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CONFECÇÃO DAS PLACAS
 Arquiteto e Urbanista, a placa de identificação da obra é um instrumento importante e essencial para divulgar a regularidade de seu 
trabalho, agregar mais credibilidade a sua atuação profissional, além de contribuir para a divulgação de seu projeto. Pensando nisto, o 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí apresenta sugestões de placas a serem fixadas na obra, garantido o cumprimento da legislação 
e do exercício legal da Arquitetura e do Urbanismo.

Além dos aspectos positivos que a placa de identificação apresenta, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil aprovou uma 
resolução de número 75, que dispõe sobre a indicação da responsabilidade técnica referente a projetos, obras e serviços no âmbito da 
Arquitetura e Urbanismo, em documentos, placas, peças publicitárias e outros elementos de comunicação. 

Entre os itens obrigatórios que você deve levar em consideração na hora de confeccionar uma placa estão o nome(s) do(s) responsável 
(is) técnico(s); o título profissional e número(s) de registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU); III - atividade(s) técnica(s) 
desenvolvida(s). Todos os itens devem ser legíveis e de fácil compreensão, além disso, você pode inserir imagens do projeto e outros detalhes.

 De acordo com a legislação, as placas deverão informar: I - nome(s) do(s) arquiteto(s) e urbanista(s) responsável(is) e, se houver, 
da(s) pessoa(s) jurídica(s) de Arquitetura e Urbanismo, com identificação da(s) atividade(s) técnica(s) sob sua(s) respectiva(s) 
responsabilidade(s) e número(s) de RRT correspondente(s); II - título profissional e número(s) de registro no CAU; III - endereço, e-mail ou 
telefone do(s) arquiteto(s) e urbanista(s) ou da(s) pessoa(s) jurídica(s) de Arquitetura e Urbanismo. 

As placas de identificação devem ser mantidas na construção do início até o termino das obras, montagem ou serviço considerado. Não 
esqueça que o termino da obra só é considerado após a montagem ou serviço de baixa do registro de responsabilidade técnica (RRT) referente 
à atividade correspondente.

 

                   O CAU/GO elaborou este manual de orientação no uso das placas de obras, no qual disponibiliza um modelo e recomenda que cada 
profissional arquiteto e urbanista, reponsável técnico pela execução da obra, optando ou não pelo padrão, respeite as medidas mínimas, 
proporções e demais orientações contidas no presente manual. Em geral, as placas deverão ser confeccionadas em superfícies planas e de 
material resistente. Gentilmente, este material foi cedido ao CAU/PI, para que ele também fosse levado aos profissionais piauienses.
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MODELOS E SUGESTÕES

  Com o objetivo de orientar o profissional, o CAU/PI apresenta algumas sugestões para o 
desenvolvimento do LAY-OUT da placa de obra. 

Os modelos aqui propostos também têm a intenção de criar uma identidade visual para as 
placas de obras de Arquitetura e Urbanismo. Uma boa identidade visual aplicada às placas de 
obra podem aumentar o reconhecimento e valorização do trabalho do profissional arquiteto e 
urbanista.

Para o desenvolvimento dos modelos aqui apresentados foram pesquisados padrões de 
outros orgãos públicos, suas proporções, tamanhos mínimos e cores.

Serão apresentados:

a. Modelo Horizontal | Exemplo de Aplicação do Modelo Horizontal

 b. Modelo Vertical | Exemplo de Aplicação do Modelo Vertical
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Área das assinaturas (D):

. Cor de fundo: Branca

. As assinaturas devem estar centralizadas.

Área total: proporção de 8X x 5X.
Medida mínima: 120 x 0,75 cm

Área do nome do escritório e 
dados da obra (B): 

Área do nome da descrição da obra (A): 

. Cor de fundo (B1 e B2): livre

. Fonte do nome do escritório (B1) : livre

. Fonte do nome dos dados da obra (B2) : 
   Dax e Dax condensed
. Cor da Fonte: livre a depender da cor do fundo

Área de informações dos autores (C):

Cor de fundo: Verde
Fonte: Dax e Dax condensed
Cor da Fonte: branco    

. Cor de fundo: Verde

. Fonte: Dax 

. Cor da Fonte: branco
 

Sugestão de Padrão das Placas de Obras

x

2x

x

5x

x

A

B

C
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Modelo Horizontal

8x

5x 3x

Projeto de Arquitetura/Urbanismo/Interiores
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DOS DIVERSOS SERVIÇOS

PROJETO, EXECUÇÃO E TIPO DE PROJETO

DADOS DA OBRA
ENDEREÇO
ÁREAS
DATA INÍCIO

LOGO DO ESCRITÓRIO/CONSTRUTORA
CONTATOS (ENDEREÇO, SITE E TELEFONE)

NOME DA OBRAB1 B2

ESPAÇO RESERVADO 
AO CONSELHO

LOGO DE ASSINATURAS
(PARCEIROS, FINANCIADORES ...)

ESPAÇO DESTINADO À CAMPANHA
DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
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Área das assinaturas (D):
. Cor de fundo: Branca
. As assinaturas devem estar centralizadas.

Área total: proporção de 5X x 8X.
Medida mínima: 0,75 x 120 cm

Área do nome do escritório e 
dados da obra (B): 

Área do nome da descrição da obra (A): 

. Cor de fundo (B1 e B2): livre

. Fonte do nome do escritório (B1) : livre

. Fonte do nome dos dados da obra (B2) : 
   Dax e Dax condensed
. Cor da Fonte: livre a depender da cor do fundo

Área de informações dos autores (C):

. Cor de fundo: Verde

. Fonte: Dax e Dax condensed

. Cor da Fonte: branco    

. Cor de fundo: Verde

. Fonte: Dax 

. Cor da Fonte: branco
 

A

B

C

D

2m

5x

8x

75 cm

B1 B2

LOGO DO ESCRITÓRIO/CONSTRUTORA
CONTATOS (ENDEREÇO, SITE E TELEFONE)

Projeto de Arquitetura/Urbanismo/Interiores
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DOS DIVERSOS SERVIÇOS

ESPAÇO RESERVADO 
AO CONSELHO

LOGO DE ASSINATURAS
(PARCEITOS, FINANCIADORES ...)

ESPAÇO DESTINADO 
À CAMPANHA

DE VALORIZAÇÃO 
PROFISSIONAL

DADOS DA OBRA
ENDEREÇO
ÁREAS
DATA INÍCIO

NOME DA OBRA

PROJETO, EXECUÇÃO E 
TIPO DE PROJETO

1x

3x

3x

1x

Sugestão de Padrão das Placas de Obras

Modelo Vertical
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2m

1,25 m 75 cm

Projeto de Arquitetura/Urbanismo/Interiores
Arq. Oscar Niemeyer  – CAU nº A0001-1

Projeto Estrutural
Arq. Fulano de Tal  Silva  – CAU nºA01010-1

Endereço da obra

ÁREA DO TERENO: 

DATA DE INÍCIO DA OBRA:

Mais informações pertinentes à obra

Mais informações pertinentes à obra

ÁREA CONSTRUÍDA: 

PROJETO ARQUITETÔNICO E EXECUÇÃO DE OBRA INSTITUCIONAL

Rua 01, quadra 02, lote 03, setor , cidade-UF 
CEP. 00000-000

Projeto de Instalações Elétricas
Arq. Fulano de Tal  Silva  – CAU nºA01010-1

Projeto de Instalações Hidro-sanitárias
Arq. Fulano de Tal  Silva  – CAU nºA01010-1

Execução 
Arq. Fulano de Tal  Silva  – CAU nºA01010-1 

ARQUITETURA E URABNISMO

COSNTRUÇÃO DO
CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER

XXX m²
XXX m²

XX/XX/XX

QUER UM PROJETO E OBRA DE QUALIDADE?

CONTRATE UM ARQUITETO

B1 B2

fonte: DAX | tamanho: 190

B1

B2

fonte: livre | tamanho: livre
(respeitando os espaços)

fonte: DAX | tamanho: 130

fonte: DAX E DAX CONDENSED
tamanho: 85

fonte: DAX E DAX CONDENSED - tamanho: 90

Área das assinaturas (D):

Área do nome do escritório e 
dados da obra (B): 

Área do nome da descrição da obra (A): 

Área de informações dos autores (C):
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Sugestão de Padrão das Placas de Obras

Modelo Horizontal -  Exemplo de aplicação 2 X 1,25 M



Sugestão de Padrão das Placas de Obras

Modelo Vertivcal - Exemplo de aplicação 1,00 x 1,60 m

Projeto de Arquitetura/Urbanismo/Interiores
Arq. Oscar Niemeyer  – CAU nº A0001-1

Endereço da obra

ÁREA DO TERENO: 

DATA DE INÍCIO DA OBRA:

Mais informações pertinentes à obra
Mais informações pertinentes à obra

ÁREA CONSTRUÍDA: 

PROJETO ARQUITETÔNICO 
E EXECUÇÃO DE OBRA INSTITUCIONAL

Rua 01, quadra 02, lote 03, 
setor , cidade-UF 
CEP. 00000-000

Projeto de Instalações Elétricas
Arq. Fulano de Tal  Silva  – CAU nºA01010-1

Execução 
Arq. Fulano de Tal  Silva  – CAU nºA01010-1 

ARQUITETURA E URABNISMO

COSNTRUÇÃO DO
CENTRO CULTURAL 
OSCAR NIEMEYER

XXX m²
XXX m²

XX/XX/XX

B1 B2

QUER UM PROJETO 
E OBRA DE QUALIDADE?

CONTRATE 
UM ARQUITETO

Projeto Estrutural
Arq. Fulano de Tal  Silva  – CAU nºA01010-1

Projeto de Instalações Hidro-sanitárias
Arq. Fulano de Tal  Silva  – CAU nºA01010-1

Área das assinaturas (D):

Área total: proporção de 5X x 8X.
Medida proposta: 100 x 160 cm

Área do nome do escritório e 
dados da obra (B): 

Área do nome da descrição da obra (A): 

Área de informações dos autores (C):

A

B

C

D

70 cm

5x

8x

30 cm

1x

3x

3x

1x

fonte: DAX | tamanho: 190

B1

B2

fonte: livre | tamanho: livre
(respeitando os espaços)

fonte: DAX | tamanho: 130

fonte: DAX E DAX CONDENSED
tamanho: 85

fonte: DAX E DAX CONDENSED - tamanho: 95
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Exemplos de Aplicação

Exemplos de aplicação da placa de obra em construções residenciais e institucionais.
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Considerações Finais

  O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Piauí entende que a melhor divulgação do 
trabalho do arquiteto e urbanista é a própria Obra. É de extrema importância que o arquiteto e 
urbanista se coloque como protagonista da construção do espaço urbano resultando assim em 
cidades mais qualificadas.
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