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Iniciaremos nesta aula o estudo do Desenho Arquitetônico, veremos como aplicar o 
estudo do Desenho Técnico na área de Arquitetura e Construção Civil.

  Compreender a aplicação do Desenho Técnico na área de Segurança
do Trabalho.

  Conhecer a utilidade do Desenho Arquitetônico no âmbito da Arquitetura 
e da Construção Civil.

  Conhecer os desenhos que compõem um projeto arquitetônico.

  Conhecer e aplicar a normalização do Desenho Técnico quanto
ao dimensionamento.
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Para começo

de conversa...

A Construção Civil registra números preocupantes de acidentes de trabalho e o Técnico 
de Segurança do Trabalho é o profi ssional imprescindível na prevenção desses acidentes. 
Porém, antes de qualquer coisa, faz-se necessário a compreensão da linguagem gráfi ca 
desta área, ou seja, do Desenho Arquitetônico.
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Projeto arquitetônico

A importância do Desenho Técnico na área de Segurança do Trabalho está associada à 
necessidade de leitura e interpretação de projetos das áreas de Arquitetura e Engenharia 
Civil, objetivando a análise da saúde dos trabalhadores executores das obras e dos 
trabalhadores que, posteriormente, ocuparão o ambiente construído.

A prática profi ssional do Técnico em Segurança do Trabalho o levará a desenhar 
tecnicamente: mapas de risco, rotas de fuga, layout de postos de trabalho, etc. Todos 
estes desenhos são elaborados a partir do Desenho Arquitetônico.

Arquitetura é a arte de compor e construir edifícios para qualquer fi nalidade, tendo em 
vista o conforto humano, a realidade social e o sentido plástico da época em que se 
vive ou que se quer copiar. Essa é uma das artes mais antigas, ilustrações medievais 
com Deus segurando compasso e/ou esquadro fazem alusão ao arquiteto do Universo.

Figura 1 – O Criador como Geómetra e Arquiteto. Capa da Bíblia Moraliseé, Viena, 1215

Fonte: <http://clubedegeometria.blogspot.com/2008_01_01_archive.html>. Acesso em: 30 dez. 2009.

O Desenho Arquitetônico é a síntese gráfi ca do projeto arquitetônico, nele devem constar 
as soluções técnicas adotadas no âmbito da Arquitetura que guiarão a construção ou 
a manutenção de uma edifi cação.
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Figura 2 – Planta Baixa de uma casa: fi nalidade residencial

Figura 3 – Planta Baixa de um prédio: fi nalidade administrativa

Fonte: Autoria própria.

A complexidade e quantidade de informações de um desenho variam de acordo com a 
etapa do projeto arquitetônico que, normalmente, são as seguintes:

  Estudo preliminar – Envolve a análise das várias condicionantes do projeto, 
normalmente, materializa-se em uma série de croquis e esboços desenhados à 
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mão livre, constituídos por um traço sem a rigidez e precisão dos desenhos típicos 
das etapas seguintes.

  Anteprojeto – Defi nidas as características gerais do projeto (implantação, estrutura, 
elementos construtivos, organização funcional, etc.), o desenho já abrange um nível de 
rigidez e precisão, partindo-se para os detalhamentos. Ainda, são anexadas perspectivas 
feitas à mão ou produzidas em ambiente gráfi co-computacional para permitir melhor 
compreensão do projeto. Utiliza-se usualmente as escalas 1:100 ou 1:200.

  Projeto legal (ou Projeto de licenciamento) – Corresponde ao conjunto de desenhos 
que é encaminhado aos órgãos públicos de fi scalização de edifícios. Cada localidade 
possui regras próprias de apresentação. Pode-se utilizar as mesmas escalas 
do anteprojeto.

  Projeto executivo ou Projeto de execução – Corresponde à confecção dos desenhos que 
são encaminhados à obra, sendo, portanto, os mais detalhados, além de possuírem um 
nível de complexidade adequado à realização da construção. Utiliza-se usualmente para 
plantas e cortes as escalas 1:50 ou 1:100 e para detalhamentos 1:20, 1:10 ou 1:5.

Vistas ortográfi cas e desenho isométrico

O Desenho Arquitetônico é uma especifi cidade do Desenho Técnico, assim, utiliza-se dos 
conceitos do Desenho Técnico projetivo como, por exemplo, o uso das vistas ortográfi cas 
e do desenho isométrico.

As vistas ortográfi cas frontal, superior e lateral esquerda são chamadas de fachada 
frontal, planta de coberta e fachada lateral, respectivamente.

Figura 4 – Vistas ortográfi cas e isométrico do projeto modelo
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Vistas em corte

Os cortes são vistas ortográfi cas internas de um determinado objeto. Os cortes são 
compostos por seções e vistas. O desenho obtido pela interseção do plano secante é 
chamado de seção. Nas vistas em corte ou, simplesmente cortes, é desenhada a parte 
seccionada e as partes visíveis além do plano secante.

Figura 5 – Plano de corte, seção e corte

Fonte: Autoria própria.

A Planta Baixa é um exemplo de corte, em que o plano secante ou plano de corte é 
horizontal e está a 1,50m de altura do piso da edifi cação ou ambiente.

Figura 6 – Planta Baixa: Plano de corte horizontal

Fonte: Autoria própria.
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Já os cortes transversais (atravessa a menor dimensão) e longitudinais (ao longo da 
maior dimensão) são obtidos através de um plano de corte vertical cuja posição deve 
ser informada em planta.

Figura 7 – Corte transversal: Plano de corte vertical

Fonte: Autoria própria.

1Praticando...

1. Complete as frases:

a) As vistas ortográfi cas frontal e lateral, no Desenho Arquitetônico, recebem 

o nome de: _____________________________________________________.

b) A vista superior, no Desenho Arquitetônico, recebe o nome de: ________

_______________________________________________________________.

c) As vistas internas de uma edifi cação recebem o nome de: ____________

_______________________________________________________________.
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2. Explique como se obtém o desenho da Planta Baixa.

3. Diferencie estudo preliminar de anteprojeto.

4. Diferencie projeto legal de projeto executivo.
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Tipos de desenho

Os principais desenhos que compõem um projeto arquitetônico são os defi nidos e 
ilustrados a seguir.

Planta de Situação – Planta que compreende o partido arquitetônico como um todo, 
visto de cima e contendo informações completas sobre a localização do terreno.

Figura 8 – Planta de situação

Fonte: Autoria própria.

Planta de Locação (ou implantação) – Planta que compreende o projeto como um todo, 
visto de cima e contendo a locação da edifi cação no terreno, assim como as eventuais 
construções complementares.
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Figura 9 – Planta de Locação

Fonte: Autoria própria.

Planta de Coberta (ou cobertura) – Planta que compreende o projeto como um todo, 
visto de cima e contendo os detalhes da cobertura: águas e suas inclinações, tipo de 
telha, calha, rufo e contrarufo, reservatório superior, etc.

Figura 10 – Planta de Coberta

Fonte: Autoria própria.

Águas

Calha

Contrarufo

Cada uma das 

superfícies inclinadas 

da cobertura.

Canal ou duto de 

alumínio, ferro 

galvanizado, 

cobre, PVC, latão, 

fi brocimento ou 

concreto que recebe 

as águas das chuvas 

e as conduzem ao 

destino fi nal.

Elementos que 

guarnecem os pontos 

de encontro entre 

telhados e paredes 

evitando infi ltração 

de águas pluviais 

na construção. O 

rufo coroa o topo 

das alvenarias 

e o contrarufo 

é engastado na 

alvenaria.



Cobertura

Esquadrias

Direito

Peitoril

Conjunto de 

madeiramentos e de 

telhas que serve de 

proteção à edifi cação

Qualquer tipo de 

caixilho usado numa 

obra, como portas, 

janelas, etc.

Altura entre o piso e 

o teto.

Base inferior das 

janelas que se 

projeta além da 

parede e funciona 

como parapeito.
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Planta de Edifi cação (Planta Baixa) – Representação gráfi ca de uma construção onde 
cada ambiente é visto de cima, sem a cobertura Destina-se a representar os diversos 
compartimentos do imóvel, suas diversas aberturas e esquadrias, podem ser do térreo, 
subsolo, andar-tipo, sótão, etc.

Figura 11 – Planta Baixa de uma kitnet

Fonte: Autoria própria.

Corte – Desenho que apresenta uma construção sem as paredes externas, deixando 
à mostra uma série de detalhes como pé direito, peitoril, divisões internas, escadas, 
etc. O corte deve ser disposto de forma que o desenho mostre o máximo possível de 
detalhes construtivos. Pode haver deslocamentos do plano secante onde necessário, 
devendo ser assinalados, de maneira precisa, o seu início e fi nal.

Figura 12 – Corte transversal
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Fachada – Cada uma das faces de qualquer construção, a de frente é denominada 
fachada principal, e as demais: fachada posterior ou fachada lateral. É uma representação 
gráfi ca de planos externos da edifi cação. Os cortes transversais e longitudinais podem 
ser marcados nas fachadas.

Figura 13 – Fachadas frontal e lateral

Fonte: Autoria própria.

1. Complete as frases:

a) A visualização que se tem da frente da nossa casa pode ser comparada ao 
desenho da ____________________ a qual corresponde a uma vista externa.

b) A visualização que se tem ao entrar pela porta da nossa casa pode ser 
comparada ao desenho de um ____________________ o qual corresponde 
a uma vista interna.

2. O plano de corte da Planta Baixa está a 1,50m do piso. Cite os elementos 
arquitetônicos que são seccionados por este plano.
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Reforçando...

Acesse o endereço abaixo e leia mais sobre Desenho Arquitetônico.

<http://lucariny.sites.uol.com.br/desarqui01.htm>.

Dimensionamento

As dimensões são informadas no Desenho Técnico através de um sistema de cotagem, 
assim, cota é a medida expressa em desenhos técnicos. A cotagem é normalizada pela 
NBR-10126 e compreende os seguintes elementos:

Linha de extensão (ou linha de chamada) – É uma linha auxiliar que deve ser desenhada 
recuada a partir do ponto de referência da cota e prolongada ligeiramente além da 
respectiva linha de cota. Também deve ser perpendicular ao elemento dimensionado, 
entretanto se necessário, pode ser desenhado obliquamente a este, (aproximadamente 
60̊ ), porém paralelas entre si.

Linha de dimensão (ou linha de cota) – É uma linha limitada pelas linhas de extensão 
e, como o nome diz, contém a dimensão ou cota. As linhas de extensão e as linhas de 
dimensão, sempre que possível, não devem cruzar com outras linhas.

Dimensão – É o valor ou cota correspondente a medida do objeto. Esta medida deve ser 
a medida real, pois o desenho pode ser feito reduzindo-se ou ampliando-se a medida 
real. As cotas devem ser apresentadas em caracteres com tamanho sufi ciente para 
garantir completa legibilidade, elas devem ser localizadas acima e paralelamente às 
suas linhas de cotas e, preferivelmente, no centro.

Símbolo – É o elemento que indica os limites da linha de dimensão, podem ser setas 
ou traços oblíquos, dentre outros símbolos.

Figura 14 – Elementos de cotagem
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A seta é desenhada com linhas curtas formando ângulos de 15 .̊ A seta pode ser aberta, ou 
fechada preenchida. Já o traço oblíquo é desenhado com uma linha curta e inclinada a 45 .̊

Figura 15 – Seta ampliada

Fonte: Autoria própria.

Figura 16 – Traço inclinado ampliado

Fonte: Autoria própria.

Na cotagem de um determinado desenho utiliza-se combinadamente a cotagem em 
cadeia e a cotagem em paralelo. Na cotagem em cadeia, colocam-se várias cotas 
simples com linhas de dimensão alinhadas. Já na cotagem em paralelo, colocam-
se várias cotas simples paralelas uma às outras e espaçadas sufi cientemente para 
escrever a cota.

Figura 17 – Cotagem em cadeia

Fonte: Autoria própria.

Figura 18 – Cotagem em paralelo

Fonte: Autoria própria.

Cotas em linhas de cotas inclinadas devem ser colocadas de forma a garantir legibilidade. 
O mesmo princípio deve ser seguido na cotagem de ângulos.

Figura 19 – Cotagem inclinada

Fonte: Autoria própria.

Figura 20 – Cotagem angular

Fonte: Autoria própria.
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A cotagem de formas circulares deve ser feita informando-se o raio precedido da letra 
“R” ou o diâmetro precedido do símbolo “Ø”.

Figura 21 – Cotagem do raio

Fonte: Autoria própria.

Figura 22 – Cotagem do diâmetro

Fonte: Autoria própria.

Para a cotagem dos desenhos propostos, vamos utilizar a padronização apresentada 
a seguir:

Figura 23 – Espaçamento e tamanho dos elementos de cotagem.

Fonte: Autoria própria.



3Praticando...

16

Desenho técnico A11

Cote, conforme padronização apresentada, a Planta Baixa que segue. 
Lembre-se de colocar os valores reais, sabendo que a unidade de medida 
é o metro e que o desenho está na escala 1/50.

Glossário de termos

Objetivando a familiarização com a área de estudo, apresentamos alguns termos da 
Arquitetura e da Construção Civil.

Canteiro de obra – Local da construção onde se armazenam os materiais (cimento, 
ferro, madeira, etc.) e se realizam os serviços auxiliares durante a obra (preparação da 
argamassa, dobragem de ferro, etc.).
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Casa – 1. Edifício de um ou poucos andares, destinado, geralmente, a habitação; 
morada, vivenda, moradia, residência, habitação. 2. Cada uma das divisões de uma 
habitação; dependência, quarto, sala. 3. Local destinado a reuniões ou até a moradia 
de certos grupos de pessoas. Estabelecimento, fi rma, empresa

Edifi cação – Obra, construção, do latim aedifi catione, o edifi cador do latim aedifi catore 
e edifi cante aedifi candi. Quando usado para área não construível denomina-se área 
NON AEDIFICANDI.

Galpão – Depósito. Construção que tem uma das faces aberta.

Habitação – 1. (habitatio) – Direito real, personalíssimo, conferido a alguém, de morar 
gratuitamente, com sua família, na casa alheia, durante certo espaço de tempo. 2. Casa 
que a pessoa ocupa e onde vive, no momento. Morada, domicílio, residência. Ao termo 
habitação também se dá o sentido de prédio, imóvel, alojamento.

Kitchenette (Kitnet) – Cozinha pequena ou reduzida, assim acaba também designado 
no modo popular o apartamento cuja cozinha é apenas um armário.

Quiosque – Pequeno elemento em madeira, geralmente com cobertura em fi bras naturais, 
ideal para a composição de jardins e áreas de lazer.

Urbanismo – Técnica de organizar as cidades com o objetivo de criar condições 
satisfatórias de vida nos centros urbanos.

Leitura complementar

Acesse o endereço abaixo e conheça mais termos empregados na Arquitetura e na 
Construção Civil.

http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/

Nesta aula, conhecemos um pouco dos termos das áreas de Arquitetura 
e Construção civil. Vimos as fases do projeto arquitetônico e os tipos 
de desenho aplicados a ele. Também aprendemos a realizar a cotagem 
de um desenho. Nas próximas aulas, veremos como fazer os desenhos 
arquitetônicos apresentados.
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Observe as fachadas das casas e prédios da rua em que você mora e, 
através de um texto descritivo, descreva os elementos arquitetônicos 
(paredes, esquadrias e cobertura) que as compõem detalhando a cor, a 
forma e o material dos mesmos.

Bom trabalho!
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