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1. DESENHOS UTILIZADOS NA REPRESENTAÇÃO DO PROJETO 

ARQUITETÔNICO DE UMA EDIFICAÇÃO. 

Na representação dos projetos de edificações são utilizados os seguintes desenhos: 

 Planta (s) baixa(s) 

 Cortes 

 Fachadas 

 Planta de Localização 

 Planta de Cobertura 

 Planta de Situação 

 Desenhos de Detalhes 

 Perspectivas 

2. PLANTA BAIXA 

A Planta baixa é, genericamente, uma vista ortográfica seccional do tipo corte, feita em 

cada pavimento através de um plano projetante secante horizontal imaginário, posicionado de 

maneira a seccionar o maior número possível de elementos, normalmente em uma altura entre 

as vergas das portas e os peitoris das janelas (média 1.50m). 

 

A porção da edificação acima do plano de corte é eliminada e representa‐se o que um 

observador imaginário posicionado a uma distância infinita veria ao olhar do alto a edificação 

cortada. Esta representação é acompanhada de todas as informações necessárias a correta 

construção da edificação. Veja a seguir exemplo de representação da planta baixa na escala 

1/50 da edificação apresentada anteriormente. 
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2.1. DENOMINAÇÃO E QUANTIDADE 

Qualquer construção de um único piso terá a necessidade óbvia de uma única planta 

baixa, que será denominada simplesmente de “PLANTA BAIXA”. 

Em construções com vários pavimentos, será necessária uma planta baixa para cada 

pavimento arquitetonicamente distinto. Vários pavimentos iguais terão como representação 

uma única planta baixa, que neste caos será denominada de “PLANTA BAIXA DO 

PAVIMENTO TIPO”. 

Quanto aos demais pavimentos, o título da planta inclui a denominação do piso. Por 

exemplo, planta baixa do 1º pavimento (ou pavimento térreo), planta baixa do segundo subsolo, 

planta baixa da cobertura, planta baixa da sobre loja, e assim por diante. 

Para adequação a norma NB‐140, são utilizadas as denominações “PISO” e 

“PAVIMENTO”. Não podendo ser empregada a terminologia “ANDAR”. 

A denominação do número é dada: 

 nos subsolos 1, 2, 3, etc no sentido de quem desce; 

 nos pavimentos 1 (ou térreo), 2, 3, etc no sentido de quem sobe. 

2.2. ESCALA 

A escala usual para impressão (representação) das plantas baixas é a de 1:50. Ocorre 

que para determinadas edificações, em função de suas dimensões, essa escala pode ser muito 

grande e de difícil impressão. Nesses casos, costuma‐se utilizar as escalas de 1:75 e 1:100. 

Escalas menores do que estas, em projetos executivos, não devem ser utilizadas, sendo 

preferível a representação (impressão) da planta baixa por partes, através de pranchas 

articuladas. Escalas maiores do que 1:50, como por exemplo 1:20 e 1:25, são utilizadas para 

representação de plantas baixas de compartimentos e/ou áreas da edificação que por suas 

características necessitem de um maior detalhamento construtivo, o que geralmente é feito em 

desenho(s) a parte (que compõem as pranchas de detalhes). 

Como já foi dito, no CAD a definição prévia da escala deixou de ser imprescindível, 

pois os objetos são representados através de suas reais dimensões, escolhendo‐se para isso uma 

unidade de medição. Posteriormente o desenho pode ser impresso em mais de uma escala, 

bastando para isso apenas configurar os parâmetros de impressão. 
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Esta característica do CAD aplica‐se perfeitamente a representação dos elementos 

construtivos de uma edificação, mas não pode ser estendida as informações textuais, tais como 

os nomes e a áreas dos compartimentos, as cotas e dimensões, e outras. Estas devem manter 

seu principal requisito, qual seja: a legibilidade. Um texto configurado para impressão na escala 

1:50 não deve ser impresso na escala 1:100, pois restaria muito pequeno e de difícil leitura. 

Desta forma, existe a necessidade de reconfiguração dos elementos textuais para diferentes 

escalas de impressão.  

As espessuras das linhas também devem ser configuradas de forma distinta para 

diferentes escalas de impressão, obedecendo‐se a regra de que quanto menor a escala, menores 

são as espessuras das linhas. A seguir é apresentada uma referência de relações entre espessuras 

(em milímetros) de linhas para as escalas de 1:50, 1:75 e 1:100. 

 

 1:50 1:75 1:100 

1 – Red 0,1 0,1 0,1 

2 – Yelhow 0,2 0,15 0,13 

3 – Green 0,3 0,25 0,2 

4 – Cyan 0,4 0,35 0,25 

5 – Blue 0,5 0,4 0,3 

6 – Magenta 0,6 0,5 0,4 

7 – White 0,7 0,6 0,45 

8 0,09 0,09 0,09 

9 0,09 0,09 0,09 

 

Nesta apostila as referências as espessuras, espaçamento de linhas, tamanhos de textos 

e outros, são feitas para a escala 1:50, utilizando‐se o metro como unidade de medida. 

2.3. ELEMENTOS DE UMA PLANTA BAIXA 

Os elementos de uma planta baixa podem ser divididos em: 

a) Elementos Construtivos: 

Paredes e elementos estruturais; aberturas (portas, janelas, portões, etc.); pisos e seus 

componentes (degraus, rampas, escadas, etc.); equipamentos de construção (aparelhos 
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sanitários, armários, lareiras, etc.); aparelhos elétricos de porte (fogões, geladeiras, máquinas 

de lavar, etc.) e elementos de importância não visíveis (dutos de ventilação, reservatórios, etc.). 

b) Informações: 

Nome dos compartimentos, áreas úteis dos compartimentos, níveis, posições dos planos 

de corte vertical, dimensões das aberturas, cotas, e outras informações. 

2.3.1. Paredes 

As paredes, geralmente em alvenaria, seccionadas pelo plano de corte que gera a planta 

baixa, são representadas através de linhas paralelas de espessura grossa. Podem aparecer 

preenchidas ou não por textura sólida (cor), e/ou com ou sem representação do revestimento 

das alvenarias (reboco ou outros). 

A seguir aparecem representações dos tipos mais comuns de paredes. 

 

Abaixo são apresentadas variações na representação e no tom da cor (tom de cinza) de 

paredes de alvenaria. Não é aconselhável utilizar cores diversas dos tons de cinzas, pois algumas 

cores são associadas aos diferentes tipos (estados) de paredes em um projeto de reforma e/ou 

ampliação (p.ex: paredes a demolir, paredes a conservar, paredes a construir). 
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É recomendável diminuir a espessura das linhas conforme o tom de cinza utilizado: 

quanto mais escuro, mais fina devem ser as linhas de contorno. A cor preta somente deve ser 

utilizada para escalas pequenas (1/100 ou menor), pois na escala 1/50 esta cor confere a 

representação das paredes um “peso” excessivo. A seguir é apresentada tabela com as 

espessuras de linhas e as cores utilizadas no exemplo anterior (escala 1/50). 

 

Exemplos Espessura da Linha 

da Alvenaria (mm) 

Espessura da Linha 

do reboco (mm) 

Cor da Textura 

(índex Color) 

a 0,70   

b 0,55 0,20  

c 0,65  254 

d 0,60  253 

e 0,53  252 

f 0,50  251 

g 0,45  250 

h 0,40  255 (black) 
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Paredes baixas (menor do que 1.50m de altura) não são cortadas pelo plano e por 

consequência são representadas em vista, com linhas de espessura média, conforme exemplo 

abaixo. 

 

2.3.2. Desníveis e transições de pisos 

Os desníveis devem ser representados com linhas finas, mas mais espessas e/ou escuras 

do que as que representam os pisos. Recomenda‐se o uso de linhas na espessura de 0.20 mm a 

0.25 mm para desníveis, soleiras, rampas e degraus, e de 0.10 mm a 0.15 mm para linhas de 

transição de pisos. 
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2.3.3. Elementos em projeção 

Os elementos da construção situados a cima do plano de corte da planta baixa, e por 

conseqüência, não visíveis, devem ser representados em projeção através de linhas 

tracejadas ou de linha traço dois pontos. São assim representados: beirais das coberturas, vãos 

de aberturas e esquadrias (incluindo iluminação zenital), elementos da estrutura (vigas), 

chaminés, alçapões, mezaninos, caixa d’água, escadas, etc. 

As linhas que a representam os elementos em projeção devem ser finas a médias (0,25 

mm a 0,30 mm) e recomenda‐se o tamanho do tracejado entre 0.15 m e 0.10 m. 
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2.3.4. Esquadrias 

As esquadrias, em geral portas e janelas, podem ser representadas de forma simplificada, 

ou mais detalhada. O desenho CAD permite a utilização de blocos1, desta forma os elementos 

repetitivos nos desenhos de arquitetura, tais como as esquadrias, as louças sanitárias, 

equipamentos de serviço e outros, podem ser desenhados uma única vez, e formarem uma 

biblioteca de desenhos, a serem inseridos em diversas representações. 

Abaixo são apresentadas representações simplificadas de porta e janela formadas por 

linhas independentes, e representações mais detalhada das mesmas esquadrias, as quais foram 
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desenhadas com a finalidade de compor um bloco para uso repetitivo. Quanto menor a escala 

de impressão mais simplificada deve ser a representação da esquadria. 

 

Ao representar os elementos das esquadrias que faceiam as paredes, tais como marcos 

e guarnições, devemos lembrar que se essas últimas forem representadas por linhas grossas, as 

mesmas irão parcialmente se sobrepor as linhas desses elementos, diminuindo suas dimensões 

visuais (após a impressão). Nestes casos, marcos e guarnições devem ser representadas com 

dimensões maiores do que as reais, de forma a compensar a sobreposição das linhas 

representativas das paredes. Abaixo são apresentadas duas figuras ilustrando essa situação. 

Podese observar que na figura da direita os marcos e as guarnições da porta foram representados 

com suas medidas reais e por conseqüência os mesmos tem suas linhas parcialmente 

sobrepostas pelas das paredes. 
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A seguir são apresentadas as representações de uma porta e uma janela com valores de 

referência para espessuras de seus elementos em uma impressão na escala 1/50. 

 

 

2.3.5. Equipamentos fixos 

Os equipamentos fixos, tais como louças sanitárias, balcões de banheiros e cozinhas, 

pias, tanques e outros, podem ser representados utilizando‐se tanto blocos como linhas 

individuais. Por exemplo: na representação do lavatório de um banheiro podem ser utilizadas 

linhas para definir o balcão, e um bloco para a louça do lavatório propriamente dito. As linhas 

de contorno, da grande maioria dos equipamentos fixos, são de espessura média (entre 0,30 e 

0,40 mm) e seus detalhes são representados por linhas finas (entre 0,1mm e 0,2mm). 

Deve‐se ter cuidado especial com a compatibilidade entre o nível de detalhamento dos 

blocos e a escala de representação. Blocos muito detalhados (com muitas linhas) quando 

impressos na escala 1/50 ou menor, ficam “carregados” demais, chegando até mesmo a 

aparecerem como borrões no desenho. A figura seguinte apresenta a impressão do mesmo bloco 

de um tanque com dois níveis de detalhamento, ilustrando a questão. 
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2.3.6. Outros equipamentos 

Equipamentos tais como geladeira, fogão, frezer, máquina de lavar e secar roupas, 

podem ser representados na planta baixa, indicando suas posições e orientando a execução dos 

projetos complementares (elétrico e hidrossanitário). Também para esses equipamentos as 

linhas de contorno devem ser de espessura média (entre 0,30 mm e 0,40 mm) e seus detalhes 

representados por linhas finas (entre 0,1mm e 0,2 mm). 

2.3.7. Textos 

Os textos devem ser representados em letras e números técnicos, evitando‐se fontes 

“artísticas” e “rebuscadas”. Recomenda‐se a utilização de fontes do tipo “true type” as quais já 

possuem espessura definida na própria fonte e que se ajustam automaticamente a altura do texto, 

dispensando assim a necessidade de configurar a espessura das letras e números quando da 

impressão. 

Os textos devem ser dispostos sempre no sentido de leitura, ou seja, de baixo para cima 

e da esquerda para direita. 

A altura dos textos deve variar seguindo uma hierarquia de informação, ser compatível 

com a escala de impressão, e obedecer a critérios visuais e de legibilidade. Desta forma, devem‐

se evitar textos exageradamente grandes e desproporcionais aos desenhos aos quais se 

relacionam, ou textos muitos pequenos e por conseqüência de difícil leitura. A seguir são 

apresentados dois exemplos de alturas de textos em uma mesma planta baixa que representam, 

respectivamente, textos exageradamente grandes e pequenos. 
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A seguinte tabela apresenta uma sugestão de alturas mínimas e máximas de textos para 

os principais elementos de uma planta baixa a ser impressa na escala 1/50. 

 Altura Mínima (m) Altura Máxima (m) 

Nome dos Compartimentos 0,14 0,17 

Área dos Compartimentos 0,10 0,14 

Dimensões das Janelas 0,11 0,13 

Dimensões da Porta 0,08 0,10 

Cotas 0,10 0,13 

Textos Auxiliares 0,09 0,11 

 

Deve‐se atentar que apesar do modelo (elementos da edificação) poder ser impresso em 

diferentes escalas, os textos a ele relacionado não podem sofrer o mesmo escalonamento, pois 

deve ser mantida a sua legibilidade e proporcionalidade em qualquer escala de impressão. 

Ilustrando: se os textos foram dimensionados para uma impressão na escala 1/50 e por 

algum motivo o modelo (representação da edificação) for impresso na escala 1/100, os textos 

devem ter suas alturas redimensionadas, pois não podem simplesmente serem impressos com a 

metade de seus tamanhos originais sem comprometer a clareza de leitura. 

Como os tamanhos dos textos devem levar em conta não só a questão da legibilidade, 

mas também considerar a proporção entre esses e os elementos da edificação, indica‐se as 

seguintes fatores de ampliação aplicáveis as alturas apontadas para a escala 1/50: 1.30 para 

escala 1/75 e 1.60 para escala 1/100. 
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2.3.8. Pisos 

Os pisos frios e/ou especiais devem ser representados com linhas finas (0.09 mm a 0.15 

mm) na cor preta, ou em tom de cinza. Neste último caso, recomenda‐se o aumento gradual da 

espessura das linhas proporcionalmente a diminuição do nível de cinza (linhas mais espessas 

para tons de cinzas mais claros). Abaixo são apresentados exemplos de representações de pisos 

com diferentes espessuras e níveis de cinza. 

 

 

Na representação de pisos também deve ser observado à densidade das hachuras, ou 

seja, o distanciamento entre suas linhas em relação ao tamanho do compartimento onde os 

mesmos são aplicados. Deve‐se evitar a utilização de hachuras muito densas em 

compartimentos de grandes dimensões e de hachuras pouco densas em compartimentos 

pequenos. As primeiras sobrecarregam visualmente o desenho, e as ultimas tornam difícil sua 

leitura. Deve‐se, sempre que possível, manter uma proporção entre a densidade da hachura e o 

tamanho (área) do compartimento, observando‐se, é claro, uma certa proximidade com as 

dimensões reais dos materiais representados. 

A figura seguinte mostra um exemplo de hachuras com dimensões desproporcionais 

(esquerda) e proporcionais (direita). 
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2.3.9. Cotas e referências de nível 

As cotas ou dimensionamentos seguem as determinações da NBR 10126 (Cotagem em 

desenho técnico) e NBR 6492 (Representação de projetos de arquitetura). As contas são 

formadas pelos seguintes elementos: 

Linha de cota: é a linha que contém a dimensão daquilo que está sendo contado e na 

qual é na qual é posicionado o valor numérico da cota. 

Linha de extensão (ou auxiliar ou de chamada): é a linha que liga a cota ao elemento 

que está sendo cotado. Na representação de arquitetura são utilizadas linhas de extensão de 

comprimento fixo, ao contrário das linhas de comprimento variável utilizadas em projetos de 

outras áreas. 

Finalização das linhas de cota: é o encontro da linha de conta com a linha de extensão. 

Usualmente na representação dos projetos de arquitetura as linhas de cota e de extensão 

se cruzam e são adotados pequenos traços inclinados a 45º ou pontos (com uma espessura mais 

grossa que as linhas de cotas e chamadas) neste cruzamento2. 

A figura seguinte mostra uma cota com seus elementos. 
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As linhas de cota e de extensão são representadas através de linhas finas (0.09mm a 

0.15mm) e o projeto da edificação deve ter seus elementos cotados de forma que seja possível 

identificar todas as medidas necessárias a sua execução sem recorrer a instrumento de medição 

do desenho (régua ou escalímetro). 

Distribuição das linhas de cotas: é usual no desenho arquitetônico cotas em série, 

posicionadas tanto pelo lado externo da planta baixa, quanto, quando necessário, internamente 

ou cruzando a mesma. As cotas devem ser acumuladas de forma a também representarem as 

medidas externas da edificação. Deve‐se evitar cotas repetidas e repetitivas. 

Unidade de cotagem: na representação de projetos de arquitetura os elementos 

usualmente são cotados em metros ou em centímetros. Deve‐se escolher uma dessas unidades, 

e adotá‐la em todo o projeto. A NBR 6492/94 permite que um desenho seja cotado em metros 

e que as dimensões que forem menores que a unidade (1 metro) sejam cotadas em centímetros. 

Dimensionamento de esquadrias: No dimensionamento de esquadrias são representadas 

três diferentes dimensões, sempre na mesma ordem: largura da esquadria, altura da esquadria e 

altura do peitoril (distância da parte inferior da esquadria até o piso interno da edificação). No 

caso das portas e/ou portas, sendo a altura de peitoril igual a zero, a mesma não é informada. 

Além das dimensões das esquadrias é usual que sejam informados códigos para as mesmas, 

utilizados para identificá‐las na planilha e nos desenhos de detalhes de esquadrias, que 

frequentemente acompanham os projetos. 
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Referência de nível: na planta baixa utiliza‐se o símbolo para informar a 

altura de determinados pontos do projeto (neste exemplo, o nível 0.15m). Devem ser indicados 

todos os diferentes níveis presentes na planta baixa. Evita‐se a repetição desnecessária de níveis, 

identificando‐os sempre que for visualizada uma diferença de nível, não sendo necessário 

informar a cota de nível de todos os compartimentos, mas sim os lugares aonde há mudança 

nas alturas dos pisos. 

Os níveis devem ser sempre indicados em METROS e acompanhados do sinal negativo 

caso localizarem abaixo do nível de referência (00) – (opcionalmente pode ser usado o sinal 

positivo para o caso de níveis localizados acima do nível de referência). Sempre são indicados 

com referência ao nível ZERO do projeto. É costume omitir‐se o zero, nos casos de níveis 

menores de 1.00m, mas deve‐se manter o ponto decimal como forma de informar que a cota de 

nível é em metros. 

Tamanho dos textos de cotas: sugere‐se a utilização dos seguintes tamanhos de textos 

para impressões na escala 1/50 – Cotas das paredes: 0.11m; dimensões das janelas: 0.11m; 

dimensões das portas: 0.09m. 

A seguir é apresentada figura com as cotas de uma pequena edificação. 

 



21 
 

 

http://www.saberesolve.com.br – Curso Desenho Técnico Arquitetônico 

2.3.10. SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DE UMA PLANTA BAIXA 

A seguir é apresentada uma seqüência de representação de uma planta baixa. Trata‐se 

de uma seqüência genérica, podendo variar em função da prática do desenhista e do tipo de 

edificação representada.  

1º Representação das paredes: são demarcadas as paredes da edificação através das 

linhas horizontais, verticais, inclinadas e curvas que as representam; 

2º Representação dos vãos das aberturas 

 

3º Representação dos desníveis e transições de tipos de pisos: são representados 

desníveis, degraus, rampas, soleiras, balcões, e linhas de transição de pisos. 

4º Representação através de linhas tracejadas da projeção dos beirais, marquises e 

demais elementos necessários (localizados acima do plano de corte da planta baixa). 

 

5º Representação das esquadrias: são desenhadas, nos respectivos vãos, as portas, 

janelas e outros tipos de esquadrias que porventura houver. As esquadrias poderão ser 

representadas linha a linha ou inseridas como blocos previamente definidos; 
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6º Representação esquemática das circulações verticais: elevadores (com suas 

dimensões internas) e escadas (número de degraus, pé‐direito, base e altura dos degraus, sentido 

de subida) 

– Ver item específico sobre representação de escadas; 

7º Representação dos equipamentos fixos dos banheiros (louças sanitárias, balcão(ões) 

de lavatório(s), chuveiro(s), etc.), da(s) cozinha(s) (pia(s), balcões e outros), área de serviço 

(tanque(s) e balcões), churrasqueiras (pia(s) e balcões) e de outros compartimentos de serviço 

que houverem; 

 

8º Representação dos principais equipamentos de serviço, tais como fogão(ões), 

geladeira(s), frezer(s), máquina(s) de lavar e secar roupas, etc. A representação desses 
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equipamentos não é obrigatória no projeto arquitetônico, mas é comum, servido como 

referência para execução dos projetos complementares (hidrossanitário, elétrico e gás). 

9º Representação dos principais textos: nome e áreas dos compartimentos, dimensões 

das esquadrias. 

 

10º Representação dos pisos (pisos frios e outros pisos especiais) através de hachuras 

quadriculadas e outras. 

 

11º Representação das cotas e dos níveis dos pisos. 
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12º Representação das indicações dos cortes e detalhes (quando existirem). 

13º Representação dos textos complementares (quando existirem). 

 

2.4. CORTES 

Cortes, em Desenho Arquitetônico, são representações gráficas constituídos por vistas 

ortográficas seccionais do tipo corte, obtidas quando fazemos passar por uma edificação, 

planos secantes e projetantes verticais, normalmente paralelos a um determinado conjunto de 

paredes, em posicionamento estrategicamente definidos. 

Os cortes são elaborados para a representação de elementos internos à edificação e de 

elementos que se desenvolvam em altura, e que, por conseqüência não são representados em 
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planta baixa. Seus posicionamentos e orientações (sentido da vista) são determinados 

objetivando representar os elementos da edificação de maior importância e/ou complexidade. 

Em geral, são realizados no mínimo dois cortes, um longitudinal (acompanhando a 

maior dimensão da edificação) e outro transversal (acompanhando a menor dimensão da 

edificação). 

Mas devem ser feitos tantos cortes quanto o necessário para representar 

inequivocamente os elementos da edificação não apresentados em planta baixa. 

São fatores que influenciam a quantidade de cortes necessários a representação de um 

projeto de arquitetura: 

 Complexidade interna da edificação (paredes, estrutura, acabamentos, etc.); 

 Forma da edificação; 

 Variação de níveis; 

 Variação e complexidade da cobertura; 

 Diversidade de elementos internos que se desenvolvam em altura (escadas, 

poços de elevadores, etc.) 

Os cortes são elaborados na mesma escala da planta baixa. 

2.4.1. POSICIONAMENTO DOS CORTES 

Os planos de corte são posicionados pela presença de: pés‐direitos variáveis, esquadrias 

especiais, barreiras impermeáveis, equipamentos de construção, escadas, elevadores, planos de 

cobertura, etc. Recomenda‐se também sempre que possível passá‐los pelas áreas molhadas 

(banheiros, cozinhas, áreas de serviço, etc). O sentido de observação depende do interesse de 

visualização, procurando‐se estabelecê‐lo de forma a representar o maior número de elementos 

construtivos possíveis, e/ou, elementos especiais. 

A localização dos planos de corte e o sentido de visualização devem estar indicados nas 

plantas baixas, de maneira a permitir sua perfeita interpretação. 

A indicação dos cortes em planta baixa tem uma simbologia específica e deve conter no 

mínimo os seguintes elementos: 
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Opcionalmente, pode ser informado o número da prancha que contém a representação 

do corte. 
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2.4.2. COMPOSIÇÃO DO DESENHO 

Elementos gráficos: compreende a representação de todos os elementos construtivos 

seccionados e visualizados, e mesmo, quando necessário, eventuais partes não visíveis como, 

por exemplo, as fundações. São representados nos cortes: fundações; solos e aterros; pisos e 

contrapisos; paredes e elementos estruturais; portas e janelas; equipamentos de construção e 

aparelhos sanitários; forros e entre‐pisos; estrutura de cobertura; telhados; etc. 

Informações: bem mais simplificadas que as informações nas plantas baixas envolvem 

obrigatoriamente: cotas verticais dos elementos em corte; níveis dos compartimentos, dados 

básicos relativos à cobertura e outras informações complementares que se achar necessário para 

a compreensão do projeto. 

2.4.3. ELEMENTOS DE UM CORTE 

2.4.3.1. Fundações 

A representação completa das fundações no projeto arquitetônico é opcional, pois é o 

projeto estrutural que definirá, em fução da carga da edificação e da capacidade de suporte do 

terreno, o tipo adequado de fundações e suas dimensões. As fundações são representadas em 

função do seu tipo e material e de sua disposição geral, com medidas aproximadas. No mínimo 

deve‐se representar as vigas baldrame (vigas de fundação), e o perfil do terreno (natural e 

aterrado). 

A seguir são apresentados exemplos de representações de tipos comuns de fundações: 
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2.4.3.2. Piso e contra‐piso 

Piso e contra‐piso são representados através de linhas paralalelas. O contrapiso com 

linhas grossas e, em geral, espessura de 10cm e o piso com linha fina e, em geral, espessura de 

5 cm (correspondendo ao piso com sua argamassa de assentamento ou elemento de fixação). 

 

2.4.3.3. Beirais 

Prolongamento da cobertura além das paredes externas da edificação, os beirais podem 

ser de vários tipos, formatos e materiais. Os mais comuns são os beirais de concreto e os de 

madeira, planos e inclinados. A seguir são apresentados alguns exemplos de desenhos de 

beirais. 

 

 

2.4.3.4. Paredes 

Nos cortes, as paredes podem aparecer seccionadas ou em vista. No caso de paredes 

seccionadas, a representação é semelhante ao desenho em planta baixa. Existindo paredes em 

vista (que não são cortadas pelo plano de corte) a representação é similar aos pisos em planta. 
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2.4.3.5. Lajes e vigas 

As lajes e vigas são representadas através de linhas paralelas em traço grosso, devendo 

ser hachuradas para indicar a diferença de material (concreto) em relação às paredes 

(geralmente alvenaria). 

 

Assim como na planta baixa, as paredes seccionadas podem ser representadas 

preenchidas por uma hachuras sólida (tom de cinza), valendo as mesmas observações feitas 

anteriormente (planta baixa) quanto as espessuras das linhas e os tons de cinzas utilizados. 

 

 

Há mais de um padrão de hachura que pode ser utilizado para representação dos 

elementos em concreto, ficando a critério do desenhista sua escolha. Podem ser utilizados, por 

exemplo, hachuras sólidas (tom de cinza), desde que as mesmas, por critério de diferenciação 

de materiais, não sejam repetidas nas paredes. 

2.4.3.6. Esquadrias: 

Assim como na planta baixa, as esquadrias devem ser representadas com nível de 

detalhamento compatível com a escala do desenho. Quando maior a escala mais detalhadas 

devem ser suas representações. Como o desenho CAD possibilita o uso de blocos para 

elementos repetitivos, permitindo que esses sejam desenhados apenas uma única vez, 
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recomenda‐se que para a escala 1/50 (escala usual para projetos arquitetônicos) as portas e 

janelas seccionadas pelo plano de corte sejam representadas, no mínimo, através de seus marcos 

e folhas (caixilhos para as janelas). 

Em vista, portas devem ser representadas por suas guarnições (linhas paralelas com 

distanciamento de 5 a 7 cm), e as janelas por suas guarnições e pelas folhas (caixilhos). Em 

ambas representações deve ser indicado o sentido de abertura da esquadria. 

 

 

2.4.3.7. Equipamentos fixos: 

Equipamentos fixos, tais como lavatórios, vasos, balcões e outros, podem aparecer tanto 

em vista como em corte. Devem ser representados, na escala 1/50 ou menor, pelos seus traços 

básicos, sem maiores detalhamentos. Em geral fazem parte da biblioteca de blocos. A seguir 

são apresentados exemplos de representações de alguns desses elementos. 

 

2.4.3.8. Coberturas: 

A representação das coberturas em corte, devido as sua grande variação de formas, tipos 

e materiais, necessitam um estudo específico, que será feito em unidade posterior. 
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2.4.3.9. Cotas e referências de níveis 

Cotas: São representadas exclusivamente as cotas verticais, de todos os elementos de 

interesse em projeto, e principalmente: 

 pés direitos (altura do piso ao forro/teto); 

 altura de balcões e armários fixos; 

 altura de impermeabilizações parciais; 

 cotas de peitoris, janelas e vergas; 

 cotas de portas, portões e respectivas vergas; 

 espessura das lajes; 

 espessura dos pisos e contra‐pisos 

 alturas de patamares de escadas e pisos intermediários; 

 altura de empenas e platibandas; 

 altura de cumeeiras; 

 altura de reservatórios (posição e dimensões); 

* Não se cotam os elementos abaixo do contra‐piso. 

A figura a seguir mostra a cotagem típica de um corte. Ressalta‐se que quanto maior o 

número e maior a complexidade dos elementos construtivos presentes no corte, igualmente 

maior é o número de cotas necessários aos seus dimensionamentos. 

 

 

 

Níveis: Devem ser indicados todos os diferentes níveis presentes no corte. Evita‐se a 

repetição desnecessária de níveis, identificando‐os sempre que for visualizada uma diferença 
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de nível, e não se fazendo a especificação no caso de sucessões de níveis iguais (degraus de 

uma escada). 

Os níveis devem ser sempre indicados em METROS e acompanhados do sinal negativo 

caso localizarem abaixo do nível de referência (00) – (opcionalmente pode ser usado o sinal 

positivo para o caso de níveis localizados acima do nível de referência). Sempre são indicados 

com referência ao nível ZERO do projeto. 

As cotas de nível em corte possuem uma simbologia própria, que a diferencia da cota 

de nível em planta baixa (embora ambas devam possuir o mesmo valor para o mesmo local). 

 

2.4.4. SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DE UM CORTE 

Os cortes são elaborados a partir das plantas baixas. Sugere‐se a seguinte seqüência de 

procedimentos: 

(i) Isolar os principais elementos da planta baixa, juntamente com os símbolos de cortes 

e fazer uma cópias dos mesmos; 

(ii) Rotacionar (se necessário) a planta baixa copiada de forma a posicionar o plano de 

corte na horizontal e com o sentido de visualização voltado para cima; 

(iii) Representar os principais elementos seccionados pelo plano de cortes (vigas de 

fundações, lajes, vigas de amarração, vigas estruturais, contra‐pisos e paredes) através dos 

cruzamentos de linhas verticais “puxadas” dos elementos na planta baixa com as linhas 

horizontais representativas das alturas desses elementos; 
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(iv) Abrir, nas paredes, os vão das aberturas seccionadas pelo plano de corte; 

(v) Representar elementos estruturais inclinados, tais como beirais de concreto, lajes 

inclinadas, etc; 

(vi) Representar, a partir de linhas puxadas da planta baixa, elementos principais em 

vista, tais como as paredes e os vão de abertura; 
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(vii) Representar os pisos (em corte); 

(viii) Inserir blocos das esquadrias em corte e em vista (ou representá‐las no caso de não 

haver blocos específicos); 

(ix) Inserir demais blocos (por exemplo: equipamentos hidrossanitários e fixos); 

(x) Representar a cobertura; 
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(xi) Representar o terreno (base do corte); 

(xii) Inserir as cotas de níveis; 

(xiii) Cotar (somente cotas verticais); 

(xiv) Colocar as hachuras representativas das paredes impermeáveis; 

(xv) Colocar as hachuras representativas dos elementos em concreto; 

(xvi) Colocar outras hachuras (por exemplo: terreno natural e aterro); 

 

CORTE AB 

 

 

 

CORTE CD 
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2.5. FACHADAS 

As fachadas ou elevações são elementos gráficos do desenho arquitetônico constituídos 

por vistas ortográficas principais (frontal, posterior, lateral esquerda, lateral direita) ou 

eventualmente auxiliares da edificação, elaborados com a finalidade de fornecer informações 

para a execução da edificação, bem como antecipar sua visualização externa. 

Por ter um caráter visual as fachadas não são cotadas, ou seja, não é especificada 

nenhuma dimensão da edificação nos desenhos das fachadas. As informações descritivas, que 

eventualmente podem vir expressas nos desenhos das fachadas, apenas dizem respeito aos 

materiais utilizados na composição externa da edificação, principalmente os revestimentos. 

Devido a esse caráter o desenho das fachadas exige um maior rigor na determinação das 

espessuras dos traços, de forma a representar corretamente a posição dos diversos planos e as 

relações entre cheios e vazios. O uso de técnicas de expressão gráficas na representação das 

texturas dos materiais, e aplicação de recursos gráficos, tais como as sombras e elementos de 

humanização (vegetação, figura humana, veículos, etc), são de grande importância na 

representação das fachadas, pois facilitam seu entendimento e qualificam a visualização prévia 

da edificação. Mas deve sempre ser tomado o cuidado de se manter o caráter técnico da 

representação. 

As fachadas são elaboradas na mesma escala dos cortes e da planta baixa. 

Veja no exemplo a seguir a representação de uma fachada. 
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2.5.1. Montagem das fachadas 

As fachadas são desenhadas a partir das plantas baixas e dos cortes da edificação. 

Usando‐se o mesmo processo apresentado para representação dos cortes: (i) isolar os principais 

elementos da(s) planta(s) baixa(s) e dos cortes; (ii) fazer cópias dos mesmos; (iii) utilizar as 

cópias para montagem das fachadas. 

 

2.5.2. Espessuras das linhas 

Após a montagem dos planos de fachada devem ser definidas as espessuras das linhas, 

atribuindose/ alterando‐se cores conforme seus diferentes pesos visuais (seguindo a 

metodologia de cores utilizada pelo usuário do programa CAD). Para isso, alguns critérios 

devem ser seguidos: 

a) As linhas dos planos mais próximos ao observador devem ser mais espessas do que 

as dos planos mais afastados. As diferenças nos pesos das linhas auxiliam na 

sugestão da profundidade dos planos. Quanto mais pesada a delineação de um 
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elemento, mais para a frente ele parece situar‐se; quanto mais leve a delineação, 

mais ele parece recuar; 

 

b) As linhas de contorno dos planos devem ser mais espessas do que as linhas internas 

aos mesmos; 

c) As linhas que definem os vãos devem ser mais espessas do que as dos elementos que 

neles se situam. 

2.5.3. Uso de Blocos 

Para representação de elementos que seguem determinada padronização, tal como as 

esquadrias, podem ser usados blocos previamente definidos, desde que as linhas que os 

compõem sigam o mesmo padrão de cor/espessura utilizado pelo usuário. 

2.5.4. Uso de hachuras 

Nos desenhos das fachadas as hachuras são utilizadas para indicarem as texturas de 

materiais tais como tijolo a vista, concreto, vidro, grama, pedra, etc. Deve‐se escolher padrões 

de hachuras que melhor represente dos diferentes tipos de materiais e definir corretamente a 

escala de sua aplicação (tamanho e/ou distanciamento dos elementos da hachura). A figura a 

seguir apresenta alguns exemplos de representações de texturas. 
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2.5.5. Uso de sombras 

A utilização de sombras nas fachadas amplia a nossa percepção da arquitetura, dando 

uma maior noção de e profundidade, realçando e adicionando uma idéia de clareza e 

materialidade as formas representadas. 

O cálculo e traçado de sombras demandam um estudo específico. No desenho 

arquitetônico, como forma de simplificar a representação, convencionou‐se utilizar raios 

luminosos com direção de 45º em planta e em elevação, como se fosse à diagonal de um cubo. 

 

 

2.5.6. Uso de elementos de humanização. 

Figuras humanas e veículos são utilizados na representação das fachadas como 

elementos de proporção no desenho. Conhecendo intuitivamente o tamanho de pessoas e 
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veículos, e os relacionado visualmente com a edificação, o leitor do desenho tem uma noção 

das dimensões proporcionais dos elementos de uma fachada. 

A vegetação é utilizada na arquitetura com diversas funções, serve, por exemplo, para 

auxiliar no conforto térmico da edificação protegendo as fachadas contra a insolação, ou para 

criar áreas de sobra para o lazer. Uma dos usos mais importantes é o de auxiliar na composição 

estética da edificação. Neste sentido, o uso de vegetação na representação das fachadas é uma 

forma do projetista mostrar a concepção estética global do projeto (edificação + entorno 

imediato).  

 

 

2.5.7. Nomenclatura 

Existe mais de uma maneira aceita de se nomear as elevações, mas uma vez adota uma 

delas deve‐se usá‐la para todas as representações. 

- pelo nome da vista: frontal, posterior, lateral direita, lateral esquerda 

- pela orientação geográfica: norte, leste, sudeste (mais indicada) 

- pelo nome da rua: para construções de esquina 

- pela importância: principal, secundária (apenas para duas fachadas) 

- letras e números 

A Seguir são apresentadas duas fachadas do modelo de edificação em estudo. 
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FACHADA LATERAL DIREITA 

 

 

FACHADA FRONTAL 

2.6. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 

Também chamada de Planta de Locação ou de Implantação, a Planta de localização é 

uma vista principal superior esquemática, abrangendo o terreno e seu interior, que tem a 

finalidade de identificar: o formato, as dimensões e a localização da construção dentro do 

terreno para o qual está projetada. 

O elemento básico se constitui na representação do contorno da edificação, sem 

representação de quaisquer elementos internos (paredes e demais elementos), e dos elementos 

complementares. 

Além da edificação definida e posicionada, serão usualmente representados nesta planta 

os tratamentos externos a saber: muros, cercas, caminhos, piscinas, acessos, canteiros, etc. 

Quando a quantidade de elementos externos é acentuada tornando impossível sua 

representação na escala dessa planta, representa‐se somente os muros e os acessos, acoplando‐

se os demais desenhos à planta‐baixa, em escala maior. 
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2.6.1. Elementos Gráficos 

A planta de localização é composta dos seguintes elementos gráficos: 

 Contorno do terreno; 

 Contorno da edificação; 

 Contorno da cobertura (em tracejado); 

 Tratamentos externos (passeio, muro, pavimentações...); 

 Representação da(s) calçada(s); 

 Desenho das construções pré‐existentes (contorno). 

 Árvores de médio e grande porte pré‐existentes. 

2.6.2. Informações 

Devem constar na planta de localização as seguintes informações: 

 Cotas totais do terreno; 

 Cotas parciais e totais da edificação; 

 Cotas angulares da construção (diferentes de 90°); 

 Cotas de beirados; 

 Cotas de posicionamento da construção; 

 Cotas da(s) calçada(s); 

 Informações sobre tratamentos externos (Ex.: altura de muros, pisos, áreas com 

grama, etc.); 

 Marcação de acessos; 

 Distinção por convenção de construções existentes e a construir; 

 Símbolo de Norte 

2.6.3. Escalas de representação 

A planta de localização de edificações em terrenos com dimensões urbanas (terrenos 

inseridos na malha urbana, com dimensões próximas a média dos terrenos urbanos) são 

representadas usualmente nas escalas 1:100 ou 1:200. Em terrenos de grandes dimensões, 

urbanos ou rurais, tendo em vista suas medidas e/ou medidas de seus prédios, é comum a 

utilização das escalas menores: 1:250, 1:500 e até mesmo 1:1000. 
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2.6.4. Espessura dos traços 

O contorno do terreno é representado em espessura média; o contorno da edificação em 

espessura grossa, pois é o elementos mais importante dessa planta; e os elementos secundários 

em espessura fina. Costuma‐se usar hachuras para destacar a edificação. 

2.6.5. Observações Gerais 

(i) As cotas do terreno devem ser externas a este; as cotas da construção e de seu 

posicionamento devem ser externas a essa, podendo situar‐se tanto dentro do terreno como fora, 

dependendo do espaço disponível; 

(ii) É usual que se destaque as construções projetadas das existentes, hachurando o 

interior de um dos tipos, e desenhando as demais somente pelo contorno em linha espessa, 

conforme convenção a ser destacada ao lado do desenho (em legenda); 

(iii) O acesso ao terreno deve ficar, preferencialmente, na parte inferior do desenho, ou 

mesmo nas laterais, evitando‐se que seja posicionado na parte superior da prancha 

(iv) Especial atenção deve ser dada para que as cotas relativas ao posicionamento da 

construção, sejam sempre em relação a ela, e nunca em relação ao limite da cobertura. As cotas 

de beirados e similares devem ser colocadas soltas, em separado. 

(v) Também existe a possibilidade de um desenho conjunto de “PLANTA DE 

LOCALIZAÇÃO E COBERTURA”, normalmente só viável, por relacionamento de dimensões 

e escalas, para terrenos com dimensões “urbanas”. Este assunto será retomado na PLANTA DE 

COBERTURA. 

A seguir é apresentado a Planta de Localização da edificação que vem sendo utilizada 

para exemplificar os conteúdos tratados. 
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
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2.7. PLANTA DE COBERTURA 

Planta de cobertura de uma edificação é a representação gráfica de sua vista principal 

superior, acrescida das informações necessárias, e eventualmente acoplada do desenho da rede 

pluvial da edificação. 

A finalidade desta planta é a representação e o detalhamento de todos os elementos do 

telhado, ou a ele vinculados, do ponto de vista externo. 

A rede pluvial é representada, eventualmente, junto com a PLANTA DE 

COBERTURA, pela íntima relação entre esses elementos: a própria planta de cobertura faz 

parte da rede pluvial. Nada impede que, por opção do projetista, estas plantas sejam 

representadas separadamente. 

2.7.1. Rede Pluvial 

A rede pluvial de uma edificação é o conjunto dos elementos construtivos responsáveis 

pela condução e pelo direcionamento das águas que caem sobre a propriedade privada. Ela pode 

ser dividida em: 

a) REDE PLUVIAL AÉREA: Constituída pelos elementos conectados a cobertura: 

águas do telhado,terraços ou similares, calhas, tubos condutores, etc. 

b) REDE PLUVIAL DE SUPERFÍCIE: Constituída apenas pelos elementos que sofrem 

um tratamento da sua superfície (ou mesmo elementos naturais aproveitados), sendo dotados 

de declividade que condicionem o escoamento das águas pluviais. 

c) REDE PLUVIAL SUBTERRÂNEA: Composta por um conjunto de caixas de areia, 

caixas de passagem, caixas de inspeção, e canalizações, com dimensões e caimentos adequados, 

visando à condução das águas da chuva. 

Os elementos da rede pluvial aérea devem sempre ser representados na planta de 

cobertura, independente de os demais elementos serem ou não representados nessa planta. 

2.7.2. Linhas do Telhado 

As linhas do telhado são linhas que resultam do encontro de águas do telhado, ou que 

indicam seus términos. Na maioria das vezes, são linhas retas (posto que as águas são 

normalmente planas). 
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As linhas dos telhados convencionais são as seguintes: 

1. CUMEEIRA – linha divisora de águas, de disposição horizontal e localizada nas 

posições mas elevadas do telhado. 

2. ESPIGÃO – linha divisora da águas, de disposição inclinada, normalmente unindo 

cumeeiras de altura diferentes, e cumeeiras e beirais. 

3. ÁGUA FURTADA OU RINCÃO – linha coletora de águas, de disposição horizontal 

ou inclinada. 4. POLÍGONO DO BEIRAL – linha poligonal fechada que, em vista superior 

(planta de cobertura), coincide com o limite externo da cobertura. 

 

 

Além das linhas básicas dos telhados, naturalmente, dependendo do projeto, outras 

representações podem ocorrer, tais como: empenas, platibandas, chaminés, reservatórios, rufos, 

calhas, etc. Todos estes elementos deve aparecer desenhados e dimensionados na planta de 

cobertura. 

Para as águas de mesma declividade ou inclinação, as disposições serão sempre 

simétricas, ou seja: as cumeeiras serão centralizadas nos vãos, e os espigões e/ou rincões serão 

bissetrizes dos ângulos respectivos da construção. 

2.7.3. Elementos Gráficos 

O desenho da planta de cobertura, acoplado à representação de rede pluvial subterrânea, 

apresenta um número razoável de informações, conforme relacionado a seguir: 

 Desenho do polígono do beiral; 

 Linhas do telhado; 

 Elementos do telhado (chaminé, reservatórios, etc); 

 Trechos do terreno (onde interessar); 

 Elementos da rede pluvial (calhas, condutores, caixas, canalizações, etc). 

 Projeção do contorno da edificação. 
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2.7.4. Informações 

Devem constar na planta de cobertura as seguintes informações: 

 Cotas de beirados ou similares; 

 Setas indicando o sentido de escoamento da água em telhados, terraços, calhas, 

canalizações, etc; 

 Dimensões de elementos do telhado; 

 Cotas de posição de elementos do telhado; 

 Dimensionamento da rede pluvial (quando essa vier acoplada ao desenho da 

cobertura); 

 Tipos de telhado quanto ao material; 

 Inclinação ou declividade das águas. 

2.7.5. Escalas 

Usualmente são empregadas as escalas de 1:50, 1:100 ou 1:200, conforme o número de 

detalhes e informações. 

2.7.6. Espessuras dos traços 

As espessuras grossas e médias prevalecem para o desenho da cobertura. As espessuras 

vão decrescendo à medida que o objeto representado se afasta do observador. A rede pluvial 

subterrânea (quando representada) é sempre indicada em linha fina. 

2.7.7. Identificação das linhas do telhado 

Consideradas as setas indicativas dos escoamentos das águas, em telhados de 

declividade constante, as linhas podem ser facilmente identificáveis: 

- Setas de mesma direção e sentidos opostos indicam cumeeiras (quando sentidos 

divergentes), ou rincões horizontais (quando sentidos convergentes); 

‐ Setas concorrentes com sentido convergente indicam rincões inclinados e divergentes 

indicam espigões. 
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PLANTA DE COBERTURA 

2.7.8. Localização e Cobertura 

Quando o tamanho do terreno, da edificação, e a complexidade da cobertura permitir, 

as plantas de localização e a de cobertura podem ser unidas em uma única planta denominada 

Planta de Localização e Cobertura. A planta com esse nome se constitui na PLANTA DE 

COBERTURA acrescida do desenho do terreno, suas cotas, tratamentos externos, mais as cotas 

da construção e de seu posicionamento no terreno. 

Devido ao grande número de elementos presentes nessa planta, recomenda‐se a 

representação em separado (como projeto complementar) das redes pluviais de superfície e 

subterrânea. 
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E COBERTURA 

2.7.9. PLANTA DE SITUAÇÃO 

Planta de situação é a representação de um desenho projetivo constituído por uma vista 

principal superior esquemática, envolvendo o terreno (lote) onde a edificação será edificada e 

a zona de entorno desse terreno, com a finalidade de mostrar o formato, as dimensões e a 

localização do lote. 
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Trata‐se de um desenho esquemático por que, na realidade, não são representados todos 

os elementos e detalhes que seriam vistos pelo observador, mas somente aqueles que visam 

atender ao objetivo deste desenho específico. 

2.7.10. Elementos Gráficos 

Tomando‐se com referência o caso de terrenos urbanos, os elementos representados na 

planta de situação são os seguintes: 

 Contorno do terreno; 

 Contorno do quarteirão principal (no qual está inserido o terreno); 

 Trechos dos quarteirões adjacentes (com a finalidade de delimitar os logradouros 

públicos); 

 Eventuais outros elementos referenciais. 

Em caráter opcional, podem ser representados os passeios públicos, canteiros e 

similares. Em zona rural, na inexistência dos elementos urbanos, serão normalmente 

representados, além do contorno do terreno: as vias de acesso, pontes, riachos, matas, estradas 

de ferro, linhas de alta tensão, etc. 

2.7.11. Informações 

A representação das informações na planta de situação é constituída por: 

 Cotas gerais lineares do terreno; 

 Cotas angulares do terreno; 

 Identificação do terreno (número cadastral e/ou número do lote); 

 Cota de distância à esquina mais próxima ou mais conveniente; 

 Nome das vias; 

 Orientação geográfica 

Em caráter optativo podem ser informadas as cotas de ruas, passeios, canteiros e 

quarteirões, identificação dos terrenos vizinhos, código do quarteirão e outros. Na zona rural, 

são indicações indispensáveis: nome dos lindeiros, acidentes topográficos e vias; distância da 

rodovia; nome de lugar, etc. 
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2.7.12. Escalas 

Considerando as dimensões médias dos lotes e quadras urbanos a planta de situação 

geralmente é representada na escala 1:1000, mas pode também ser representada tanto em escala 

maior, para lotes e quadras de pequenas dimensões, ou menor, para grande glebas de terra. 

2.7.13. Espessuras dos traços 

O contorno do terreno deve ser representado com a espessura mais grossa. Com 

espessura média representa‐se os elementos complementares ao desenho, e que identificam sua 

localização, como contorno de quarteirões, elementos topográficos, etc. A espessura fina é 

utilizada para elementos secundários e linhas de cota, hachuras eventuais, linhas auxiliares, etc. 

2.7.14. Generalidades 

Fazendo parte do conjunto de desenhos que trata dos aspectos mais genéricos da 

edificação, a planta de situação, sempre que possível, deve ser desenhada próxima à 

representação das plantas de localização e cobertura. Nesta planta, a indicação do norte 

geográfico, por convenção, deve ficar, preferencialmente, voltada para a parte superior do 

desenho. 

Para um maior destaque da representação do terreno é recomendado, para terrenos de 

dimensões urbanas, hachurar todo o interior do lote, principalmente se não houver cotas 

angulares a serem marcadas. 

Outra particularidade que deve ser destacada é a representação do símbolo relativo à 

orientação geográfica. A NBR 6492 já apresenta uma padronização para a simbologia, mas na 

prática é enorme a diversidade de símbolos utilizados, normalmente utilizando‐se uma seta ou 

linha para indicar a direção e sentido do norte, acompanhada da letra N (maiúscula) ou da 

palavra Norte.  

Deve ser ressaltado é que o fundamental é que a indicação de norte não pode deixar 

margem a dúvidas ou a dupla interpretação. O local de sua representação é também livre, 

devendo ser feita em local de fácil visibilidade, dentro ou fora do quarteirão. 
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A seguir é apresentado um exemplo de uma planta de situação. 

 

 

PLANTA DE SITUAÇÃO 

2.8. DETALHES CONSTRUTIVOS 

Os detalhes construtivos são compostos por partes do projeto (elementos construtivos, 

compartimentos, revestimentos, etc.) cuja complexidade ou importância para o conjunto 

requerem uma representação em maior escala e com um nível maior de informação. 

Os elementos a serem detalhados variam de projeto para projeto, mas em geral são todos 

aqueles cuja representação na escala original das plantas, cortes e elevações não é suficiente 

para mostrar todos os aspectos e informações necessárias a sua correta execução. 
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Os detalhes constituem‐se, portanto, em plantas, cortes, elevações e perspectivas 

realizadas em escala compatível a complexidade construtiva do elemento, e são 

complementados, quanto necessário, por textos, tabelas, especificações, etc. 

2.8.1. Exemplos de detalhes construtivos 

A seguir são apresentados alguns exemplos de detalhes construtivos. 

 

DETALHE DE UMA ESQUADRIA 
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DETALHE DE UMA LAREIRA 



55 
 

 

http://www.saberesolve.com.br – Curso Desenho Técnico Arquitetônico 

 

DETALHE DE UMA FACHADA (CORTE DE PELE) 
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DETALHE UM DE LAVABO 
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3. FOLHAS DE DESENHO 

3.1. FORMATO PADRÃO BÁSICO E DERIVAÇÕES 

As Normas Brasileiras de Desenho Técnico estabelecem como padrão para folhas de 

desenho a série “A”. O formato básico para da série “A” é o retângulo de área igual a 1 m², e 

de lados medindo 841 mm x 1189 mm, isto é, guardando entre si a mesma relação que existe 

entre o lado de um quadrado e sua diagonal, qual seja: 

 

 

Deste formato básico, designado por A0 (A zero), deriva‐se a série "A" pela bipartição 

ou pela duplicação sucessiva 

 

 

 

3.2. MARGENS E QUADRO 

Margens são limitadas pelo contorno externo da folha e quadro. O quadro limita o 

espaço para o desenho. As margens esquerda e direita, bem como as espessuras das linhas, 
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devem ter as dimensões constantes na tabela abaixo. A margem esquerda serve para ser 

perfurada e utilizada no arquivamento. 

 

3.3. LEGENDA (CARIMBO OU SELO) 

Conforme a NBR 10.068 a legenda deve estar posicionada dentro do quadro para 

desenho e conter a identificação deste (número de registro, título, origem, etc.). A legenda deve 

estar situada no canto inferior direito, tanto nas folhas posicionadas horizontalmente como 

verticalmente. A direção da leitura da legenda deve corresponder à do desenho. 

A legenda (carimbo ou selo) deve ter 178 mm de comprimento, nos formatos A4, A3 e 

A2, e 175 mm nos formatos A1 e A0 (conforme tabela abaixo) 

A NBR 6492 estabelece que no carimbo de um projeto de arquitetura devem constar, 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 das pranchas); 

e) escalas; 

f) data; 

g) autoria do desenho e do projeto; 

h) indicação de revisão. 

As normas técnicas não estabelecem nem um padrão para formatação da legenda 

(layout), ficando essa a cargo do profissional. Comumente deixa‐se um espaço acima do 

carimbo para colocação dos carimbos e registros por parte dos órgãos públicos, conforme 

exemplo abaixo 
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Abaixo são apresentados dois exemplos de carimbos de projeto de arquitetura. 

 

3.4. OUTROS 

Além dos itens anteriores (formato e tamanho da folhas, margens e carimbo) a NBR 

10.068 estabelece outros a serem observados: marcas de centro, escala métrica de referência, 

sistema de referência por malhas, e marcas de corte. A utilização destes itens não é muito 

comum nos projetos de arquitetura, de forma que não serão comentados nesse trabalho, 

podendo ser consultados diretamente na norma. 
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3.5. DOBRAMENTO 

Sendo necessário, o dobramento das folhas de desenho de formato A0, A1, A2, e A3, 

devem resultar no formato A4. As folhas devem ser dobradas levando em conta a fixação 

através da aba em pastas e de modo a deixar visível o carimbo destinado à legenda. 

 

A seguir são mostrados os dobramentos para cada um dos formatos “A”. 
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Quando as folhas de formatos A0, A1 e A2 tiverem de ser perfuradas, para 

arquivamento, deve‐se dobrar para trás o canto superior esquerdo, de acordo com as indicações 

acima. 

3.6.  FORMATOS ESPECIAIS 

Na prática, quando permitido pelos órgãos de análise e aprovação, é comum a utilização 

de formatos de folhas diferentes dos estabelecidos pela norma, de forma a melhor adequar o 

tamanho da folha as dimensões do projeto. 

Nestes casos, a NBR 10.068 recomenda se escolha formatos de tal maneira que a largura 

ou o comprimento corresponda ao múltiplo ou submúltiplo do formato padrão. 

A dobradura dos formatos especiais deve seguir o padrão da norma, da seguinte 

maneira:  uma dobra na esquerda de 210mm; 

 dobras consecutivas da direita para a esquerda de 185mm, até restar um pedaço de 

folha de dimensão menor do que 370mm, que deve ser dobrado em dois; 
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 dobras consecutivas, de baixo para cima, de 297mm, até restar um pedaço de folha 

dimensão menor do que 297mm. 


