 e não por amostragem. Fazer o diagnóstico individual traz 

vantagens, como a que Lopes, Ribeiro e Coelho (1998, p.40) afirmam que: 

O diagnóstico individual é o mais indicado por ser mais preciso, já que 

cada obra é vistoriada. No entanto, muitas bibliotecas e/ou arquivos se 

utilizam do diagnóstico por amostragem. Este tipo de diagnóstico se faz 

em menor espaço de tempo pois, um exemplar serve para diagnósticar 

toda uma coleção, no caso dessa estar toda reunida no mesmo espaço. 

 

 
Aqui não interessar diagnóstica um grupo de projetos, porque depender de onde estavam 

no arquivo, eles sofreram danos diferentes. O primeiro passo se fazer é o levantamento 

quantitativo do acervo de um arquivo. Neste levantamento identifica-se o número de cada 

projeto, o conteúdo, o tipo de suporte, o formato de papel, a quantidade de projetos, como os 

projetos estão acondicionados, como os projetos estão armazenados em mapotecas horizontais 

e verticais, caixas box, arquivo deslizante. Vale salientar que acondicionamento e o 

armazenamento podem não existir e os projetos se encontrem jogados no arquivo. Neste caso, 

será necessário fazer uma higienização nestes projetos para, depois disto se fazer o 

levantamento quantitativo. 

 

 

6 O que é o diagnóstico individual, Lopes, Ribeiro e Coelho (1998, p.40) afirmam que: ―O diagnóstico individual 

descreve as características especificas de cada documento ou grupo documental: identificação, localização, danos 

mais evidentes, tratamento adequado indicando o grau da urgência e necessidade ou não de restauração.‖. 



O segundo passo é fazer o levantamento das causas de degradação dos projetos, 

avaliando o estado de conservação dos mesmos. Pode-se elaborar uma planilha que aponte as 

principais causas de degradação que podemos destaca como causas: o acondicionamento 

inadequado dos projetos, o ataque de agentes biológicos, Sujidades, objetos de pressão, furos 

(grampos), ondulações, dobras, machas d‘ água, machas, registro de traços, rasgos, intervenções 

anteriores, adesivos (fitas e/ou colas). 

Para entender o acondicionamento neste estudo, se fez necessário compreender o 

significado deste termo técnico. Acondicionamento é a ―colocação dos documentos em 

unidades de instalação adequadas à sua conservação e preservação.‖ (ALVES, 1993, p.3). Os 

projetos podem ser armazenados como? Vejamos abaixo a resposta para este questionamento. 

 

 
[...] o tipo de armário para o arquivamento definirá o local para colocação do 

chamado ‗carimbo‘, que vem a ser o titulo e a discriminação do conteúdo ou 

da folha de desenho. Assim, para a mapoteca vertical, a posição indicada é o 

canto superior direito da folha ou prancha de desenho, pois trata-se do local 

mais acessível à vista ao ser aberto o móvel. Quando se utiliza a mapoteca de 

gavetas, o carimbo será colocado no ângulo inferior direito. 

(MONTENEGRO, 2001, p.32) 

 

 
Conforme a citação acima, os projetos são armazenados em mapoteca vertical. Mais 

estes também podem ser armazenados em mapoteca horizontal ou arquivo deslizante. Sendo 

que ―O arquivamento horizontal é amplamente utilizado para plantas, mapas e desenhos, bem 

como nos arquivos permanentes.‖ (PAES, 199, p.28). A escolha da mapoteca vai depender do 

recurso que o arquivo possui, além do espaço. Atualmente se dar preferência a arquivos 

deslizante e não mais a mapotecas verticais ou horizontais. 

No entanto, ―Os desenhos originais são guardados em tubos ou em mapotecas, 

enquanto que as cópias são dobradas e colocadas em pastas.‖ (MONTENEGRO, 2001, p. 32). 

Quando se coloca em pastas estas cópias estamos acondicionando e não armazenando. Pode 

existir armazenamento sem acondicionamento. O acondicionamento é proteger o documento, 

já o armazenamento é guarda em armário. 



Como mostrado na figura 14 os projetos foram dobrados de acordo com a norma NBR 

13142 para serem acondicionados em pastas. 

Figura 14. Pasta A-Z 

 

Fonte: acervo da autora 

 
A forma apresentada seria a forma adequada para acondicionar os projetos? A forma 

adotada aqui é usada na área da engenharia. A falta de recursos no arquivo fez com que 

adotássemos provisoriamente esta forma. No futuro o seu reacondicionamento será feito 

construindo embalagens com papel neutro para preservá-los. Ou que os projetos sejam 

armazenados em arquivos deslizantes, mas por falta de recursos temos que adaptar a realidade 

do arquivo. 



Como já foi mencionando anteriormente, os agentes biológicos são uma das causas de 

degradação dos projetos. Para Lopes, Ribeiro e Coelho os agentes biológicos são, ―[...] os 

insetos, os microorganismos e alguns roedores‖. (1995, p. 30). Estes agentes atacam o 

documento, os roedores roem boa parte do documento. Assim estes agentes destroem os 

projetos, por isso tem que higieniza e desinfesta o local que se encontra essa documentação. 

A sujidade ―[...] é o agente de deterioração que mais afeta os documentos.‖. 

(CASSARES, 2000, p.26). Como já foi discutindo no segundo capítulo este assunto, aqui não 

será revisto de novo. A figura 15 mostra a sujidade no projeto. 

 
Figura 15. Sujidade em projetos de Engenharia Civil 

 

Fonte: acervo da autora 

 

Como sabemos a poeira também faz parte da sujidade; a poeira é prejudicial a qualquer 

documento, se este estiver exposto à poeira sofrerá a deterioração. Neste sentido, 

 
[...], a poeira também pode ser um fator causador da deterioração do papel, 

por transportar esporos de microrganismos, que encontram nos acervos 

condições adequadas ao seu desenvolvimento. Além disso, as partículas de 

poeira podem conter resíduos de fuligem ou gordura, causando outros danos 

por abrasão e machas. (SILVA, 2012, p.99). 

 

É imprescindível que o documento esteja limpo. Não só pela poeira mais por excremento 

de insetos deixados nos documentos, como já foi mencionado antes os agentes 



biológicos. Os projetos devem ser limpos, segundo Cassares (2000, p.32) ―[...] podem ser 

limpos com pó de borracha, após testes. Pode-se também usar um swob – cotonete - bem enxuto 

e embebido em álcool. Muito sensíveis à água, esses papéis podem ter distorções causadas pela 

umidade que são irreversíveis ou de difícil remoção‖. É desejável que se faça a higienização 

nesta documentação para evitar essa causa de degradação. Os objetos de pressão causam danos 

aos documentos. Os chamados objetos de pressão deixam marcas aos documentos como mostra 

a figura 16. 

 
Figura 16. Objeto de pressão ocasionou degradação em projetos 

 

 
Fonte: acervo da autora 



Abaixo se verifica visualmente as causas de degradação dos projetos de engenharia 

civil nas figuras 17, 18,19 

Figura17. Dobras em Projetos 

 

 
Fonte: acervo da autora 

 
Figura 18. Machas devido água 

 

 
Fonte: acervo da autora 



Figura 19. Rasgo em projetos 

 

 
Fonte: acervo da autora 

 
É necessário analisar os projetos e levantar as causas dos danos para não continua a 

propagar estes danos em outros documentos. Após levantar as causas da degradação nos 

projetos pode-se indicar um tratamento 

4.2 TRATAMENTO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL 

 
Para abrir esta temática, é pertinente observar a realidade através da figura 20, que faz 

refletir sobre o tratamento documental os projetos de engenharia civil. Como tratar os projetos 

que estão neste estado. Na tentativa de responde este questionamento 

Figura 20. Projetos com Patologia Documental 

 

 
Fonte: Acervo da autora 



Para restaurar7 estes projetos teríamos que fazer um estudo sobre a tinta utilizada e o 

papel. Pois, ―[...], dependendo de sua composição química, a tinta pode favorecer a deterioração 

do papel‖. (SILVA, 2012, p.100). Em projetos antigos a tinta utilizada era o nanquim. Sabemos 

que o papel geralmente utilizando em projetos são: sulfite, vegetal e manteiga. É interessante 

salientar, que 

 
A deterioração do papel pode ser resultado de fatores internos ou intrínsecos, 

relacionados aos produtos utilizados na sua fabricação, ou de fatores externos 

ou extrínsecos, relacionados às condições ambientais do local onde o papel é 

armazenado, ao mobiliário utilizado na guarda do acervo ou mesmo ao 

manuseio realizado de modo inadequado. (SILVA, 2012, p.96). 

 
Por falta de desconhecimento de profissionais e empresas que façam restauro de projetos 

elencamos a possibilidade de fazer a digitalização como forma de acesso rápido e preservação 

dos documentos originais em papel. Mas para fazer a digitalização é importante respeitar 

algumas etapas como ―[...] a integridade física do material: o documento precisa estar limpo, 

sem sujeiras e poeira para não danificar o vidro do escaner, por isso é tão importante a execução 

prévia do trabalho de conservação quando se pretende executar um projeto desse tipo.‖ 

(HABE;ULIANA,2012,p.92). Poderemos também estabelece outros critérios para digitalização 

como: 

 
O critério de seleção da coleção a ser digitalizada é baseado no valor histórico 

do documento. A seleção também diz respeito à largura do papel, que não deve 

exceder a largura do escaner; a qualidade do risco do desenho também 

interfere na qualidade da imagem obtida pela digitalização. (HABE 

;ULIANA,2012,p.92). 

 
 

A digitalização possibilita inúmeras vantagens. Portanto, ―O desenho digitalizado 

permite que a reprodução seja feita inúmeras vezes sem a perda de qualidade da imagem.‖ 

(HABE;ULIANA,2012,p.92). Assim teria o mesmo desenho o quanto deseja-se ter, 

possibilitando a disseminação deste conhecimento para todos que por algum motivo almeja-se 

dispor destes desenhos. 

 

 

 

 

 

 

7 Segundo Cunha e Cavalcanti (2008, p. 323), ―Restauração document restaration, repair, restoration ARTE ARQ 

aplicação das técnicas para reparar documentos danificados, com a intenção de contribuir para sua preservação 

[...]‖. 



A digitalização, no entanto vai apresenta algumas desvantagens, para Habe e Uliana, 

 
 

A digitalização dos desenhos originais de arquitetura tem as suas limitações 

e restrições e esbarram em alguns itens como: 

 

- a não aprovação do orçamento na sua totalidade: a qualidade do trabalho 

depende da aprovação da equipe de conservação e da digitalização; 

- largura do papel superior à largura do escaner; 

- risco do desenho muito fraco; 

- fragilidade do papel; 

- imagem digitalizada não estar com100% de perfeição, devido a marcas de 

dobra e enrugamento do papel. (HABE ;ULIANA,2012,p.96). 

 
Conforme apresentado acima essas restrições pode não ser uma boa solução optar pela 

digitalização. Então se pensou também em passar a informação deste projeto para o AutoCAD, 

mas se fizesse isso seria a mesma coisa de copiar um documento para o Word. Mengotto afirma 

que ―No desenho digital desaparece o limite entre cópia e original, isto porque a cópia de um 

arquivo digital será sempre idêntica ao original. Assim o original passa a ser o arquivo digital 

e as cópias são as impressões deste arquivo.‖ (MENEGOTTO, 2000,p. 121). Outra possibilidade 

para se manter o original se não fosse possível recupera. Ao digitalizar o projeto é possível 

plotar ele, ou seja, imprimir uma cópia destes projetos. Além da digitalização ser uma forma 

de preservação destes projetos, também é tida como tratamento documental, por não expor o 

documento à degradação, já que o conceito de tratamento nos apresentar três procedimentos 

básicos que são conservação, ordenação e descrição. Outros tipos de tratamento para estes 

projetos seriam: remoção de material inadequado incluído os grampos metálicos, higienização 

mecânica dependendo da necessidade poderá se fazer antes do levantamento quantitativo, 

reforço destes projetos. 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente trabalho teve por objetivo identificar o tratamento dado aos projetos de 

engenharia civil, para compreender a melhor forma de se tratar estes projetos. A partir do 

trabalho voluntário no arquivo da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, 

possibilitou à análise do tratamento documental em razão dos aspectos da conservação, 

organização e descrição, foi possível conhecer os critérios de se tratar estes projetos. O objetivo 

geral deste trabalho foi alcançado satisfatoriamente, assim como os objetivos específicos. 

O estudo apresentado, portanto, constitui-se em uma tentativa de contribuir, 

modestamente, com algumas questões sobre o tratamento documental dos projetos de 

engenharia civil, ao qual se pode indicar alguns tratamentos para os projetos como: substituição 

de prendedor (cabide), remoção de material inadequado, higienização mecânica, e reforço. 

Convêm enfatizar que o que mais chamou a atenção nesse processo de pesquisa foi 

perceber os problemas encontrados pelos usuários destes projetos; a recuperação dos 

documentos e da informação contida é uma pergunta constante nesse meio. 

Como tratar adequadamente aqueles projetos? No percurso deste trabalho surgiram 

questões que a inexistência de literatura não nos possibilitou responder. Os profissionais da 

arquivologia precisam desenvolver estudos nesta área, pois há necessidade de se tratar estes 

projetos para esta acessível aos usuários e de conserva-los para a posterioridade. Diante dessa 

realidade, é preciso considerar-se os currículos dos cursos de arquivologia atendem à realidade 

dos acervos de engenharia. 

Foram encontradas barreiras para se fazer o tratamento documental já que esta pesquisa 

não teve conhecimento de uma norma que padronize este tratamento. Sempre surgirão novas 

formas de tratamento que atendam às necessidades existentes. Observou-se com este trabalho a 

importância do tratamento documental dos projetos de engenharia civil, que este tratamento se 

estenda aos projetos das diversas engenharias e arquitetura. Portanto, o que tentou-se fazer 

aqui é chamar atenção para o desconhecimento no tratamento documental destes projetos de 

engenharia civil. Por fim, espera-se que esse estudo colabore com as futuras pesquisas sobre o 

tema. Além de contribuir para a divulgação do tratamento documental dos projetos de 

engenharia civil. 
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APÊNDICE A - Relação de Projetos por formatos 
 

 

 
 

Titulo do projeto A0 A1 A2 A3 A4 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total      

 

 

 

 

Observação: Esta tabela foi elaborada com o objetivo de se obter o levantamento 

quantitativo do acervo, as dimensões do papel que é fundamental para o seu acondicionamento. 
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