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• CORTES

• São as representações de vistas ortográficas seccionais da
edificação, obtidas quando passamos um plano de corte
vertical paralelo às paredes.

• Feitas no sentido transversal e longitudinal dentro da
edificação.

• Mostram as alturas dos elementos arquitetônicos, tais como
portas, janelas, escadas, rampas, telhados, pé-direito e outros.
São os desenhos em que são indicadas as dimensões verticais.
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• Cortes transversal e longitudinal
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• CORTES

• A quantidade de cortes necessários em um projeto vai
depender da necessidade de se mostrar mais ou menos
detalhes da edificação. Os fatores que influenciam a
necessidade de um maior número de cortes são:

a) irregularidades das paredes internas;

b) sofisticação de acabamentos internos;

c) formato poligonal da construção (forma irregular);

d) diferenças de níveis nos pisos;

e) existência de detalhamentos internos.

• Geralmente: 1 longitudinal e 1 transversal
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• CORTES

• Os cortes devem ser desenhados SEMPRE na mesma escala do
desenho da planta baixa.

• A posição do plano de corte e o sentido de observação do
mesmo vão depender do que se quer visualizar. Recomenda-
se sempre passá-lo pelas áreas laváveis (como banheiros,
cozinha, área de serviço) e pelos equipamentos que
possibilitam a circulação vertical na edificação, como escadas e
poço dos elevadores.

• Os cortes necessariamente devem estar indicados nas plantas
baixas para possibilitar sua visualização e sua interpretação.
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• Assim como na planta baixa, os cortes verticais devem conter todos os

elementos que melhor os caracterizem, tais como:

1. Embasamento, onde aparecem as representações de solo natural e aterro.

2. Fundações, representadas pelas sapatas abaixo de cada parede ou elemento que
dela necessite.

3. Laje de piso e de cobertura.

4. Paredes, tanto em vista, quanto em corte, impermeabilizadas ou não.

5. Revestimento impermeabilizante (azulejo) com dimensionamento a critério da
escolha feita pelo projetista.

6. Portas e janelas, em vista ou em corte. Observar que, diferentemente da
representação em planta, onde portas são desenhadas abertas, em corte, as
portas desenhadas em vista são representadas fechadas.

7. Telhado, com todos os elementos, segundo a posição do plano de seção.

8. Cotas todas verticais, exceto a do beiral.

9. Cotas dos níveis dos pisos.
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• FACHADAS
• A fachada de uma edificação é constituída pela projeção

ortogonal da face externa da edificação.

• O número de fachadas será determinado pela necessidade ou
não do projetista mostrar detalhes do projeto considerados
importantes.

• Caso este opte por uma fachada esta será normalmente aquela
voltada para a via pública onde se localiza a frente do terreno
onde a edificação será construída.
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• Para a representação da fachada é necessário observar:

a. Na fachada não deve existir cotas;

b. Pode-se indicar, através de setas, o tipo de material a ser empregado no
revestimento. Exemplo: pintura, textura, cerâmica, pedra, etc.;

c. Deve-se desenhar as paredes mais próximas do observador com traço largo
contínuo;

d. Deve-se desenhar as paredes ou partes mais distantes do observador com traço
estreito;

e. Na fachada são representados os detalhes das portas e janelas com traço
estreito.

• As fachadas ou elevações deverão ter as seguintes informações:

- paredes em vista;

- portas e janelas em vista (com detalhes);

- hachuras indicando texturas (caso seja do seu interesse);

- telhado
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