
Pesquisa de normas e projetos 

Passo-a-passo



Glossário

Projetos:

• PR – Planta ou Projeto Registrado;

• CE – Código de Edificações;

Normas:

• GB – Gabarito;

• NGB – Norma de Gabarito;

• COE – Código de Edificações;

• PURP – Planilha de Parâmetros Urbanísticos e de Preservação;



Primeiro passo:
• Dossiê da Terracap – Acesso aos Projetos registrados.

O Dossiê traz a informações relacionadas a quais projetos estão registrados para cada setor. 

Segundo passo:
• Mapoteca – Procurar os Projetos Registrados encontrados no Dossiê.

Na mapoteca, na pasta do setor em pesquisa, pode-se encontrar os projetos citados para a análise. 

Terceiro passo:
• Projeto (PRs, CEs etc.) – Ler todas as notas.

A maioria dos projetos possuem notas com o histórico das normas, mostrando se ela ainda é válida, se 

foi revista em algum outro lugar, se houveram decisões do CAU/CAUMA etc. É importante ler todas e 

observar se não existem Gabaritos (normas) citados no próprio projeto. 



Quarto passo:

• Croqui – Quando se encontra o projeto completo e válido, pode-se criar o croqui para a norma.

O croqui para o PPCUB é apenas a vetorização dos projetos que foram feitos à mão, pois em grande 

parte estão ilegíveis e com problemas nas cotas. Não há projetos novos sendo feitos nessa etapa.

Quinto passo:

• Buscar as normas – Quando não há gabarito no projeto, provavelmente as normas estão em GBs, 

NGBs ou ainda são provenientes do Decreto N.

a) Entrar na mapoteca do setor e abrir pasta a pasta procurando por esses arquivos;

b) Ao encontrá-los, abrir e observar nas disposições finais se ainda estão válidos ou se foram 

modificados por algum outro;

c) Listar e observar se não há choques de normas válidas para cada setor, lote a lote.



Sexto passo:

• Revisão do que foi encontrado – Buscar no Arcmap e no Geoportal.

a) Entrar no Geoportal e observar se as informações batem com as encontradas;

b) Entrar no Shape da área no Arcmap e observar se as informações conferem;

E se as informações divergirem?

- Buscar as normas e projetos citados que diferem dos encontrados, abrir e procurar descobrir se eles 

estão válidos. Caso estejam incorretos, informar o Geoprocessamento para correção. 



Sétimo passo:

• a) Aplicar o encontrado na PURP – Em grande maioria, as PURP não criam nenhuma norma ou 

croqui novos, apenas ordenam e racionalizam a disposição de normas e projetos já existentes.

Nas PURP, pode-se colocar essas informações de forma padronizada para todos os setores e com croquis 

digitalizados anexos. Os croquis são essenciais para setores complexos aonde o entendimento textual se 

torna difícil, como é o caso dos Setores Centrais (Escala Gregária).

• b) Aplicar o encontrado no Arcmap – O Arcmap também não cria nenhuma norma, apenas ordena e 

racionaliza a disposição de normas e projetos já existentes.

No Arcmap existem colunas para os parâmetros atuais, vigentes, e para as propostas do PPCUB. Assim, 

torna-se ainda mais fácil compreender o que está sendo mantido e o que está sendo alterado.



Exemplo Arcmap



Oitavo passo:

• Revisar normas (Grupo de Trabalho Interno - SEGETH) – Existem setores que não possuem normas e 

setores que possuem normas ultrapassadas. É a oportunidade de rever estes setores e normas sob a 

ótica da preservação do patrimônio.

a) Nos Setores sem normas, deve-se fazer consultas e estudos para embasar a criação de uma norma 

para eles;

b) Nos Setores com normas ultrapassadas, da mesma forma, deve-se estudar a possibilidade de 

alterar parâmetros.

- Todos os parâmetros propostos, ou seja, que não são provenientes da própria norma atual, devem vir 

grifados para discussão.



Décimo passo:

• Criação dos Modelos – Criação de Modelos 3D para áreas de difícil compreensão.

A criação do modelo 3D auxilia na percepção de incongruências nos parâmetros das normas ou mesmo 

na percepção da falta de parâmetros suficientes.

Décimo Primeiro passo:
• Submissão ao crivo da Câmara Técnica do PPCUB (CCPPTM - Conselho Consultivo de Preservação e 

Planejamento Territorial e Metropolitano)

Discussão junto à Câmara que integra a sociedade civil. 



Resumo:
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Exemplo de Croqui – SAUS (Quadras 5 e 6)



Exemplo de Croqui - SAUS



Exemplo de Modelo 3D - SAUS



Exemplo de Croqui - SBS



Exemplo de Modelo 3D - SBS


