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RESUMO 

Este trabalho mostra como ampliar os limites de atuação da representação gráfica 

na área de projetos, através da associação de informações não-gráficas aos 

desenhos ou imagens que representam o objeto. Com isto, os desenhos podem 

transcender a sua função de linguagem visual e tornar-se também portadores de 

informações analíticas tais como peso, preço, resistência estrutural, prazos, 

fornecedores, condições de pagamento, etc. A extração ordenada destas 

informações, pode gerar automaticamente listas de materiais, orçamentos, etc. 

Palavras-chave: Desenho, Computação gráfica, Metodologia de ensino 

ABSTRACT 

This paper shows how to spread the limits of actuation of the graphical 

representation in designs area, by adding non-graphical information to drawing or 

images. Thus, the drawing can transcend the function of visual language, 

becoming a source of analytical information such as weight, price, mechanical 

strength, dead lines, suppliers and payment conditions. The exported information 

can generate automatic list of materials, financial worksheets, etc. 
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1 Introdução 

As técnicas tradicionais de representação gráfica são métodos científicos para os traçados de 

perspectivas ou desenhos de qualquer tipo, com os quais construímos imagens que 

representam o objeto projetado. Entretanto, por mais verossímeis que sejam estas imagens, 



elas não passam de representações gráfico-visuais de um objeto e a sua função fica limitada a 

repassar informações geométricas sobre a forma do objeto ou da edificação. 

Entretanto, expressar visualmente a forma do objeto ou da construção é apenas uma parte 

da atividade projetual. O dito popular “O arquiteto fala através de desenhos”, não se sustenta 

diante da constatação que cerca de 60 a 70% do volume de papeis relativos a um projeto não 

são desenhos e sim relatórios, ordens de serviço, textos diversos, especificações, tabelas e 

planilhas, memoriais, etc. (SOARES, 1997). Isto revela o grau de importância das informações 

não-gráficas num projeto. Por informações não-gráficas, entendemos aquelas que não podem 

ser expressas por imagens ou desenhos, como, p/ex., peso, preço, índices estruturais, prazo 

de entrega, fornecedor, condições de pagamento, etc. Algumas destas informações são 

indissociáveis da concepção e muitas são imprescindíveis para a tomada de decisões num 

projeto. Entretanto, quando elas aparecem, o fazem de forma textual em relatórios elaborados 

com a contabilização manual dos itens. A atualização e/ou correção destes itens é uma penosa 

tarefa, dependente da leitura e identificação do dado a corrigir e a sua substituição. 

      Os recursos gráficos-visuais naturalmente almejam apenas expressar a forma. Entretanto, 

o advento da computação e a melhoria da performance dos recursos informatizados tornaram 

possível ampliar a esfera de responsabilidades da imagem, fazendo-a ir além do significado 

apreendido pela percepção visual e/ou pela informação estética. Isto significa a possibilidade 

de agregar às formas desenhadas (ou modeladas em 3D), informações não-gráficas que 

podem ou não ser impressas na plotagem dos desenhos. Se impressas, podem acarretar no 

aumento da poluição visual e queda na qualidade de comunicação visual da mensagem. Mas 

estes atributos não-gráficos podem ter o status de “invisíveis” na plotagem e exportados para 

impressão em outros tipos de arquivos. 

2 Revisão Bibliográfica 

O trabalho de CÉSAR JR. (1995) lembra que o conteúdo dos projetos, freqüentemente visto 

como um conjunto de linhas, pode conter informações descritivas de um objeto real, tais como 

texturas, resistência, etc., e fornecer parâmetros para dimensionamentos, memoriais, 

especificações, quantificação e custos. A possibilidade de atribuir propriedades, como tipo e 

qualidade de materiais, coeficientes de desempenho, códigos orçamentários e de produção, 

permite que o desenvolvimento do projeto se faça interativamente, com avaliação imediata do 

comportamento dos elementos projetados frente a diversos fatores como custo, desempenho, 

estética, etc. Assim, a diferença fundamental entre o projeto realizado na prancheta e no CAD é 

que, embora os resultados impressos possam mostrar-se da mesma forma, o projeto 

informatizado - a partir da concepção realista dos elementos construtivos -, serve de base de 

dados para programas interativos. 

      CINCUNEGUI (1997), alerta que mudanças para uma maior eficiência da informática nos 

projetos induzem a alterações nas formas de trabalho e afetam diretamente a formação dos 

profissionais. Para implantar a modelagem sólida, a formação requerida é superior à 

tradicional, não porque seja mais difícil usar os comandos do software, mas porque a 



construção de um modelo requer um grau de planejamento significativo, criando e 

administrando tipos diversos de objetos e componentes de modo a se extrair destes o máximo 

de informação, especialmente se a intenção for aproveitar um dos pontos mais fortes da 

modelagem 3D arquitetônica: a possibilidade de listar materiais e orçar serviços 

simultaneamente para servirem de base às decisões de projeto. 

      Informações gráficas e não-gráficas podem ser reunidas num mesmo conjunto que, no 

AutoCAD é denominado “bloco”.  A pesquisa de CHAPUIS (1996) revela que, embora o uso de 

blocos exclusivamente gráficos seja comum (figura 1), o uso de blocos com atributos ainda é 

incipiente (figura 2) e o uso de blocos com extração de atributos (figura 3) para bancos de 

dados é um recurso desconhecido por 90% dos usuários. 
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Figura 1: Uso de blocos 

gráficos. 

Figura 2: Uso de blocos com 

atributos. 

Figura 3: Extração de 

atributos. 

3 Desenvolvimento 

Para exemplificar o exposto, recorreu-se a um tutorial baseado num hipotético projeto 

arquitetônico destinado à instalação de um escritório numa sala de 9,00m por 15,00m. Para isto 

pretende-se comprar e distribuir quatro tipos de mesas (M1, M2, M3 e M4) que podem ser 

instaladas individualmente ou montadas em “L” conectando-se os dois segmentos com uma 

conexão (J1 e J2) em arco. Também serão disponibilizados dois tipos de cadeiras (C1 e C2).  

Para a definição de espaços, fluxo e compra do mobiliário, considerou-se que cinco fatores 

seriam cruciais: 

1 - As dimensões do mobiliário. 

2 - O peso de cada peça do mobiliário. 

3 - O preço de cada item. 

4 - A empresa fornecedora. 

5 - O prazo de entrega do mobiliário. 

     Destes cinco atributos (peso, preço, dimensões, prazo e fornecedor), os dois primeiros são 

fixos ou constantes e os três últimos, variáveis. Estas informações serão agregadas aos 

desenhos das mesas, junções e cadeiras. Assim, a seqüência de atividades consistirá em: 

Passo 1 - Desenhar (ou modelar) uma representação gráfica para cada objeto. 

Passo 2 - Definir os atributos não-gráficos de cada um destes objetos. 

Passo 3 - Transformar o conjunto desenho + atributos em blocos que serão inseridos na planta. 

Passo 4 – Extrair, da planta, estes atributos exportando-os para planilhas (Excell). Caberá a 

este software contabilizar os itens de cada tipo que serão comprados, totalizar custos, peso 



total da carga, prazos de entrega e quais itens serão comprados do fornecedor Alfa ou Beta. 

4 Criando blocos com atributos 

Na criação dos blocos é necessário um grande cuidado de planejamento. Sob o ponto de vista 

gráfico-visual, o desenho de cada item deve corresponder fielmente em forma e escala, ao 

objeto verdadeiro. Para representar em vista superior uma mesa M1 de 1,50m. x 0,80m. 

desenhamos um retângulo de 15cm. x 8cm., que será a parte gráfica do bloco e, a seguir, no 

menu DRAW, comando Block, Define Attributes, na tela Attribute Definition (figura 4), se 

definem as características dos atributos não-gráficos da mesa M1.   

      Para cada um dos móveis que vão compor o layout, as informações consideradas 

importantes (Fornecedor, Peso, Preço, Prazo de entrega e Dimensões) serão inseridas como 

atributos invisíveis; os títulos dos atributos (Tags) serão centralizados (Middle center), escritos 

no estilo Standard com letras tamanho 0.4mm. na horizontal (Rotation 0). O Insertion Point será 

determinado visualmente na tela (Specify on screen). Consideramos que existem dois 

possíveis fornecedores (Alfa e Beta) e estes dados serão informados no momento da inserção 

do bloco e em seguida verificados. Completada a definição do atributo “Fornecedor” a tela 

Attribute Definition ficará como na figura 4 ao lado. 

 
Figura 4: Definição da variável “fornecedor”. 

      O peso de cada peça é fixo e obtido nas tabelas do fornecedor. No bloco que representa a 

mesa M1, seu peso é de 15 kg., valor constante (figura 5). Observe nesta figura que, ao ativar 

a opção Align Below Previous Attribute Definition, o quadro Text Options se apaga e este novo 

atributo (peso) seguirá as especificações (Text Options) do atributo anterior (fornecedor). 

      O preço e o prazo de entrega de cada item variam diariamente e estes valores serão 

informados no momento da inserção do bloco e, a seguir, verificados (figuras 6 e7). 



 
Figura 5: Definição da constante “peso”. 

 
Figura 6: Definição da variável “preço”. 

 
Figura 7: Definição da variável “prazo”. 

 
Figura 8: Definição da constante “dimensões”. 

      Como as dimensões de cada peça são fixas e encontradas nos catálogos do fornecedor, 

seus valores (150x80x3cm.) podem ser digitados como constantes (Figura 8).  

 
Figura 9: Tela gráfica do bloco. 

 
Figura 10: Definições do bloco. 

      Uma vez especificados os atributos da mesa M1, teremos uma tela gráfica conforme a 

figura 9. Finalmente, para compor o bloco, é preciso vincular o retângulo aos cinco títulos 

(Tags) dos atributos deste bloco. No menu Draw, Block/Make abre a tela Block Definition (figura 



10). No campo Name, nomeie o bloco (p/ex., MesaM1), usando sempre nomes sem espaço. 

      No quadro Objects, o botão Select Objects permite selecionar os objetos gráficos e textuais 

que vão compor este bloco (o retângulo mais os cinco títulos dos atributos). Ainda neste 

quadro, a opção Retain ativa significa que o bloco será construído com cópias das entidades 

desenhadas (retângulo e textos) e as entidades originais serão retidas na tela como objetos 

independentes. Com a opção Convert to Block ativa acontecerá a mesma coisa, mas, o 

desenho da tela será convertido em bloco. Com a opção Delete marcada, as entidades 

originais desaparecerão da tela e o bloco ficará salvo apenas na memória do arquivo. 

      No quadro Base Point, clique no botão Pick Point e determine visualmente o melhor ponto 

de referencia para a inserção do bloco ou digite as coordenadas XYZ do ponto de inserção. Em 

Block Units escolha as unidades de medida atribuídas ao bloco. O quadro Description permite 

escrever um resumo informativo sobre o bloco. Para encerrar, clique em OK e o bloco 

“MesaM1” será salvo dentro do trabalho atual. 

      Após criar o primeiro bloco, repita a seqüência para cada um dos outros móveis e monte o 

layout. Na tela do projeto, a planta baixa aguarda a inserção dos blocos de mobiliário criados. 

5 Inserindo os blocos para a montagem do layout 

No menu Insert, no comando Block, tela Insert, escolhe-se o bloco a ser inserido. A opção 

Specify on Screen ativada permite identificar na tela o ponto de inserção do bloco conforme a 

melhor posição no lay-out. No quadro Scale, os valores de X, Y e Z iguais a um, significam que 

o bloco será inserido na mesma escala em que foi criado. 

 
Figura 11: Layout do mobiliário montado. 

      Observe que, cada bloco ao ser inserido carrega as informações que arbitramos como 

constantes (peso e dimensões). Quanto às informações variáveis (fornecedor, prazo de entrega 

e preço), estas nos serão perguntadas pelo Prompt da caixa de diálogo no momento da 

inserção. Por fim, todas as informações serão checadas (Verify), antes de encerrar o processo. 

      Podemos inserir, copiar, deletar ou movimentar todos os blocos criados sem nenhum 



problema, pois cada um deles mantém agregados invisivelmente os seus atributos. Após 

montar o layout (figura 11) passamos à fase de extrair as informações não-gráficas dos blocos. 

6 Extraindo os atributos 

No menu Tools, o comando Attribute Extraction exibe a tela Page 1 of 6 (figura 12). Selecione 

Create a table or external file from scratch para montar uma tabela com estes dados (a opção 

Use template permite usar um arquivo-padrão criado previamente) e clique em Next. Surgem 

na tela Page 2 of 6 (figura 13) três opções: Seleção manual dos blocos a incluir (Select 

objects), inclusão dos blocos que estão no desenho ativo (Current Drawing) ou seleção de 

blocos de outros desenhos (Select Drawings). Escolha a segunda opção e clique em Next. 

 
Figura 12: Iniciando a extração de atributos. 

 
Figura 13: Selecionando os blocos. 

      Na tela Page 3 of 6 (figura 14), pode-se escolher de quais blocos do desenho extrair 

informações a partir de uma lista e, nesta seleção, excluir os blocos sem atributos (Exclude 

blocks without attributes) ou excluir as propriedades gerais dos atributos (Exclude general block 

properties), como layer, escala e posição. Selecione os dois e clique em Next. 

 
Figura 14: Selecionando blocos específicos. 

 
Figura 15: Exportando os dados. 

      Na tela Page 4 of 6 (figura 15) pode-se criar uma tabela para ser inserida no desenho 

(AutoCAD table) e/ou remeter os dados para um arquivo externo (External file). Escolha a 

segunda opção. É possível, clicando em Full Preview, pré-visualizar a tabela criada (figura 16). 

Depois de feitas estas escolhas, clique em Next. 



 
Figura 16: Visualizando os dados exportados. 

 
Figura 17: Visualizando a tabela de dados.  

      Se, na tela Page 4 of 6 (figura 15), optássemos por criar uma tabela para inserir no 

desenho (AutoCAD table), o assistente abriria a página Page 5 of 6 (figura 17) na qual pode-se 

dar um título à tabela e selecionar o seu estilo. 

 
Figura 18: Salvando o modelo de tabela. 

 
Figura 19: Iniciando a importação de dados. 

      Para terminar, na tela Page 6 of 6 (figura 18), é possível, clicando em Save Template, 

salvar o template da extração de atributos para uso futuro em blocos com os mesmos atributos, 

ou encerrar o processo, clicando em Finish e o arquivo de texto será criado.  

7 Extraindo os dados não-gráficos numa tabela do Excel 

Como o arquivo de extração de atributos está no formato de documento de texto, para importá-

lo será necessário usar o assistente do Excel. No Microsoft Excel abra o arquivo de extração de 

atributos e o assistente de importação de texto aparecerá na tela Etapa 1 de 3 (figura 19). 

Clique em Avançar. Na tela Etapa 2 de 3 (figura 20), as setas verticais significam quebras de 

linhas que dividem os campos de extração em campos diferentes na tabela do Excel. Nos 

últimos dois campos - que são respectivamente numérico e de caractere -, a divisão de campos 

pode não ser corretamente reconhecida pelo Excel. Neste caso, é possível inserir 

manualmente a quebra de linha clicando entre os dois campos na visualização de dados do 

assistente. 

 



 
Figura 20: Definindo tamanhos de campos. 

 
Figura 21:Selecionando o formato dos dados. 

      Clique em Avançar e na tela Etapa 3 de 3 (figura 21), existem 4 opções de formato dos 

dados da coluna (geral, texto, datas ou ignorar). Mantenha todas as colunas em geral (onde os 

dados numéricos são convertidos em números, datas em datas e o restante em texto). 

Clicando em Avançado surge a tela da figura 22, onde se pode escolher os separadores 

decimais e de milhar dos dados numéricos. Mantenha o default (vírgula e ponto). Clique em OK 

e a tabela de extração de atributos ficará como na figura 23. 

 
Figura 22: Definindo os tipos de 

separadores. 

 
Figura 23: Tabela final dom a totalização dos dados. 

8 Conclusões 

Este tutorial não visa apenas ensinar a fazer, mas principalmente demonstrar como nas áreas 

projetuais ou qualquer outra área onde o desenho seja aplicado industrialmente, este pode e 

deve transcender sua missão mais conhecida de comunicação visual da forma e servir também 

como base para a geração e/ou transporte de outras informações projetuais importantes. 

      É importante notar que, apesar de parecer que o assunto “informações não-gráficas” não 

tenha a ver com o uso instrumental do desenho em projetos, é cada vez mais importante que 

este desenho seja rigorosamente bem feito, em escalas adequadas, com o traçado geométrico 

correto e que simbolize fielmente (no sentido visual) o objeto representado. Qualquer erro ou 

variação na geometria do objeto (em desenho ou modelo) pode levar à geração de informações 

erradas que comprometerão as atividades que, daí em diante dele dependerem. O desenho ou 

o modelo deve ser pensado como uma atividade primordial e indispensável para gerar 

“ganchos” confiáveis para as outras etapas do projeto. 



      Por isso, dentro do ensino de desenho aplicado às áreas de projeto é indispensável uma 

mudança de postura do corpo docente, no sentido de integrar as isoladas e fragmentadas 

disciplinas de desenho e, estas com as disciplinas de projeto e gerenciamento, pois todas elas  

contribuem para a construção do objeto projetado. Assim, não faz sentido ensinar apenas as 

técnicas de traçado do desenho, como se isso fosse uma coisa isolada do restante do projeto, 

que inclui também a criação, a gerência, a administração, etc. 
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