
PERIÓDICOS SOBRE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

ESCELSA, Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. Fornecimento de energia elétrica em tensão 

secundária de distribuição – unidade consumidora individual. Vitória: ESCELSA, 2012. Clique aqui 

LEI FEDERAL 12.378-2010 – REGULAMENTA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ARQUITETOS E 

URBANISTAS NO BRASIL 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO SECUNDÁRIA 

BARRAMENTO BLINDADO COM MEDIÇÃO CENTRALIZADA 

FACULDADE, São Mateus. Manual de normalização de trabalhos acadêmicos e referências da 

Faculdade Vale do Cricaré. Editora Acadêmica, 2016. http://www.ivc.br/wp-

content/uploads/2016/08/MANUAL_Normas_Projeto_TCC_ARTIGOS_2015-2016.pdf 

Resolução n. 67/2013. Dispõe sobre os direitos autorais na Arquitetura e Urbanismo. Brasília, 

CAU BR. http://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2012/07/RES-

67DIREITOAUTORALAPROVADA25RPOFINAL.pdf 

Resolução Nº 91/2014. Dispões sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT). CAU 

BR. http://transparencia.caubr.gov.br/resolucao91/ 

ARC Design – Revista de Design, Arquitetura, Sustentabilidade e Inovação 

http://www.arcdesign.com.br/auto/ 

Obs.: Voltada principalmente para design de objetos e interiores 

ARCOWEB 

http://arcoweb.com.br 

Obs.: Site livre com publicação de obras, artigos e eventos relacionados com arquitetura. 

Arquitetoonline 

http://www.arquitetonline.com.br/ 

Obs.: Atualidades tecnológicas para ar quitetura 

AsBESA – Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura 

http://www.asbea.org.br/ 

Obs.: Site informativo direcionado a escritórios de arquitetura 

aU Arquitetura e Urbanismo 

Entrar 

Boletim Lisboa Urbanismo 

http://ulisses.cm-lisboa.pt/data/002/003/ 

Obs.: Muito interessante – última publicação em 2001 

Cadernos de Arquitetura e Urbanismo 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/Arquiteturaeurbanismo 

Obs.: Interessante periódico publicado pelo depto. de arq. da PUC-Minas 

http://www.ivc.br/wp-content/uploads/2019/02/FORNECIMENTO-DE-ENERGIA-EL%C3%89TRICA-EM-TENS%C3%83O-SECUND%C3%81RIA-DE-DISTRIBUI%C3%87%C3%83O-UNIDADE-CONSUMIDORA-INDIVIDUAL.pdf
http://www.ivc.br/wp-content/uploads/2019/02/LEI-FEDERAL-12.378-2010-REGULAMENTA-O-EXERC%C3%8DCIO-DA-PROFISS%C3%83O-DE-ARQUITETOS-E-URBANISTAS-NO-BRASIL.pdf
http://www.ivc.br/wp-content/uploads/2019/02/LEI-FEDERAL-12.378-2010-REGULAMENTA-O-EXERC%C3%8DCIO-DA-PROFISS%C3%83O-DE-ARQUITETOS-E-URBANISTAS-NO-BRASIL.pdf
http://www.edp.com.br/CentralDocumentos/Padroes%20de%20Ligacao%20-%20%20SP/PT%20DT%20PDN%2003%2014%20006.pdf
http://www.edp.com.br/CentralDocumentos/Padroes%20de%20Ligacao%20-%20%20SP/PT%20DT%20PDN%2003%2014%20006.pdf
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Cadernos de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

http://www.mackenzie.br/dhtm/seer/index.php/cpgau/index 

Obs.: Artigos do programa de pós graduação em arq/urb da Mackenzie – última edição em 2008 

Casa Cláudia 

http://casaclaudia.abril.com.br/ 

Obs.: Decoração de interiores 

Casa e Cia. Arq 

http://www.casaecia.arq.br/ 

Obs.: Site livre com divulgação de cursos e artigos 

Cityspace – A Journal of Policy Development and Research 

http://www.huduser.org/portal/periodicals/cityscape.html 

Obs.: Revista virtual Americana sobre urbanismo e desenvolvimento – publicação governamental 

LumeArquitetura 

http://www.lume.com.br/ed_lume.html 

Obs.: Interessante – apresenta exemplos atuais e históricos 

Metropolis Magazine 

http://www.metropolismag.com/cda/ 

Obs.: Revista americana de arquitetura e design 

MULTIPLUS Softwares Técnicos 

http://www.multiplus.com/default.asp 

Obs.: Site de vendas de softwares e de cursos de treinamento 

New Urban News 

http://newurbannetwork.com/ 

Obs.: Revista Americana de atualidades relacionadas a urbanismo 

PINI WEB 

http://www.piniweb.com/ 

Obs.: Site da editora PINi 

Prisma: Soluções Construtivas com Pré Fabricados de Concreto 

http://www.revistaprisma.com.br/novosite/ 

Obs.: Tecnologia do concreto – distribuição gratuita 

Ponto 

http://www.ponto.org/index.html 

Obs.: Revista editada por estudantes de arquitetura até 1999 

Planum – The European Journal of Planning Online 

http://www.planum.net/ 

Obs.: Revista virtual italiana de planejamento urbano 

Recuperar 

http://www.recuperar.com.br/ 

Obs.: Novidades – materiais de construção 

Revista Casa e Jardim 

http://revistacasaejardim.globo.com/ 

Obs.: Misto de Arquitetura e Construção e Casa Cláudia 
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Revista Eletrônica de Arquitetura e Urbanismo 

http://www.usjt.br/arq.urb/ 

Obs.: Publica artigos do mestrado em arquitetura e urbanismo a USJT 

Revista Engenharia 

http://www.brasilengenharia.com.br/ 

Obs.: Interesse voltado p/engenharia 

Revista RUA – Revista de Arquitetura e Urbanismo 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/rua/index 

Obs.: Interessante – poucas edições (a última foi em 2006) 

The Great Buildings Collection 

http://www.greatbuildings.com/buildings.html 

Obs.: Site apresenta obras e principais arquitetos do planeta 

Vitruvius 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/browse/arquitextos 

Obs.: Melhor revista virtual em português (acesso livre) 

ÓRGÃOS NACIONAIS RELACIONADOS À ARQUITETURA E URBANISMO 

CREA-SC – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina. 

http://www.crea-sc.org.br/portal/ 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaInicial.do;jsessionid=4B4E6598A039917F036E66

19E7A2B487 

Site do Ministério da Cultura com divulgação de assuntos relacionados a restauração do patrimônio 

histórico. 

ARQUITETOS 

“Lista de sites referentes aos grandes vultos da arquitetura mundial, que revolucionaram a história 

da humanidade e embelezaram o mundo com suas obras arquitetônicas que transcendem o tempo 

e o espaço”. 

Aflalo & Gasperini 

Neste site você tem acesso a fichas técnicas, plantas, cortes, fotos e imagens em 3D de projetos de 

arquitetura, em diversos setores e escalas, desenvolvidos por este escritório paulista de arquitetura. 

Algumas páginas, entretanto, ainda estão em fase de construção. 

http://www.aflaloegasperini.com.br/ 

Burle Marx 

Este é, sem dúvida, o site mais completo sobre a vida e a obra deste grande paisagista brasileiro, 

seguindo uma cronologia detalhada e ricamente ilustrada através de textos, fotos, desenhos, plantas, 

pinturas, etc. 

http://www.sefa.es.gov.br/painel/bmarx01.htm 

Frank Lloyd Wright 

Biografia, lista de projetos construídos, depoimentos, informações sobre Taliesin West, arquivos, 

links, etc – tudo relacionado com o grande mestre da arquitetura orgânica encontra-se no site oficial 

da Fundação Frank Lloyd Wright. Em inglês. 

http://www.franklloydwright.org/fllwf_web_091104/Home.html 
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Gaudi e arquitetos catalães 

Nesta página, do site sobre movimento Art Nouveau na Catalunha, podem-se encontrar informações 

sobre a biografia e a obra de alguns dos principais arquitetos catalães (lista encabeçada pelo genial 

Gaudi). Apesar de ser em inglês, pode-se optar pelos idiomas francês, espanhol e catalão na página 

principal. Gostaria de sugerir, também, acessar a opção “área especial” – com belíssimas imagens da 

arquitetura religiosa catalã. 

http://www.sobresites.com/arquitetura/arquitetos.htm 

Grandes Arquitetos 

Lista dos principais arquitetos que fizeram história ao redor do mundo, documentados neste portal 

de arquitetura. Inclui informações técnicas sobre as obras, biografias e referências bibliográficas 

sobre os arquitetos a serem pesquisados numa confusa ordem alfabética, mas vale a pena consulta-

lo. Em inglês. 

http://www.greatbuildings.com/architects.html 

Richard Meier 

Aqui você pode se informar de alguns dados biográficos e conhecer projetos realizados por este 

grande arquiteto americano: residenciais, comerciais, institucionais e edifícios high-tech-através de 

belas fotos e memoriais bem elaborados. Em inglês. 

http://www.richardmeier.com/www/ 

Ruy Ohtake 

Conheça um pouco da vida profissional deste que é considerado discípulo de Oscar Niemeyer na 

arquitetura brasileira: fotos e perspectivas de suas principais obras, exposição de móveis projetados 

por ele, além de publicações e livros editados que tratam sobre o arquiteto. 

http://www.ruyohtake.com.br/index.html 

Santiago Calatrava 

Conheça um pouco da vida e da obra deste genial arquiteto espanhol. Não deixe de se deslumbrar 

com as fotos de seus projetos arrojadosem estrutura metálica, principalmente pontes e construções 

públicas. Inclui comentários do próprio arquiteto. Em inglês. 

http://www.calatrava.com/#/?mode=english 

Villanova Artigas 

Este site contém informações sobre as obras – através de fotos – e a biografia de um dos arquitetos 

mais premiados pela União Internacional dos Arquitetos e que estabeleceu as bases do brutalismo 

paulista. Em inglês. 

http://www.sobresites.com/arquitetura/arquitetos.htm 
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