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PROJETO ARQUITETÔNICO: PLANTAS E VISTAS

• Planta Baixa: descrevem a configuração interior de uma
construção numa vista superior, fornece todas as informações no
plano horizontal. Escalas: 1:100 e 1:50.

• Cortes: projeções no plano vertical, fornece todas as
informações no plano vertical. Escalas: 1:100 e 1:50.

• Fachadas: mostram características exteriores da construção.
Escalas: 1:100 e 1:50.



PROJETO ARQUITETÔNICO: PLANTAS E VISTAS

• Planta de locação e cobertura: indica a posição da construção
no terreno, informações sobre o telhado. Escalas: 1:100, 1:200 e
1:500.

• Planta de situação: forma e dimensões do terreno, orientação
norte (N), relevo do terreno, acesso à construção. Escalas: 1:500,
1:1000 e 1:2000.

• Detalhes: desenhos de dimensões ampliadas. Escalas: 1:5, 1:10
e 1:20.



Planta Baixa
• é a seção obtida pela passagem de um plano horizontal

pela edificação a uma altura de, aproximadamente, 1,50
metros.



Planta Baixa

• descrevem a configuração interior da edificação numa vista
superior.

• fornecem todas as informações da construção no sentido
horizontal.

• Ex:
• localização de portas, janelas, paredes internas.

• instalações, móveis.

• material de piso.



Planta Baixa
• em sua apresentação final, deve conter todos os elementos

abaixo relacionados, a saber:

1.Marcar o contorno externo da planta
2.Desenhar a espessura das paredes externas
3.Desenhar as principais divisões internas
4.Desenhar portas e janelas
5.Desenhar os equipamentos (peças): pia, lavatório, fogão, geladeira, etc.
6.Apagar os excessos das linhas traçadas
7.Desenhar a projeção da cobertura

Utilizar sempre
traços estreitos

8.Desenhar as linhas tracejadas
9.Acentuar a espessura dos traços
10.Colocar linhas de cotas e cotar
11.Escrever o nome dos compartimentos, sua ares e a respectiva cota de
piso
12.Indicar a posição dos cortes verticais, a entrada, etc.

Espessura de
acordo com o
tipo de linha a
ser utilizado na
representação



Planta Baixa
• Tipos de linha:



Planta Baixa

• PORTAS
• As portas são desenhadas sempre representando a folha da

esquadria, especificando o movimento da folha e o espaço ocupado
por ela.



Planta Baixa

• JANELAS
• São representadas genericamente, sem muitos detalhes com relação

ao número de caixilhos ou funcionamento da esquadria.



Planta Baixa

• EQUIPAMENTOS
• A representação do mobiliário da edificação em planta baixa nem

sempre é obrigatória, ficando a critério do projetista. No entanto,
alguns itens do mobiliário devem ser necessariamente
representados, pois indicam o posicionamento das instalações de
água e esgoto. Esses itens são chamados de mobiliário fixo e
correspondem às peças e equipamentos do banheiro, da cozinha e
da área de serviço.



Planta Baixa

• PISO
• Em planta baixa os pisos são diferenciados em apenas 2 tipos: os

pisos comuns e os pisos impermeáveis (banheiro, cozinha, área de
serviço, varandas, etc.). O tamanho do quadriculado do piso é
apenas uma simbologia, não correspondendo à medida real dos
pisos cerâmicos. Quando se deseja especificar a medida real dos
pisos, é feito um desenho de detalhe.



Planta Baixa

• NÍVEIS
• A escrita dos níveis deve ser sempre horizontal

• Deve ser colocado o sinal + ou – antes das cotas de nível,
determinando se o nível se encontra abaixo ou acima do nível zero.

• A indicação dos níveis deve ser na mesma unidade da cotagem geral
do desenho;



Planta Baixa
• COTAS

• Salvo em condições especiais e necessárias, as linhas de cotas devem
ser colocadas externamente ao desenho;

• Quando a dimensão a ser cotada não couber dentro das linhas
auxiliares da cota, deve-se colocar a cota ao lado da linha auxiliar,
indicando o seu local exato;

• Deve-se evitar cotar um mesmo elemento duas vezes, com exceção
das espessuras das paredes, que podem ser cotadas mais de uma
vez;

• Todas as dimensões dos cômodos e espessuras de paredes devem
ser cotadas;

• Todas as dimensões totais devem ser cotadas;
• Não se deve cruzar as linhas de cota;
• Deve-se identificar pelo menos 2 linhas de cota, como mostrado na

figura abaixo:
• Cota dos cômodos e paredes;
• Cotas totais externas.



Planta Baixa
• COTAS





Planta Baixa
• PRÁTICA



• PROJETO FINAL

• Construção rural

• Planta Baixa

• Corte longitudinal

• Corte transversal

• Fachada

• Cobertura

Folha A3


