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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

Com o surgimento da informatização o desenho técnico topográfico ficou 

meramente composto de um micro computador e uma impressora ou plotter.  

Mas mesmo com estas tecnologias o profissional precisa ter os conhecimentos 

básicos do desenho técnico, através de suas normas técnicas e da utilização de 

instrumentais ditos não digitais, para que este tenha habilidade e possa desenvolver as 

técnicas do desenho, principalmente nas operações de campo. 

O Curso Técnico de Agrimensura do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina (IF-SC) incluiu na sua grade curricular a disciplina de 

Desenho Técnico, que através de seu ementário montou-se esta apostila para dar 

suporte aos alunos os conhecimentos técnicos, e que também possa ser usado nas 

demais disciplinas em que envolva especialmente o desenho topográfico. 
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 LISTA DE ABREVIATURA, SIGLAS E SÍMBOLOS 
 
 
 
 
 
 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 
AC Ângulo interno da curva 
AMN Associação MERCOSUL de Normalização 
C Corda 
CONMETRO Conselho Nacional de Metodologia, Normalização e Qualidade Industrial 
COPANT Comissão Pan-americana de Normas Técnicas 
d Deflexão por metro 
D Desenvolvimento da Curva (Comprimento) 
dt Distância Total 
dt/2 Ângulo de deflexão (entre a tangente e a corda) 
E Distância entre PI e a curva 
G Grau da curva 
gr/m2 Gramatura é o peso por unidade de área (gramas por metro quadrado) 
IF-SC Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 
ISO International Organization for Standardization 
LT Linha de Terra 
m Metro 
mm Milímetro  
m2 Metro Quadrado 
n.º Número 
NBR Norma Brasileira 
Obs.: Observação 
O Centro da curva 
PC Ponto de início da curva 
PI Ponto de interseção das tangentes 
PT Ponto de tangência ou término da curva 
R Raio da Curva 
T Tangente (distância entre PC e PI que é igual à distância entre PI e PT) 
V Vértice da Curva 
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1 Desenho Técnico  
 
 

O desenho artístico é uma forma de linguagem usada pelos artistas. Desenho 
técnico é usado pelos técnicos para transmitir detalhes técnicos de elementos, que 
deve ser feita da maneira mais clara possível.  

Mesmo preso por procedimentos e regras, um desenho técnico necessita que o 
técnico use sua criatividade para mostrar, com clareza, todos os aspectos de interesse 
do elemento desenhado, sem deixar dúvidas.  

Do outro lado, uma pessoa que esteja lendo um desenho deve compreender 
seus sinais convencionados básicos, que são usados para simplificar a linguagem 
gráfica, permitindo que haja o maior número de detalhes possível.  

Normas técnicas são códigos elaborados por entidades, tendo por objetivo 
promover a normalização entre as mais diversas atividades do conhecimento humano, 
a fim de promover a facilidade da prestação de serviços, da indústria, do comércio, da 
educação, da saúde, enfim de todas as atividades de cunho intelectual, científico, 
tecnológico e econômico.  

Existem associações de normalização (FIGURA 01), no Brasil podemos citar a 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

 
 

 
FIGURA 01 – Logotipo da ABNT 

 

Fundada em 1940, a ABNT é o órgão responsável pela normalização técnica no 
Brasil, fornecendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico nacional. É uma 
entidade privada, sem fins lucrativos, reconhecida como único Fórum Nacional de 
Normalização pela Resolução n.º 07 do CONMETRO, de 24.08.1992. É membro 
fundador da International Organization for Standardization (ISO), da Comissão Pan-
americana de Normas Técnicas (COPANT) e da Associação Mercosul de Normalização 
(AMN).  
 
 
1.1 Instrumentação  

 

Com o advento da informatização do desenho técnico topográfico, o instrumental 
ficou reduzido a um micro computador com software de desenho assistido por 
computador e um plotter ou impressora.  

Mesmo assim, ainda existem profissionais que utilizam a técnica do desenho 
técnico tradicional. No dia de hoje mesmo em um escritório totalmente informatizado, 
há a necessidade do instrumental básico para o desenho convencional.  

Prancheta, régua, par de esquadros, transferidores, escalímetros, são os 
equipamentos ainda usados (FIGURAS 02-09). Muitos outros como o calculadora, 
régua, compasso e gabarito, são equipamentos indispensáveis voltado para o desenho 
técnico em um trabalho topográfico.  
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FIGURA 02 - Gabarito E-27  

FIGURA 03 - Prancheta 

 
FIGURA 04 - Régua  

 
FIGURA 05 - Calculadora 

    

 
FIGURA 06- Compasso 

 
FIGURA 07 - Escalímetro 

 
FIGURA 08 - Transferidor  

FIGURA 09 - Esquadros 

 
1.1.1 Papéis 
 

Conforme a NBR 10068 (FIGURA 10), os papéis para o desenho variam de 
acordo com a sua utilização, podendo ser opacos, geralmente branco ou transparente 
e de sua gramatura. O formato do papel tem origem em um retângulo com área de um 
metro quadrado (1m2) e cujos lados medem 0,841x1,189m (841x1189mm), 
denominado de formato A0. Deste formato obtêm-se por bipartição, ou duplicação 
(FIGURA 11), os demais formatos. 

 
 

1.1.1.1 NBR10.068 – Layout e Dimensões 

 
FIGURA 10 – NBR/ABNT 10068 Folha de desenho - Leaiute e dimensões 
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1.1.1.2 Tipos 
 

Quanto ao uso, em desenho técnico, o papel pode ser opaco, transparente 
(manteiga, vegetal e poliéster) e liso ou milimetrado. Em relação ao tipos de papéis 
quanto às dimensões, temos a seguir no QUADRO 01: 
  

DESIGNAÇÃO 
DIMENSÕES 

(mm) 
MARGEM 

ESQUERDA (mm) 
DEMAIS 

MARGENS (mm) 
ESPESSURA DAS 

LINHAS (mm) 

A0 841x1.189 25 10 1,4 

A1 594x841 25 10 1,0 

A2 420x594 25 7 0,7 

A3 297x420 25 7 0,5 

A4 210x297 25 7 0,5 

A5 105x210 25 7 0,5 
QUADRO 01 – Tipos de formatos de papel em relação à dimensão 

 

 
FIGURA 11 – Designação e bipartição dos tipos de papel a partir do formato A0 

 

Um desenho técnico dentro da empresa tem valor de documento e para tanto 
deve receber atenção, quanto ao item padronização. O original deve ser executado em 
menor formato possível, desde que não prejudique a sua clareza. A escolha do formato 
mais adequado deve ser feita entre os formatos apresentados na série A. 
 
a) Margens 

As margens são limitadas pelo contorno externo da folha e o quadro interno que 
limita o espaço para o desenho. A margem esquerda serve para perfuração para um 
futuro arquivamento. As folhas de desenhos pode ser utilizada tanto na posição vertical 
como na horizontal (FIGURA 12).  
 

  
FIGURA 12 – Margens da folha do desenho 

 

 

 

 

 
Margem Esquerda 

Contorno da Folha 

 

 

 

 

 
Quadro Interno 

Quadro Interno 
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b) Marcas de Centro 

As folhas da série A necessitam de marcas de centro (FIGURA 13) em seu 
sentido horizontal, tal como vertical, conforme seus eixos de simetria. As marcas de 
centro devem ser estendidas para dentro do quadro interno. Como a norma não 
estabelece o quanto usar, a sugestão é de 7mm. 

 
 

 
 

 
 
 

 
FIGURA 13 – Folhas da série A e suas marcas de centro 

 
 

c) Marcas de Cortes 
Estas marcas (FIGURA 14) são construídas para orientar o corte da folha de 

cópias e são executadas em forma de um triângulo isóscele com 10mm de lado, ou 
com dois pequenos traços de 2 mm de largura em cada canto. 

 
 
 

d) Sistema de Malhas (FIGURA 15) 
- Permite localização de detalhes, modificações e revisões. 
- Deve ser executado com traço de 0,5mm 
- O número de divisões é aplicado à complexidade do desenho. 
- O comprimento de qualquer retângulo da malha deve estar entre 25 e 75mm. 
- Os numerais devem estar dispostas da margem esquerda para a direita. 
- As letras devem estar dispostas de cima para baixo. 
- Se o número de divisões exceder as letras do alfabeto deve-se utilizar a repetição 
(AA, BB). 
 
 

          
 

Marcas de Centro 

 

 

 

 

 
Marcas de Centro 
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FIGURA 14 – Marcas de Corte FIGURA 15 – Sistema de Malhas  

 

 
 

e) Selo (FIGURA 16) 
 Serve para identificar o conteúdo da folha, bem como: área, escalas, data, 
endereço, número ou articulação da folha e qual profissional ou empresa que executou 
o desenho topográfico.  
 
 

FIGURA 16 – Selo padrão do Curso Técnico de Agrimensura   
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f) NBR 13142 – Dobragem de Cópia 
 

A NBR 13142 (FIGURA 17) recomenda o procedimento para que as cópias 
sejam dobradas de forma que estas fiquem com dimensões, após dobradas, 
similares às dimensões de folhas tamanho A4.  

 

 
FIGURA 17 – NBR/ABNT 13142 Desenho Técnico – Dobramento de Cópia 

 
 
Esta padronização se faz necessária para arquivamento e armazenamento 

destas cópias, pois os arquivos e as pastas possuem dimensões padronizadas 
(FIGURA 18-21). A seguir são reproduzidos os desenhos constantes na referida 
Norma indicando a forma que as folhas de diferentes dimensões devem ser 
dobradas. 

 
FIGURA 18 - Dobramento do A0 
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FIGURA 19 - Dobramento do A1 

 

 
FIGURA 20 - Dobramento do A2 

 
 

 
FIGURA 21 - Dobramento do A3 
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1.1.2 Tipo de Grafite 
 
 

 Lapiseira – para trabalhar com desenho técnico a lapiseira (FIGURA 22 e 23) é 
melhor que o lápis, pois mantém uma espessura uniforme durante o traçado, 
eliminando a tarefa de preparo da ponta. No desenho a mão livre deve-se diferenciar 
as linhas na espessura e tonalidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 22 – Lapiseira e Grafite   FIGURA 23 – Detalhe da ponta da lapiseira 

 

 
 O grafite tem uma escala de dureza (FIGURA 24) que recebe a seguinte 
classificação em: 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 
8B e 9B. 
 
 
 
H significa "hard", sendo esse um grafite duro. 
B significa "brand", sendo esse um grafite macio. 
HB significa "hard/brand", sendo esse um grafite de dureza média. 
 
 
 

 
FIGURA 24 – Tipos de grafites utilizado em desenho técnico 
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Particularmente não é necessário utilizar todos esses tipos de grafite, pelo fato 
de que dependendo da pressão que é colocada no lápis pode trazer vários tons. 
Interessante utilizar apenas o H, B e 2B. Além dos grafites pretos, também se encontra 
os coloridos. 
 
 

 
1.1.3 Borrachas 
 Servem para apagar desenhos quando utilizadas com grafite, são de 
características macia e suave, aplicável sobre diversos tipos de superfície e para 
qualquer graduação de grafite.   
 As borrachas plásticas (FIGURA 25 e 26) permitem apagar pequenos detalhes 
por serem mais rígidas e possibilitar serem cortadas para formar arestas. 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 25 - Borrachas 
 
 

Porta-borracha: fácil de usar, possui corpo que se assemelha a 
uma caneta e borracha macia que tem pouca abrasividade 
sobre o papel. Possui sistema corrediço de ajuste através de 
seu clip prendedor. Isso possibilita controlar o tamanho da 
borracha e o quanto esta será gasta. É ideal para apagar 
detalhes na finalização de desenhos, tanto técnicos quanto 
artísticos. Sua borracha é plástica e branca, de alta qualidade 
não esfarela nem borra o desenho. 

FIGURA 26 - Porta-borracha 
 
 
 
1.1.4 Escalímetro 

O escalímetro é um instrumento de desenho técnico utilizado para 
desenhar objetos em escala ou facilitar a leitura das medidas de desenhos 
representados em escala. Podem ser planos (FIGURA 27) ou triangulares 
(FIGURA 28). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 27 – Escalímetro Plano    FIGURA 28 – Escalímetro Triangular 
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  O escalímetro triangular, é dividido em três faces, cada qual com duas 
escalas distintas. Pode-se, nesse caso, através da utilização de múltiplos ou 
submúltiplos dessas seis escalas, extrair um grande número de outras escalas 
(QUADRO 02). 

O escalímetro convencional utilizado na engenharia e na arquitetura é 
aquele que possui as seguintes escalas 1:20; 1:25; 1:50; 1:75; 1:100; 1:125. 
Cada unidade marcada nas escalas do escalímetro correspondem a um metro. 
Isto significa que aquela dada medida corresponde ao tamanho de um metro na 
escala adotada. 
 

1:2 1:20 1:200 1:2000 

1:2,5 1:25 1:250 1:2500 

1:5 1:50 1:500 1:5000 

1:7,5 1:75 1:750 1:7500 

1:10 1:100 1:1000 1:10000 

1:12,5 1:125 1:1250 1:12500 
QUADRO 02 – Múltiplos e submúltiplos de Escalas 

 
 

 
1.1.5 Esquadros 

O esquadro é um instrumento para traçar linhas e 
ângulos. Existem basicamente dois tipos de esquadros: O 
primeiro com o formato de um triângulo 
retângulo isósceles de 45º-45º-90º (FIGURA 29);  

 
 

 
O segundo com o formato de um triângulo 

retângulo escaleno de 30º-60º-90º (FIGURA 30). Quanto ao 
tamanho ou se tem ou não graduação, depende das 
funções que se quer explorar com o instrumento.  

 
 
 
 
1.1.6 Transferidor 

Transferidor (FIGURA 31) é um instrumento usado para 
medição de ângulos em desenhos. É composto basicamente 
por uma escala circular, ou de seções de círculo, dividida e 
marcada em ângulos espaçados regularmente, tal qual 
numa régua, porém com a finalidade de medir ângulos. A 
precisão para medição de ângulos é baixa servindo apenas 
para desenhos e nunca para cálculos. 

 
 
 
 

FIGURA 29 – Esquadro de 45º 

FIGURA 30 – Esquadro de 30º ou 60º  

FIGURA 31 – Transferidor Circular 
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1.1.7 Compasso 
 

Usado para traçar circunferências e para transportar medidas. O compasso 
tradicional possui uma ponta seca e uma ponta com grafite (FIGURA 32).  

O compasso ideal, suas pontas se tocam quando se fecha, caso contrário 
o instrumento está descalibrado. A ponta de grafite deve ser chanfrada (FIGURA 
33), feita com o auxílio de uma lixa.  

Os compassos também podem ter pernas fixas ou articuladas, que pode 
ser útil  para grandes circunferências. Alguns  modelos possuem extensores para 
traçar circunferências ainda maiores.  

 
 
 
 
 
1.1.8 Gabarito 

São instrumentos geralmente em material plástico ou alumínio com 
diversos desenhos vazados. A marca Trident possui uma vasta gama de 
gabaritos, porém, os principais utilizados na topografia são os seguintes modelos 
(FIGURAS 34-40): A-3; D-9; E-2; E-7; E-26; E-27; E-32; 
 

  
 

 
FIGURA 34 – A-3 FIGURA 35 – D-9 FIGURA 36 – E-2 FIGURA 37 – E-7 

 

   
FIGURA 38 – E-26 FIGURA 39 – E-27 FIGURA 40 – E-32 

 
  

 
FIGURA 33 – Ponta do 

Grafite Chanfrado 

 
FIGURA 32 – Compasso 
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1.2 Desenho a Mão Livre 

O esboço é aceito, geralmente, como um meio 
universal e eficaz de comunicação, tanto entre 
técnicos como entre leigos. A habilidade em executar 
a mão livre um desenho (FIGURA 41) é uma parte 
importante do conjunto de conhecimentos de cada 
técnico em Agrimensura. O exercício do esboço a 
mão livre aprimora a observação (FRENCH, 1975, 
p.388).   

Portanto, na prática o desenho utilizado por 
Engenheiros e Técnicos em Agrimensura é 
predominantemente executado à mão livre; pois, uma vez esboçada, sua 
complementação e apresentação final constituem, habitualmente, mero trabalho de 
rotina que pode ser delegado a terceiros. 

A elaboração de esboços, além de favorecer a análise gráfica, ajuda a 
desenvolver o sentido de proporcionalidade. Damos o nome a este esboço de croqui 
(do Francês croquis) que será visto no item 1.2.6. Os materiais necessários para 
elaboração de croquis são: lápis, borracha e papel. Adicionalmente, pode-se utilizar 
outros instrumentos para facilitar e tomar claro o desenho, como esquadros pequenos, 
réguas e gabaritos. 
 
 
 
1.2.1 Noções de Proporção 
 A proporção tem a ver com o tamanho de um elemento no desenho em relação 
com outro elemento do mesmo desenho, ou do objeto que está sendo observado. 
  
 
 
PONTOS IMPORTANTES: -Traços bem feitos; - Rigor das proporções; - Aplicação das 
Normas; - Aplicação das Convenções de Representação. 
  

Desenho Técnico

DESENHO A MÃO LIVRE

O antebraço deve estar totalmente apoiado sobre a prancheta. A mão deve segurar 

o lápis naturalmente, sem forçar, e também estar apoiada na prancheta.

Deve-se evitar desenhar próximo às beiradas da prancheta, sem o apoio do

antebraço.

O antebraço não estando apoiado acarretará um maior esforço muscular, e,

em conseqüência, imperfeição no desenho.

Os traços verticais, inclinados ou não, são 

geralmente desenhados de cima para baixo 

e os traços horizontais são feitos da esquerda

para a direita.

Prof. Aline FernandesFIGURA 41 – Desenho a mão 
livre 
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EXERCÍCIOS 
01) Desenho de observação de objetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02) Criação de figuras. 
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1.2.2 Caligrafia Técnica 
 
 Caligrafia técnica são caracteres usados para escrever em desenho. A caligrafia 
deve ser legível e facilmente desenhável. Muito embora a tecnologia computacional 
seja hoje o meio mais eficaz e aplicado ao desenho técnico, é indispensável tal 
conhecimento, inclusive porque é um item normalizado pela ABNT/NBR 8402 (FIGURA 
42). 

Um croqui além de mostrar a forma geométrica de algo sempre vai ser 
acompanhado de informações escritas através de letras e algarismos. Com o objetivo 
de criar uniformidade e legibilidade para evitar prejuízos na clareza do croqui ou 
desenho e evitar a possibilidade de interpretações erradas, a norma NBR 8402 fixou as 
características da escrita em desenho técnico.  

A norma entra em detalhes desde o formato dos caracteres até a espessura das 
linhas. Sabemos que os desenhos finais são feitos no computador, mas para os croquis 
recomendaremos que o aluno siga os exemplos mostrados a seguir, que se preocupa 
com o mais importante, ou seja, legibilidade, tamanho e forma correta dos caracteres. 
 
 
 
1.2.2.1 NBR8402 – Caligrafia Técnica 
 

 
FIGURA 42 – NBR/ABNT 8402 Execução de caracter para escrita em desenho técnico 

 
 
 Na caligrafia técnica a escrita pode ser vertical ou inclinada, em um ângulo de 15° 
para a direita em relação à vertical conforme FIGURAS 43-46. 
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FIGURA 43 – Exemplo de letras maiúsculas 

 
 

 
FIGURA 44 – Exemplo de letras minúsculas 

 

 
FIGURA 45 – Exemplo de algarismos 

 

 
FIGURA 46 – Proporções 

 
EXERCÍCIOS 

01) Escreva em caligrafia técnica, sobre as linhas auxiliares, os caracteres abaixo. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z 

 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 
0123456789 0123456789 [(:;"#%*/=@ 
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02) Reescreva o texto em caligrafia técnica 
Grau de Elaboração do Desenho Técnico 

 Croqui: desenho, em geral à mão livre; uma representação rápida de uma ideia, não responde a 
uma norma, não tem uma escala definida, porém, deve respeitar as proporções. 

 Desenho Preliminar: é passível de modificações.  
 Desenho Definitivo: corresponde a solução final do projeto, ou seja, é o desenho de execução.  
 Detalhe (desenho de produção): desenho de componente isolado ou de uma parte de um todo, 

geralmente utilizado para a sua fabricação.  
 Desenho de conjunto (montagem): desenho mostrando vários componentes que se associa 

para formar um todo, geralmente utilizado para a montagem e manutenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



25 

 

 

 

CURSO TÉCNICO DE AGRIMENSURA 
APOSTILA DE DESENHO TÉCNICO 

Leonel Euzébio de Paula Neto, Paulo Barral de Hollanda Gomes Vieira e Tatiana Crystina Rocha de Oliveira 
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1.2.3 Traços 
 

Ao desenhar com a lapiseira, é importante que se mantenha uma espessura 

uniforme nos traçados. Para simplificar o trabalho pode-se usar a lapiseira com 0,5 mm 
(espessura média) e dureza HB (média). E com diferentes pressões no traçado fazer 
as diferenciações nas linhas (tonalidades e espessuras) conforme NBR 8.403/84 
(FIGURA 47). 

 
 

 
 

FIGURA 47 – NBR/ABNT 8403 Aplicação de linhas em desenhos – Tipos de linhas – Larguras das linhas 
 
 
 
 
 

TRAÇADO (SEGMENTOS) 
TIPO / TONALIDADE 

GRAFITE 
DUREZA / ESPESSURA 

EMPREGO 

 
Grosso, contínuo e escuro 

HB - 0,7 Linhas definitivas e contornos 

 
Médio, contínuo e normal 

H - 0,5 Texturas (hachuras) e caligrafia 

 
Médio, tracejado e normal 

H - 0,5 Linhas ocultas (invisíveis) e imaginárias 

 
Fino, contínuo e claro 

2H - 0,3 Linhas de construção (auxiliares) e cotas 

 
Fino, traço-ponto e claro 

2H - 0,3 Linhas de centro e simetria 

QUADRO 03 – Resumo de tipos de linha 
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EXERCÍCIOS 

 
01) Faça a mão livre traçando as linhas paralelas horizontais, verticais e inclinadas. 

Veja o exemplo abaixo e use como modelo: 
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02) Trace a mão livre, alternadamente, os tipos de linhas usadas em desenho técnico: 
Grossa Cheia; Média Tracejada, Fina Cheia e Traço-ponto Fina. 

 
 
 
 
03) Trace, na mesma folha, segmentos de reta concorrentes. Veja o exemplo abaixo e 
use como modelo: 
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1.2.4 Desenho Figurativo 
É constituída por desenho, imagem, figura ou qualquer forma estilizada de letra 

e número. 
1.2.4.1 Continuidade 
A continuidade consiste em completar um desenho que está inacabado. 
 

EXERCÍCIO 
01) De continuidade ao desenho abaixo. 
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1.2.4.2 Espelhamento 
Espelhamento é a representação do desenho rebatido, idêntico ao original. 
 

EXERCÍCIOS 
01) Conclua o desenho de espelhamento da Estação Total. 
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02) Faça o espelhamento do Nivel abaixo. 
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1.2.4.3 Redução e Ampliação 
Redução é a diminuição proporcional de um desenho através de uma escala 
determinada, enquanto a ampliação é o inverso, ou seja, aumento proporcional. 
 

EXERCÍCIOS 
01) Reduzir a figura abaixo. 
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02) Ampliar a figura abaixo. 
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1.2.5 Desenho de Objetos 
O desenho de objeto é a representação através da observação, mantendo a 

proporcionalidade e o detalhamento de luz e sombra, mas também pode ser a 
elaboração de um projeto para que o mesmo possa ser executado e materializado. 
 
1.2.5.1 NBR10067 – Vistas e Cortes 

 
FIGURA 48 – NBR/ABNT 10067 Princípios gerais de representação em desenho técnico 

 
1.2.5.2 Vistas (Superior/Frontal/Lateral) 
 Em desenho, vista é a representação de um objeto em plano ortogonal. As 
características do objeto em questão determinam quais as vistas necessárias para a 
sua representação (FIGURA 49). Para um grande número de objetos necessitam 
apenas de duas ou três vistas, criteriosamente escolhidas para representá-los, sendo 
as seguintes: vista superior, vista frontal e vista lateral. 

 
 

FIGURA 49 – Tipos de vistas (Superior / Lateral / Frontal) 
  



35 

 

 

 

CURSO TÉCNICO DE AGRIMENSURA 
APOSTILA DE DESENHO TÉCNICO 

Leonel Euzébio de Paula Neto, Paulo Barral de Hollanda Gomes Vieira e Tatiana Crystina Rocha de Oliveira 

 

 
EXERCÍCIO 

01) Represente as seguintes vistas: Frontal; Lateral Esquerda; Superior; conforme o 
modelo abaixo: 

 

01-A) 
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01-B) 

 

 

 

 

01-C) 
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01-D) 

 

 

 

 

01-E) 
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01-F) 

 

 

 

01-G) 
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01-H) 

 

 

01-I) 
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1.2.6 Croqui 
 

O desenho como registro de uma intenção ou também caracterizado como 
croqui, seja artística ou técnico, ao ser marcado com o lápis ou qualquer outra 
ferramenta sobre o papel, grava um instante. Mas que ao longo do tempo vem 
assumindo qualidades diferenciadas, devido ao emprego e aos diversos meios 
utilizados para o seu desenvolvimento. Conforme MARTINO (2007, p.26) o desenho 
pode ser caracterizado como: 
 

“O desenho passou a ser utilizado de diferentes formas. Por um lado, como um 
dos meios de anotação que possibilita despertar a leitura de elementos 
cognitivos, correspondentes a um determinado tipo de anotação. Por outro, 
utilizado para a compreensão espacial, ou até mesmo para informar dados 
referentes ao dimensionamento, para uma compreensão precisa do projeto; 
fazendo, neste caso, necessária a utilização de um rigor técnico (MARTINO, 
2007, p.26).” 

 
O croqui vai além de um mero desenho com um resultado formal. Compreende o 

registro de um processo que está em desenvolvimento num pensamento criativo, 
utilizando imagens, textos e outros diferentes meios de expressão para tal registro 
(MARTINO, 2007, p.35). 

O croquis (palavra francesa eventualmente aportuguesada como croqui ou 
traduzida como esboço ou rascunho) costuma se caracterizar como um desenho de 
traços objetivos sem escala, mantendo a proporção do que está sendo representado. 

Um croquis, portanto, não exige grande precisão, refinamento gráfico, diferente 
de desenhos finalizados. O que costuma ser mais importante no croquis é o registro 
gráfico de um elemento, através de uma técnica de desenho rápido e claro. 

De acordo com Ortega (2000), existe uma classificação para os vários tipos de 
croqui evidente que tal registro não é uma propriedade apenas dos “pensadores 
visuais” (McKIM,1980), mas que pode ser utilizado como recurso por outros, quanto à 
ordenação das ideias e registro da percepção.  

O croqui topográfico pode ser confeccionado parte antes do levantamento e 
complementado durante a execução do mesmo, ou confeccionado totalmente durante o 
levantamento. Para a anotação de caracteres alfanuméricos no croqui, deve ser 
empregada a caligrafia técnica assim como o uso de sinais convencionados. O uso de 
um gabarito propicia um croqui de melhor qualidade embora o seu uso não seja 
obrigatório.  

A NBR/ABNT 13.133, de maio de 1994, que normaliza a execução de 
levantamentos topográficos, determina que croqui é um “esboço gráfico sem escala, 
em breves traços, que facilite a identificação de detalhes”. 

Todas as medições de campo devem ser registradas em cadernetas adequadas 
ao tipo de operação e anotadas de forma permanente. Todos os elementos observados 
(ângulos, distâncias, altura do instrumento, altura do sinal, leituras nas miras e outros 
elementos que possibilitem os cálculos) devem ser registrados, de forma clara, 
ordenada, completa, precisa e impessoal. Além disso, ela deve conter os croquis dos 
detalhes a representar, com indicação dos pontos visados e medições complementares 
de distâncias destinadas a servir de verificação, ou mesmo, para completar o 
levantamento. 
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A boa ordenação dos elementos coletados no campo é indispensável aos 
cálculos e desenho correto e completo da planta que, normalmente, são efetuados por 
profissionais diferentes. No levantamento de detalhes devem ser inspecionados: a) 
croqui com a identificação dos pontos, sua seleção e legibilidade; b) medições de 
distância com a verificação das discrepâncias relativamente às tolerâncias de controle. 

Fazendo uma breve referência do que a norma aborda sobre o assunto, pode-se 
afirmar o seguinte: a NBR/ABNT 13.133 orienta que os originais de medição devem ser 
apresentados para serem inspecionados, mas não fornece exemplos de como devem 
ser feitos e não obriga a arquivar como documento. Porém, o croqui para técnico em 
agrimensura é documento de medição, pois orienta e complementa o levantamento 
topográfico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 50 – Croqui de Medição e Sinais Convencionados 
 
 

Conforme Portaria nº511 de 07 dezembro de 2009 (BRASIL, 2009, p.75) do 
Ministério das Cidades sobre o Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) no que se refere 
ao croqui, em seu artigo 7º inciso I define: que o CTM deve incluir o “arquivo de 
documentos originais de levantamento cadastral de campo”, então, reforça a 
importância do croqui em trabalhos de topografia e geodésia.  

A seguir alguns exemplos de croquis (FIGURAS 51 a 55) na área de topografia 
nas diversas disciplinas realizadas no Curso Técnico de Agrimensura do IF-SC.  

 
 

EXERCÍCIO 
01) Elaborar o croqui da área definida: 
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EXEMPLO 01 – MODELO DE FORMULÁRIO PARA CROQUI: 

 FIGURA 51 – Exemplo de Croqui 
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EXEMPLO 02 – MODELO DE CROQUI: 
 
 
 

 
FIGURA 52 – Exemplo de Croqui 
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EXEMPLO 03 – SINAIS CONVENCIONADOS PARA CROQUI DE CADASTRO: 

 
FIGURA 53 – Exemplo de Croqui 
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EXEMPLO 04 – MODELO DE CROQUI: 

 

 
FIGURA 54 – Exemplo de Croqui e Sinais Convencionados 
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EXEMPLO 05 – MODELO DE CROQUI: 
 
 

 
FIGURA 55 – Exemplo de Croqui e Sinais Convencionados 
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1.3 Desenho Instrumental 
 
1.3.1 Escala 
 

É a relação matemática entre a distância de um elemento sobre um desenho no 
papel. Esta razão é adimensional já que relaciona quantidades físicas idênticas de 
mesma unidade (FIGURA 56). A escala pode ser representada numericamente e 
graficamente. 

A escala mostra a quantidade de redução do mundo real, quando representado 
na forma gráfica. Tecnicamente, a escala é definida como a razão entre a distância 
gráfica (d), a distância real (D) (NOGUEIRA, 2009, p.36). Como as linhas do elemento 
e as do desenho são homólogas, o desenho que representa o objeto é uma figura 
semelhante à dele, logo, a razão ou relação de semelhança é a seguinte: 
 

Esc = d / D 
 

 

 
FIGURA 56 – Exemplos de mapas com escalas diferentes  

 
 

Exemplo: 
 

000.300:1
000.300

1

000.15

05,0

15

5


m

m

km

cm

D

d
Esc
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 Existe 3 possibilidades de indicar a Escala, que pode ser representada nos 
mapas de três formas: a) descrição verbal (escala falada): 1cm corresponde a 100m; b) 
representação unitária ou numérica: 1:10000; c) representação gráfica: barra de escala;    
 A seleção da escala (FIGURA 57) tem consequências importantes na aparência 
do mapa e no seu potencial de comunicação. Quanto menor a escala, maior será a 
generalização e simbolização no mapa. A seguir a diferenciação de escala grande e 
pequena (QUADRO 04): a) Escala Grande: denominador pequeno (pequenas áreas) 
dados com representação detalhada. b) Escala Pequena: denominador grande 
(grandes áreas) dados com representação geral. 
 
1.3.1.1 NBR 8196 – Emprego de escalas 
 

 
FIGURA 57 – NBR/ABNT 8196 Desenho Técnico – Emprego de Escalas 

 
 
 

 
 

REDUÇÃO NATURAL AMPLIAÇÃO 

1:2 1:1 2:1 

1:5  5:1 

1:10  10:1 
Nota - As escalas desta tabela podem ser reduzidas ou ampliadas à razão de 10. 

QUADRO 04 – Escala (Redução/Natural/Ampliação) 

 
 

1.3.1.2 Numéricas 
A escala numérica é representada sob a forma de fração. O numerador é 

sempre a unidade (1) e indica à distância no desenho, e o denominador a distância real 
(número de vezes que a realidade foi reduzida para ser desenhada) correspondente, 
sempre em metros (m). A escala numérica pode ser representada de três formas 
diferentes: 
 
 
 
 

000.100:1Esc 000.100/1Esc
000.100

1
Esc
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1.3.1.3 Gráfica 

A escala gráfica é representada sob a forma de um segmento de reta, 
normalmente subdividido em seções e ao longo do qual são registradas as distâncias 
reais correspondentes às dimensões do segmento. Em alguns mapas essas distâncias 
surgem na escala métrica europeia (FIGURAS 58 e 60) e em outros se conjugam as 
unidades de medida europeias com as anglo-saxônicas em milhas (FIGURA 59) 
utilizadas pelos ingleses e americanos . 
 
Ex.: 50 quilômetros dividido por 1,609347km que corresponde 1 milha terrestre 
equivale a 31,0685 milhas 

 
 

 
FIGURA 58 – Escala gráfica em m 

 
 

 
FIGURA 59 – Escala gráfica comparando milha e quilômetro 

 

Ex.: Na escala 1: 100 000 - "1 m" representa a distância no desenho enquanto que o     
"100 000 m" representa a distância real. Isto significa que 1 m no mapa corresponde a 
100 000 m na realidade, ou seja, 1 km. 

 
FIGURA 60 – Exemplo da utilização dos dois tipos de escala na mesma situação 

 
 
Alguns desenhos trazem uma escala gráfica, outros trazem uma escala 

numérica (FIGURA 61) e, existem ainda, os que trazem os dois tipos de escalas. 
Observando-se o mapa do Brasil  vê-se que o mesmo mapa pode ser acompanhado 
por qualquer um dos tipos de escalas. As escalas gráficas e numéricas representa-se 
de formas diferentes, mas têm o mesmo objetivo: informar quanto reduzido for o 
desenho. Conforme o QUADRO 05 apresenta as vantagens e desvantagens entre as 
escalas gráfica e numérica. 

 

-2 0 2 4 6 8m

00 25 50km

00 30 60mi

100km0100km0
ou
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FIGURA 61 – Comparação entre escala gráfica e escala numérica 

 
 
 

ESCALA GRÁFICA ESCALA NUMÉRICA 
Vantagens Desvantagens Vantagens Desvantagens 

Mantêm-se a proporcionalidade 
quando surgem reduções, 

ampliações 
Menor precisão Maior precisão 

Imprópria para reduções, 
ampliações 

 QUADRO 05 – Vantagens e desvantagens da utilização das escalas gráfica e numérica 

 
 
 

As representações cartográficas associadas com a escala que usamos em mapa 
têm uma aplicação dentro da cartografia, podem ser denominadas (QUADRO 06): 

 
 

APLICAÇÃO ESCALA 
Detalhes de terrenos urbanos 1:50 

Planta de pequenos lotes e edifícios 1:100 e 1:200 

Planta (quadra) de arruamentos e loteamentos urbanos 1:500 a 1:1.000 

Planta de propriedades rurais 1:500 até 1:10.000 

Planta cadastral de cidades  1:1.000 até 1:25.000 

Cartas de municípios 1:25.000 até 1:200.000 

Mapas de estados, países, continentes etc. 1:200.000 a 1:10.000.000 
 

QUADRO 06 – Aplicações de representações cartográficas em função da escala  
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 Para fazer a transformação (QUADRO 07) de cm (centímetro) para km 
(quilômetro), devemos utilizar uma tabela com os submúltiplos e múltiplos do metro: 

 

km m cm 
0,001 1 100 

0,01 10 1.000 

0,1  100  10.000 

1 1.000 100.000 

10 10.000 1.000.000 

100 100.000 10.000.000 

 
QUADRO 07 – Equivalência de unidade métrica  

 
 
1.3.1.4 Problemas com escalas 

 
1) Temos um mapa com escala 1/250 000. Nesse mapa as localidades A e B estão 
separadas 4cm. Qual a distância que as separa na realidade? 
Neste problema sabemos a escala e a distância no mapa. Pretendemos saber a 
distância real. 
Resolução:  

 

 

 

 

Resposta: As duas localidades estão distantes 10 km. 

 
2) No mesmo mapa, queremos assinalar uma localidade K que se encontra situada  3 
km  ao Norte da localidade A. Neste problema sabemos a escala do mapa e a distância 
real. Queremos saber a distância no mapa. 
Resolução: 
1º  - temos de transformar os 3 km em metros, dá 3000m. Agora já podemos efetuar os 
cálculos. 
 

 

 

 

Resposta: No mapa devemos medir 1,2 cm, para Norte da localidade A e assinalar a 
localidade K. 

kmx

m
x

mx

x

x

m

m

m

D

d
Esc
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1

10000

10000.1

04,0.250000.1
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X

m

m
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d
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3) Temos uma planta de um lote urbano sem escala. Nesta planta a testada está 
representada com 10cm, mas sabemos que na realidade medem 30 metros. Neste 
problema sabemos a distância no mapa e a distância real. Queremos saber a escala. 

 

Resolução: 

1º  - temos de transformar os 10cm em metros, dá 0,1m. Agora já podemos efetuar os 
cálculos. 

 

 

 

Resposta: A escala dessa planta é de         ou 1:300 

 
 

EXERCÍCIOS 
 

01) Complete as unidades do sistema métrico: 

____ – ____ – ____ – m – ____ – ____ – ____ 
 
02) Qual das escalas a seguir é a maior e por 
que ? 
a) 1:200  
b) 1:5000  
c) 1:100  
d) 1:2000  
e) nda 
 
03) Em um mapa topográfico, um dos lados da 
poligonal representada no papel mede 65cm. 
Sabendo-se que a escala do desenho é de 
1:2.000, a medida real correspondente a esse 
lado no terreno será ____________________ . 
 
04) Qual a dimensão real de uma estrada que, 
em uma carta cuja escala é 1:20.000 é 
representada por 0,08m? 
 
05) Numa planta, um trecho da Avenida 
Beiramar aparece como uma reta de 0,065m de 
comprimento. Sabendo-se que a escala era de 

1:10.000, qual será a extensão real do trecho 
dessa importante avenida do Centro de 
Florianópolis? 
 
06) Qual a escala de uma carta na qual uma 
estrada de 1600m reais é representada por 
0,64m? 
 
07) A ponte Rio-Niterói, com 14km de extensão, 
é representada em uma carta na escala 
1:50.000 com que valor? Resposta em m. 
 
08) Em uma carta, verificamos que um 
segmento AB mede 0,008m. O correspondente 
a esse segmento no terreno é igual a 400m. 
Determine a escala da carta onde estamos 
trabalhando: 
 
09) Em uma carta na escala 1:50.000 a 
distância entre dois pontos A e B é indicada por 
0,12m. Em outra carta, cuja escala 
desconhecemos, para essa mesma distância 
encontramos 0,24m. Determine a escala dessa 
carta. 

 

300
1,0

30

1.30.1,0

1

30

1,0







x

x

xm

m
Esc

300

1
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10) Utilizando somente a escala gráfica, determine as medidas dos segmentos indicados:      ,       e       . 

 
 
 
 
11) Qual a distância entre os pontos “A” e “B” nas escalas: 

 
A +                                                            + B 

 
a) 1:250  =  ____________________ 
b) 1:75   =  ____________________ 
c) 1:200  =  ____________________ 
d) 1:10   =  ____________________ 
e) 1:1000 =  ____________________ 
 
 
12) Ampliar em 5 vezes a escala 1:100.000: 
 
 
 
 
 
 
13) Reduzir em 4 vezes a escala 1:25.000: 
 
 

 
 
 
 
 
 

AB CD EF
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14) Utilizando somente a escala gráfica, determine as medidas dos segmentos indicados:       ,      e       . 
 

 
 
 
15) Considerando a estética, clareza e bom senso, construir escalas gráficas para as seguintes escalas 
numéricas: 
 

a) Escala 1:100.000 
 
 
 
b) Escala 1:500.000 
 
 
 
c) Escala 1:10.000 
 
 
 
d) Escala 1:100 
 
 
 
e) Escala 1:200 
 
 

 
 
16) Para representarmos no papel, uma linha reta que no terreno mede 45m, utilizando-se a escala 
1/450, pergunta-se: qual será o valor desta linha? 
 
 
 
 
 
 
 

GH IJ KL
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17) Utilizando somente a escala gráfica, determine as medidas dos segmentos indicados:       ,      e       . 
 

 
 
 
 
18) Assinale (V) para as alternativas que apresentarem informações corretas e (F) para as alternativas 
que apresentarem informações incorretas sobre a escala. 
(___) a) 1:200.000 (0,01m = 20km) 
(___) b) 1:50.000 (0,01m = 50km) 
(___) c) 1:12.000 (0,01m = 120km) 
(___) d) 1:550.000 (0,01m = 5.500km) 
(___) e) 1:700.000 (0,01m = 7km) 
 
19) A escala de um desenho em que um dos lados de uma poligonal que mede em campo, 165m, mas 
se encontra representado como 0,55m é ____________________ . 
 
20) Durante as férias de verão, foi realizada uma excursão para o marégrafo de Imbituba, cuja distância 
real percorrida foi de 90km. Qual a escala utilizada se no mapa esta distância está representada por 
0,025m. R.: ____________________ . 
 
  

MN OP QR
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21) Calcule as diferentes escalas sabendo que: AB = 52.737,79m. 
 
 
 
 

  

A 

B 
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1.3.2 Retas 
 
 

Reta: é um objeto geométrico que possui infinitos pontos em apenas uma 
dimensão.  
 
 
1.3.2.1 Traçados 
Traçado é um tipo de reta e pode ser divido em (FIGURAS 62-66): segmento reta, 
segmento colineares, segmentos consecutivos, retas coplanares e retas concorrentes. 
Segmento de Reta - É a porção de uma reta, limitada por dois de seus pontos. O 
segmento de reta é, portanto, limitado e podemos atribuir-lhe um comprimento. O 
segmento é representado pelos dois pontos que o limitam e que são chamados de 
extremidades. Ex: segmento AB, MN, PQ, etc. 
 
 
 

 
FIGURA 62 – Segmentos de reta  

 
 
 
 
a) Segmentos Colineares - São segmentos (FIGURA 63) que pertencem à mesma reta. 

 
FIGURA 63 – Segmentos Colineares  

 
 
 
 

b) Segmentos Consecutivos - São segmentos cuja extremidade de um coincide com a 
extremidade de outro. 

 

FIGURA 64 – Segmentos Consecutivos  
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c) Retas Coplanares - São retas que pertencem ao mesmo plano. 

 
FIGURA 65 – Retas Coplanares  

 
 
 

d) Retas Concorrentes - São retas coplanares que concorrem, isto é, cruzam-se num 
mesmo ponto; sendo esse ponto comum às duas retas. 

 
FIGURA 66 – Retas Concorrentes  

 
 
 
 

e) Vertical: É a posição que corresponde à direção pela ação da gravidade da terra. 

 
FIGURA 67 – Vertical  
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f) Horizontal: Corresponde a posição perpendicular a direção vertical. 

 
FIGURA 68 – Horizontal  

 
g) Oblíqua ou Inclinada É a exceção das duas posições anteriores, quer dizer, a reta 
não está nem na posição horizontal, nem na posição vertical. 
 

 
 

FIGURA 69 – Oblíqua ou Inclinada  
 
 
 
 
h) Retas Paralelas, Perpendiculares e Oblíqua 

No traçado de retas paralelas ou perpendiculares é 
indispensável o manejo adequado dos esquadros. Na 
construção das retas perpendiculares e paralelas pode-se 
usar o par de esquadros ou um esquadro e uma régua. 
Neste caso a régua fica fixa pela mão esquerda, servindo 
de apoio para o esquadro, que deve correr livre, movido 
pela mão direita. 
 

FIGURA 70 – Régua e Esquadro  
 
 
 

 
FIGURA 71 – Traçando Retas Paralelas com Esquadros 
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FIGURA 72 – Traçando Retas Perpendiculares com os Esquadros 

 
 
i) Perpendiculares: São retas que se cruzam formando um ângulo reto, ou seja, igual a 
90 (noventa graus). 
 

 
FIGURA 73 – Retas Perpendiculares 

 
 
 
 
k) Paralelas: São retas que conservam entre si sempre a mesma distância, isto é, não 
possuem ponto em comum. 

 

 
FIGURA 74 – Retas Paralelas 
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c) Oblíquas ou Inclinadas: São retas que se cruzam formando um ângulo diferente de 
90º. 

 
FIGURA 75 – Retas Oblíquas ou Inclinadas 

 

1.3.2.1.1 Trabalhando com Esquadros 

 

 
Esquadro de 45º Esquadro de 30º/60º 

 
FIGURA 76 – Esquadros de 45º e esquadro 30º/60º 
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HORIZONTAL 0º 

FIGURA 77 – Elaboração de ângulos com esquadros 

 
 
 

EXERCÍCIOS 
 

 
01) Dividir um segmento qualquer em seis partes iguais, usando os esquadros. 
 
 
 
02) Desenhar uma reta “r” perpendicular a AB, passando pelo ponto “p” distante à 3cm, 
utilizando o compasso.  
 
 
 
03) Desenhar uma reta CD paralela à reta AB distando entre elas 2,5cm, utilizando 
compasso e esquadro. 
 
 
 
04) Traçar um segmento de reta de 70mm na horizontal e obter um feixe de paralelas 
equidistantes 5mm. 
 
 
 
05) Traçar um segmento de reta de 60mm inclinado de 45º e obtenha um feixe de três 
perpendiculares afastados 20mm entre si. 
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06) Construir ângulos de: 15º, 30º, 45º, 60º, 75º, 90º, 105º, 120º, 135º, 150º, 165º e 
180º. 
 
 
 
07) Construir um triângulo, sabendo que todos lados são iguais a: 60mm. 
 
 
 
 
 
08) Determinar a bissetriz de um determinado ângulo. 
 

 
 
 
 
1.3.2.2 NBR8403 - Tipo de Linha  
 
 
 

 

  

FIGURA 78 – ABNT/NBR 8403 Aplicação de linhas de desenhos – Tipos de Linhas – Larguras das linhas  
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FIGURA 79 – Tipos de Linhas conforme ABNT/NBR 8403   
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1.3.3 Círculos  
a) CÍRCULO - Definição: É a porção do plano limitada por uma 
circunferência. O círculo é, portanto, uma superfície. Daí afirmar-se 
que a circunferência é o contorno do círculo (FIGURA 80). 
É o conjunto de todos os pontos de um plano cuja distância a um 
ponto fixo “O” é menor ou igual que uma distância r (raio) dada. 
Quando a distância é nula, o círculo se reduz a um ponto. O círculo 
é a reunião da circunferência com o conjunto de pontos localizados 
dentro da mesma. 

 
 
 
b) CIRCUNFERÊNCIA - Definição: É o conjunto de pontos, 
pertencentes a um plano e equidistantes de um único ponto, 
chamado centro. Circunferência (FIGURA 81) é, pois, uma linha 
curva, plana e fechada. 
Uma circunferência é uma linha curva fechada em que todos os 
pontos estão à mesma distância de um a que se chama centro da 
circunferência. Este centro (O) pertence ao círculo definido pela 
circunferência onde possui um raio (FIGURA 82), mas não pertence 
à circunferência. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 80 – Círculo   

FIGURA 81 – Circunferência   

FIGURA 82 – Raio (r) de uma circunferência   
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c) LINHAS DA CIRCUNFERÊNCIA (FIGURA 83) 
 
 

 
1) Raio (AO): É o segmento de reta que 
une o centro a qualquer ponto da 
circunferência.  
2) Secante(s): É a reta que corta a 
circunferência em dois de seus pontos. 
3) Corda (BC): É o segmento de reta que 
une dois pontos de uma circunferência e 
tem a secante como reta suporte. 
4) Diâmetro (DE): É a corda que passa 
pelo centro da circunferência. O diâmetro 
é, pois, a maior corda e é constituído por 
dois raios opostos. Daí dizer-se que o 
diâmetro é o dobro do raio.  
5) Arco (BC), (BG), (CE), (AD), etc.: É uma 
parte qualquer da circunferência, 
compreendida entre dois de seus pontos. A 
toda corda corresponde um arco e vice-

versa. 
6) Flecha (FG): É o trecho do raio perpendicular a uma corda e limitado pela mesma 
corda e o arco que lhe corresponde. 
7) Tangente (t): É a reta que toca a circunferência em um só ponto e é perpendicular ao 
raio que passa por esse ponto. Este ponto chama-se ponto de tangência. 
 
 
d) CONSTRUÇÃO DE TANGENTES E CIRCUNFERÊNCIA 
 
1) Traçar circunferência tangente (FIGURA 84) a uma reta num ponto dado e que 
passe por outro ponto fora da reta. 
 

 
 

 
- Levantar uma perpendicular pelo ponto dado T. 

FIGURA 83 – Linhas da circunferência   

FIGURA 84 – Tangente com circunferência   
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- Unir o ponto T da reta ao ponto P fora da mesma, este segmento de reta é uma corda 
da circunferência a ser traçada. 
- Traçar a mediatriz deste segmento que, ao cruzar com a perpendicular, define o 
centro da circunferência. 
 
2) Traçar duas tangentes a uma circunferência (FIGURA 85), por um ponto dado fora 
da curva. 

 
 

 
- Dada uma circunferência de centro O e o ponto externo P de passagem das 
tangentes. 
- Unir P a O e determinar a mediatriz M deste segmento. 
- Com centro em M e raio MO, traçar um arco que corta a circunferência em 2 pontos 
T e T1. Unir P a T e a T1 e obtêm-se as tangentes. 
 
 
 
1.3.4 Triângulo  
 
DEFINIÇÃO: O triângulo (FIGURA 86) é o polígono de menos lados (três), e ainda é o 
mais importante, como por tratar-se da figura como base para a construção de outras 
mais complexas, tanto planas como espaciais. 
 

FIGURA 85 – Circunferência com duas tangentes   
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É definido como a porção do plano limitada por três linhas que se cruzam 
pertencentes ao mesmo plano. A FIGURA 87 mostra a nomenclatura utilizada para 
designar os diferentes elementos de um triângulo. 

Os vértices são designados por letras maiúsculas, e os ângulos 
correspondentes, usando a mesma letra maiúscula, mas com sinal circunflexos. As 
laterais são designados pela mesma letra do vertice oposto, mas em letras minúsculas. 

A ordem das letras é o inverso do sentido horário, e no caso dos triângulos, a 
hipotenusa será designado com a letra "a".  
 
 

 
 
 
 
  

FIGURA 87 – Triângulo e suas designações   

FIGURA 86 – Triângulo composto por três linhas   
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1.3.4.1 Classificação 
 
Triângulos são classificados de acordo com o comprimento de seus lados, ou o 

valor dos seus ângulos. 
 
 
1.3.4.1.1 Quanto aos lados:  

a) Equilátero: É o triângulo que tem os três lados iguais 
(FIGURA 88). 

 
 
 

 

 

b) Isósceles: É o triângulo que tem dois lados iguais e um 
diferente (FIGURA 89), chamado de base. Obs.: A rigor, 
qualquer lado pode ser chamado de base do triângulo. 
Geralmente, chamamos de base ao lado que traçamos na 
posição horizontal, o que não é uma regra geral. No entanto, 
no triângulo isósceles, essa denominação identifica o lado 
diferente. 

 

 
 
 

  

c) Escaleno: É o triângulo que tem os três lados diferentes 
(FIGURA 90). 

 
 
 
 
 

FIGURA 88 - Triângulo equilátero 

FIGURA 89 - Triângulo isósceles 

FIGURA 90 - Triângulo escaleno 
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1.3.4.1.2 Quanto aos Ângulos 
Tendo em conta o valor de seus três ângulos internos, os triângulos são 

chamados: acutângulos se eles têm três ângulos agudos, retângulos se eles têm um 
ângulo reto (90º), e obtusângulos se tiver um ângulo obstuso (FIGURAS 91, 92 e 93). 
 
 

   
 
 
 
 
a) Triângulo retângulo: É o 
triângulo que possui um ângulo 
reto. 

 
 
 
 
b) Triângulo acutângulo: É o 
triângulo que possui os três 
ângulos agudos (menores que 
90°). 

 
 
 
 
c) Triângulo obtusângulo: É o 
triângulo que tem um ângulo obtuso 
(maior que 90°). 

 
 
1.3.4.1.2.1 Propriedades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Os ângulos internos de um triângulo (FIGURA 94)  sempre somam 180°. 
Devido a esta propriedade, segue-se que: 

"Um triângulo não pode ter mais de um ângulo obtuso ou reto”. 
"Em um triângulo retângulo os dois ângulos agudos somam 90º”. 

 
2. Em um triângulo, com lados iguais, os ângulos opostos são iguais. 
 
3. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa é maior do que qualquer um dos catetos. 
 
 
 

Acutângulo 
A, B e C < 90º 

^ ^ ^ 

Obtusângulo 
A > 90º 
^ 

FIGURA 94 – Soma de ângulo interno   

FIGURA 91 – Triângulo retângulo   FIGURA 92 – Triângulo Acutângulo   FIGURA 93 – Triângulo Obtusângulo   

Retângulo 
A = 90º 
^ 
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1.3.5 Retângulos  
 
DEFINIÇÃO: É o paralelogramo que tem os lados opostos iguais dois a dois e os 
quatro ângulos retos (FIGURA 95), ou seja, cujos lados formam ângulos retos entre si e 
que, por isso, possui dois lados paralelos e os outros dois paralelos 
perpendicularmente. Suas diagonais são iguais e cortam-se num ângulo qualquer, 
diferente de 90°. Este ponto divide ambas em duas partes iguais, sendo, desse modo, 
equidistante dos vértices, tornando o retângulo inscritível na circunferência. 
 

 
 
 
 
- Construção de retângulo inscrito a circunferência com auxílio do compasso. 
 

Para a construção do retângulo (FIGURA 96), traçamos o lado EF. Pela 
extremidade E, levantamos uma perpendicular. Sobre esta, aplicamos a medida do 
lado (diferente de EF), definindo então EH. Tomamos, então a distância EF no 
compasso e traçamos o arco com centro em H. Este arco vai cruzar com o arco de 
abertura EH e centro em F, definindo o ponto G, completando a figura. Traçamos, 
então as diagonais e, com centro no ponto de cruzamento das mesmas (O), 
descrevemos a circunferência. 

 
 

 
 
 
 

FIGURA 96 – Construção de retângulo com auxilio do compasso   

FIGURA 95 - Retângulo   

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82ngulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paralelos
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Rectangle.png
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1.3.6 Trapézios  
 
DEFINIÇÃO: São os quadriláteros que tem apenas dois lados opostos paralelos. Esses 
lados são chamados de bases. Como as bases sempre serão diferentes, os trapézios 
(FIGURAS 97-99) têm então uma base maior e uma base menor. A distância entre as 
bases é a altura do trapézio. 
 
a) Classificação dos Trapézios 

                                     

FIGURA 97 –  Trapézio isósceles AB = CD   =                                              FIGURA 98 –  Trapézio retângulo  = 90º 

 

FIGURA 99 –  Trapézio escaleno 

 
b) Construção de trapézios com auxílio do compasso 
  
1 - Trapézio retângulo: É o trapézio que tem dois ângulos retos (FIGURA 100).  

Traçamos a base maior (AB) e, por uma das extremidades, o lado perpendicular. 
Sobre este, aplicamos sua medida (AD). Pela extremidade D, traçamos uma 
perpendicular à AD e, sobre esta, aplicamos a medida da base menor (DC). Unindo-se 
B a C, completamos a figura. Observe que o lado AD é perpendicular a ambas as 
bases e representa a distância entre essas bases. O lado AD é, portanto, a altura do 
trapézio. 
 

 
 FIGURA 100 –  Construção do trapézio retângulo 
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2 - Trapézio isósceles: É o trapézio que tem os lados não paralelos iguais. Os ângulos 
das bases são iguais, assim como suas diagonais. O trapézio isósceles é a única figura 
desse grupo que é inscritível numa circunferência, cujo centro é o ponto de encontro 
das mediatrizes das bases e dos lados não paralelos.  

A altura de qualquer trapézio é sempre perpendicular às bases. No exemplo 
(FIGURA 101), traçamos a base maior (EF) e sua mediatriz e, sobre esta, definimos a 
altura. Traçamos então uma perpendicular à altura. Esta perpendicular é paralela à 
base maior. Tomando-se a medida dos lados não paralelos no compasso, fazemos 
centro em cada extremidade da base maior e aplicamos esta medida sobre a base 
menor, definindo os pontos G e H e completando a figura. Traçamos, então, as 
mediatrizes dos lados não paralelos EH e FG. As mesmas cruzam-se no mesmo ponto, 
sobre a mediatriz das bases maior e menor. Todas as mediatrizes, portanto, têm o 
ponto O como ponto comum. Este ponto é o centro da circunferência que circunscreve 
o trapézio isósceles. 

 
 
 

 
  

FIGURA 101 –  Construção do trapézio isósceles 
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3 - Trapézio escaleno: É o trapézio que tem os lados não paralelos diferentes e não 
possui ângulo reto (FIGURA 102).  

Para a sua construção determina-se uma reta JK com a dimensão desejada. No 
vértice J determina-se um ângulo em relação à reta JK, definindo em seguida o 
comprimento da reta JM, formando um dos lados não paralelos. Com o compasso 
transportamos a distância JK, e colocamos a ponta seca em M e traçamos um arco. 
Transportamos também com o compasso a distância JM e colocamos a ponta seca em 
K e traçamos um arco até cruzar o arco traçado anteriormente, formando uma reta 
paralela a JM partindo de M. Com o compasso abrimos a abertura desejada para o 
outro lado não paralelo e colocamos a ponta seca em K e cruzamos a linha paralela  
que parte de M determinando o vértice L, assim concluindo o trapézio escaleno. 
 

 
FIGURA 102 –  Construção do trapézio escaleno 

 
 
1.3.7 Paralelogramos  
 
DEFINIÇÃO: São os quadriláteros que tem os lados opostos paralelos e 
geometricamente iguais (FIGURAS 103-106). 
 

CLASSIFICAÇÃO DOS PARALELOGRAMOS 

                               

FIGURA 103 –  Paralelogramo AB = CD e AD = BC  =  e  =                             FIGURA 104 – Retângulo  =  =  =  = 90º 
 

                                        

FIGURA 105 – Losango ou Rombo                                                 FIGURA 106 – Quadrado  
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Os lados das FIGURAS 105 e 106 são geometricamente iguais. 

AB = BC = CD = DA      =  e  =                  AB = BC = CD = DA      =  =  =  

a) Quadrado: É o paralelogramo que tem os quatro lados iguais e os quatro 
ângulos retos (90°). Suas diagonais são iguais e cruzam-se também a 90°. Uma 
diagonal é mediatriz da outra, o que significa dizer que seu ponto de cruzamento 
equidista dos vértices, sendo, portanto o centro da circunferência que circunscreve o 
quadrado. Este ponto é também equidistante dos lados da figura, o que permite a 
inscrição da circunferência no quadrado. Para este traçado, precisamos primeiramente 
definir a distância entre o ponto e o lado (raio da circunferência), traçando a 
perpendicular que passa pelo ponto e atinge o lado.  

Para a construção do quadrado, traçamos primeiramente o lado AB. Pela 
extremidade A, levantamos uma perpendicular. O tamanho do lado (AB) é rebatido 
sobre a perpendicular, definindo D. Para isto, centramos em A e fazemos abertura até 
B. Com a mesma abertura AB, fazemos centro em B e D e, pelo cruzamento dos arcos, 
definimos o ponto C, completando a figura. Traçamos, então, as diagonais AC e BD e o 
cruzamento destas define o ponto O. Com centro em O e abertura até qualquer dos 
vértices descrevemos a circunferência que circunscreve o quadrado. 

 
 
 
 
 

b) Paralelogramo propriamente dito ou Rombóide: É o paralelogramo que tem os lados 
opostos iguais dois a dois e os ângulos opostos iguais entre si, mas diferentes de 90°. 
Suas diagonais são diferentes e cruzam-se num ângulo qualquer, diferente de 90°, o 
que não o torna inscritível na circunferência.  

Para a sua construção determina-se uma reta IJ com a dimensão desejada. No 
vértice I determina-se um ângulo em relação à reta IJ, definindo em seguida o 
comprimento da reta IL, formando um dos lados não paralelos. Com o compasso 
transportamos a distância IJ, e colocamos a ponta seca em L e traçamos um arco. 
Transportamos também com o compasso a distância IL e colocamos a ponta seca em J 
e traçamos um arco até cruzar o arco traçado anteriormente, formando a reta LK, 
paralela a IJ, assim concluindo o Paralelogramo ou Rombóide. 
 

FIGURA 107 – Construção do Quadrado com auxílio do compasso 
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c) Losango ou Rombo: É o paralelogramo que tem os lados iguais e os ângulos 
opostos iguais entre si, porém diferentes de 90°. Suas diagonais são diferentes e 
cortam-se num ângulo reto, sendo uma mediatriz da outra. O ponto de cruzamento é 
equidistante dos lados, permitindo a inscrição da circunferência no losango, sendo 
necessário para isso o traçado da perpendicular que une o ponto ao lado. Note que 
este segmento é o raio da circunferência. 

Nesta construção (FIGURA 109), traçamos os lados MN e MQ, que são iguais e 
não podem ser perpendiculares (senão a figura seria um quadrado, não é mesmo ?). 
Para isto, basta rebater a medida MN em MQ. Cruzamos então os arcos, com esta 
mesma medida e centro em N e Q, obtendo o ponto P, definindo o losango. 

Para traçarmos a circunferência inscrita na figura, temos que definir a distância 
do ponto O (ponto de cruzamento das diagonais) até os lados. Esta distância 
corresponderá ao raio da curva. Então, com centro em O e aproveitando-se o ponto N, 
traçamos o arco que define os pontos 1 e 2. Centro em 1 e em N, com a mesma 
abertura, fazemos o cruzamento que define 3. 

Idem, com centro em N e 2, definindo 4. Traçamos a reta que passa por 3 e O, 
que define os segmentos OH¹ e OH². Da mesma forma, traçamos a reta que passa por 
4 e O, definindo OH e OH³. Estas distâncias são todas iguais e são o raio da 
circunferência inscrita no losango. 

 
 

FIGURA 109 – Construção do losango ou rombo com auxílio do compasso 

 

FIGURA 108 – Construção do paralelogramo ou rombóide com auxílio do compasso 
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EXERCÍCIOS 
 
01) Defina os tipos de triângulos existente: 
 

 

Todo triângulo que tem os lados iguais denomina-se 

________________________ . 

  

  

 

O triângulo que tem dois lados iguais chama-se 

________________________ . 

  

  

 

O triângulo que tem os lados desiguais denomina-se 

________________________ . 

  

  

 

Todo triângulo que tem um ângulo reto chama-se 

________________________ . 

  

  

 

O triângulo que tem todos os ângulos agudos 

denomina-se ________________________ . 
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O triângulo que tem um ângulo obtuso chama-se 

________________________ . 

 
02) Escreva, junto ao número correspondente, a denominação da forma das figuras 
que compõem o painel abaixo.  
 
 

 
 

 
01______________________________ 

02______________________________ 

03______________________________ 

04______________________________ 

05______________________________ 

06 _____________________________ 

07______________________________ 

08______________________________ 

09______________________________ 

10______________________________ 

11______________________________ 

12______________________________ 

13______________________________ 

14______________________________ 

15______________________________ 

16______________________________ 
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1.3.8 Tipos de Curvas  
Generalidades: Do grego - konikós (que tem a forma de cone). As curvas 

cônicas são obtidas pela interseção de um plano com um cone circular reto de duas 
folhas. Fazendo a interseção de um plano com um cone circular reto de duas folhas 
podemos obter: um ponto, uma reta, um par de retas ou as curvas cônicas: 
circunferência, elipse (FIGURA 110), parábola (FIGURA 111) e hipérbole (FIGURA 
112). 

Considerando-se uma superfície cônica gerada por uma reta chamada geratriz, 
que gira em torno de uma reta chamada de eixo e mantendo-se fixa em um ponto 
chamado vértice e tendo como diretriz uma circunferência, obtém-se um cone duplo. A 
reta geratriz forma com o eixo um certo ângulo α. Considerando este cone duplo, 
secionado por um plano secante, dependendo do ângulo que este plano secante 
formar com o eixo, teremos uma das quatro curvas cônicas: a circunferência, a elipse, 
a parábola ou a hipérbole. 

 
                           

 
Cone oposto pelo vértice: 
Circunferência é uma curva plana fechada que se obtém quando da interseção de um 
cone circular reto com um plano paralelo a sua base. 
Elipse corta todas as geratrizes de um dos cones e que não seja paralelo a base; 
Hipérbole corta sempre os dois cones; 
Parábola corta um dos cones paralelo a geratriz; 
 
Elipse é o conjunto dos pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos 
fixos desse plano é constante (FIGURA 113). 

 

        

                       

u + v =    = Diâmetro Maior 

     +     =    

    =         

    = u 

    = v 

 

 

Obs.: u >     

FIGURA 113 – Elementos da Elipse 

FIGURA 111 – Elipse e Circunferência 

 

FIGURA 110 – Parábola  FIGURA 112 – Hipérbole  

c   

u 
 

v 
 

o 
 

a 

 

http://1.bp.blogspot.com/_JU6XHnKgpaA/TMIZWIHejmI/AAAAAAAAACI/TDfX9ulUvEw/s1600/Elipse.png
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Na figura 113 podemos observar: 
A e B são os vértices da elipse e a medidas do segmento    (eixo maior) é igual a 2a; 
O segmento    é o eixo menor e mede 2b; 
F1 e F2 são os focos e a distância entre F1 e F2 é chamada de distância focal e a 
medida de      é igual a 2c; 
O ponto médio da distância focal é o centro da elipse. 
A razão entre c e a é chamada de excentricidade e está entre 0 e 1. 
 
 
 
Hipérbole é o conjunto dos pontos P de um plano, tais que a diferença de suas 
distâncias a dois pontos fixos F1 e F2, desse plano é uma constante positiva e menor 
que a distância entre esses pontos fixos (FIGURA 114).  
 

 

                      

           

   = u - v 

v = u -    

   =    

u              

    = u 

    = v 
 
 

 

FIGURA 114 – Elementos da Hipérbole  

 
 
Parábola é uma seção cônica gerada pela intersecção de uma superfície cônica de 
segundo grau e um plano paralelo a uma linha geradora de cone, chamada geratriz 
(FIGURA 115). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          
u = v 

 
 
 
 

Obs.: u é perpendicular a diretriz. 

FIGURA 115 – Elementos da Parábola  
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1.3.9 Concordância Circular 
 
a) Curva Simples: Curva Simples (FIGURA 116) é aquela que apresenta um único valor 
de raio, como a curva AB apresentada na figura abaixo. O ponto A é chamado de 
Ponto de Curva (PC) e o ponto B é denominado de Ponto de Tangência (PT). 

 
FIGURA 116 – Curva Simples  

 
b) Curva Composta: Curvas Compostas (FIGURA 117) são aquelas curvas contínuas 
formadas de dois ou mais arcos de curvas, de raios diferentes, como a curva 
apresentada na figura abaixo. Os pontos A e D são, respectivamente, os pontos PC e 
PT da curva, enquanto que os pontos B e C são Pontos de Curva Composta (PCC). 

 

 
FIGURA 117 – Curva Composta 
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c) Curvas Reversas: Curvas Reversas (FIGURA 118) são aquelas curvas contínuas 
formadas por arcos de dois círculos de mesmo raio ou de raios diferentes cujos centros 
se encontrem em lados opostos. O ponto B, comum às duas curvas é denominado de 
Ponto de Curva Reversa (PCR). 

 
FIGURA 118 – Curvas Reversas 

 

d) Elementos Geométricos da Curva Circular: Com base na figura, podemos 
estabelecer os elementos geométricos da curva circular. 
 

 
FIGURA 119 – Elementos geométricos da curva circular 

 
 
 

D 
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O = Centro da curva 
PC = Ponto de início da curva 
PI = Ponto de intersecção das tangentes 
PT = Ponto de tangência ou término da curva 
R = Raio da Curva 
T = Tangente (distância entre PC e PI que é igual à distância entre PI e PT) 
AC=dt = Ângulo interno da curva 
D = Desenvolvimento da Curva (Comprimento) 
G = Grau da curva 
dt/2 = Ângulo de deflexão (entre a tangente e a corda) 
E = Distância entre PI e a curva 
C = Corda 
d = Deflexão por metro 
V = Vértice da Curva 
 
 
 

1.4 Noções de Geometria Descritiva e Perspectiva 
 

A representação de objetos tridimensionais por meio de desenhos 
bidimensionais, utilizando projeções ortogonais, foi idealizada por Gaspar Monge no 
século XVIII. O sistema de representação criado por Gaspar Monge é denominado 
Geometria Descritiva. 

Considerando os planos vertical e horizontal prolongados além de suas 
interseções, como mostra a FIGURA 120, dividiremos o espaço em quatro ângulos 
diedros (que tem duas faces). Os quatros ângulos são numerados no sentido anti-
horário, e denominados 1º, 2º, 3º, e 4º Diedros. A intersecção dos planos, vertical e 
horizontal, determina uma linha chamada Linha de Terra (LT). 

 

 
  

                          FIGURA 120 – Planos Diedros                                                FIGURA 121 – Épura 
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Épura (FIGURA 121) é uma técnica de representação geométrica bidimensional 
para formas tridimensionais. A épura é muito usada em Geometria descritiva e 
em Desenho técnico, para representar com precisão o volume de um sólido. 

A técnica da épura consiste em projetar, sobre dois ou 
três planos dispostos ortogonalmente, as projeções horizontal, vertical (e lateral, 
quando do uso do terceiro plano coordenado) do objeto, por meio de pontos 
correlacionados nos planos de projeção. As coordenadas dos pontos projetados 
(chamadas de abscissa, afastamento e cota) são marcadas nos planos a partir de sua 
intersecção denominada para identificar onde o ponto se localiza no espaço. 

Ao se utilizarem apenas dois planos para a representação da épura, faz-se 
necessário estabelecer uma linha auxiliar perpendicular à linha de terra para se tornar a 
origem do sistema, e a partir dela se realizam as medidas das coordenadas dos 
pontos. 
 
1.4.1 Diedros 
Definição: Em geometria, diedro, ângulo diedro ou ângulo diédrico é uma expansão do 
conceito de ângulo a um espaço tridimensional. É definido como o espaço entre 
dois semiplanos não contidos num mesmo plano com origem numa aresta comum.  

A medida do diedro coincide com a medida do ângulo plano obtido cortando o 
diedro com um plano perpendicular à sua aresta (seção normal ou reta). De acordo 
com essa medida, é possível classificar os diedros como: 
 

DENOMINAÇÃO MEDIDA (EM GRAUS) 

Diedro Agudo < 90º 

Diedro Reto 90º 

Diedro Obtuso > 90º 

Diedro Raso 180º 
QUADRO 08 – Classificação dos Diedros 

 
1.4.2 Pontos 

 
FIGURA 122 – Rebatimento dos pontos 
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1.4.3 Retas 
As retas (FIGURAS 123-133) podem ser classificadas quanto ao seu 

posicionamento como: reta vertical, reta horizontal, reta de frente, reta fronto-horizontal, 
reta oblíqua ou qualquer, reta de topo e reta de perfil. 
 
a) Reta Horizontal 

 
FIGURA 123 – Elementos da reta horizontal 

 

b) Reta Frontal ou de Frente 

 
FIGURA 124 – Elementos da reta frontal 

 
  

c) Reta Fronto-Horizontal 

  
 

FIGURA 125 – Elementos reta fronto-horizontal 

d) Reta de Topo 

 
 

FIGURA 126 – Elementos da reta de topo 
  

e) Reta Vertical 

  
FIGURA 127 – Elementos da Reta Vertical 

f) Reta de Perfil

 
FIGURA 128 – Elementos da Reta Perfil 
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g) Reta Oblíqua 

 
FIGURA 129 – Elementos da Reta Oblíqua 

h) Reta Pertence a PH 

 
FIGURA 130 – Elementos da Reta Pertence a PH 

 
i) Reta Pertence ao PV 

 
FIGURA 131 – Elementos da Reta Pertence ao PV 

j) Volume 

 
FIGURA 132 – Elementos do Volume 

 
k) Planos (Vertical/Horizontal/Lateral Esquerdo) 

 
FIGURA 133 – Elementos dos Planos 
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1.4.4 Perspectiva Isométrica 
 

Perspectiva é a representação gráfica dos objetos tridimensionais. Ela pode ser 
feita de várias maneiras, com resultados diferentes, que se assemelham mais ou 
menos à visão humana. Observe como um objeto pode ser representado de maneiras 
diferentes (FIGURA 134): 
 

 
FIGURA 134 – Perspectivas (Isométrica/Cavaleira/Cônica) 

 
Perspectiva isométrica é o processo de representação tridimensional em que 

objeto se situa num sistema de três eixos coordenados (axonometria). Estes eixos 
(FIGURA 135), quando perspectivados, fazem entre si ângulos de 120°: 

 

 
FIGURA 135 – Eixos da perspectiva isométrica 

 
Por razões práticas costuma-se utilizar, na construção das perspectivas, o 

prolongamento dos eixos X e Y (FIGURA 136) a partir do ponto O, no sentido contrário, 
formando ângulos de 30° com a horizontal, enquanto o eixo Z (vertical) permanece 
inalterado. Conforme a FIGURA 137, segue exemplo da construção isométrica. 
 



88 

 

 

  CURSO DE AGRIMENSURA 

APOSTILA DE DESENHO TÉCNICO 
Leonel Euzébio de Paula Neto e PauloBarral de Hollanda Gomes Vieira 

 

 

 

 
FIGURA 136 – Prolongamento dos eixos da perspectiva isométrica 

 
 
 

 
FIGURA 137 – Exemplo de construção isométrica 

 
 
 

Cada eixo coordenado corresponde a uma dimensão dos objetos (FIGURA 138): 
 
 

 
FIGURA 138 – Dimensões da perspectiva isométrica 

 
 

A malha isométrica (FIGURA 139) é um artifício de desenho cuja finalidade é 
possibilitar a produção de rascunhos gráficos. Consiste na malha de triângulos 
equiláteros formada por retas paralelas aos eixos. 
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FIGURA 139 – Malha para desenho isométrico 

 
 
 
1.4.4.1 Processo de Construção 
 

Acompanhe a construção da perspectiva isométrica do seguinte objeto 
(FIGURAS 140-146), feita passo a passo: 
 

 
FIGURA 140 – Dimensões do objeto 

 
 

 
FIGURA 141 – Etapa 1 

 

Traçar os eixos isométricos com o uso 
dos instrumentos 
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Usar os eixos isométricos para 
marcação das dimensões gerais do 

objeto (comprimento, largura e altura) 
 

 

 

Por meio de retas paralelas aos eixos 
(traçadas com os esquadros apoiados na 
régua paralela) fechar volume do objeto 

 

Usar os eixos isométricos para 
marcação das dimensões parciais do 

objeto 

 

 

Por meio de retas paralelas aos eixos 
completar o volume do objeto 

Reforçar os traços que formam as arestas 
do objeto de forma que as linhas 

construtivas fiquem em segundo plano 

 

 
 

FIGURA 142 –  Etapa 2 

FIGURA 143 –  Etapa 3 

FIGURA 144 –  Etapa 4 

FIGURA 145 –  Etapa 5 

FIGURA 146 –  Etapa 6 
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EXERCÍCIOS 
 

01) Construir o rascunho gráfico das perspectivas isométricas na malha isométrica, 
sabendo que cada módulo corresponde a 5 unidades. 
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1.5 Desenho Topográfico 
 

O desenho topográfico é a projeção de todas as medidas obtidas no terreno 
sobre o plano do papel. Neste desenho, os ângulos são representados em verdadeira 
grandeza e as distâncias são reduzidas segundo uma razão constante. São as 
representações no papel dos dados obtidos nas atividades de campo como resultado 
da execução dos diferentes tipos de serviços topográficos. 

Em Topografia as escalas empregadas normalmente para a execução dos 
desenhos são conforme o QUADRO 06 da página 49. A utilização destes valores, 
entretanto, dependerá do objetivo de cada desenho, podendo ser utilizados outros 
valores, quando necessário ou a critério do autor do trabalho. 
 

 

1.5.1 Normas Técnicas de Desenho  
 
São guias para a padronização de procedimentos. Dependendo do âmbito de 

seu projeto, você pode encontrar normas internacionais, nacionais e internas de sua 
empresa, que buscam padronizar os desenhos. 

Antes de mais nada, Normas não são leis – o profissional pode não se prender a 
todos os aspectos da norma, desde que justifique e se responsabilize por isso. No caso 
do desenho técnico procura-se sempre manter um padrão. As seguintes normas se 
aplicam diretamente ao desenho técnico no Brasil: 
 
 
NBR 10647 – Norma Geral  
NBR 10126 – Cotagem em Desenho Técnico 
NBR 10582 – Conteúdo da Folha 
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Sendo complementadas pelas seguintes normas: 
NBR 8402 – Execução de Caracteres para Escrita em Desenhos Técnicos 
NBR 8403 – Aplicação de Linhas em Desenho Técnico 

NBR 10067 – Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico 
 
 

 

1.5.1.1 NBR 10647 – Norma Geral  
 

 
FIGURA 147 –  ABNT/NBR 10647 - Desenho Técnico 

 
 
 A norma define os termos empregados em desenho técnico, tais como: desenho 
projetivo; diferença entre fluxograma e organograma; assim como o conceito de esboço 
e croqui. 
 
 
1.5.1.2 NBR 10126 – Cotagem em Desenho Técnico  
 

 
FIGURA 148 –  ABNT/NBR 10126 - Cotagem em Desenho Técnico 
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As cotas colocadas na planta deverão ser as medidas do terreno que está sendo 

representado. Cada dimensão deverá ser cotada uma única vez. Em alguns casos, 
quando a planta exigir melhor clareza, pode haver duplicidade de cotas. 

 
 

 
FIGURA 149 –  Exemplo de cotagem de pontos coordenados 

 

 
FIGURA 150 –  Posição de escrita inclinada 

 
 
 

1.5.1.3 NBR 10582 – Conteúdo da Folha  
 

 
FIGURA 151 – ABNT/NBR 10582 Apresentação da folha para desenho técnico 
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Esta Norma fixas as condições exigíveis para a localização e disposição do 

espaço para desenho, espaço para texto e espaço para legenda, e respectivos 
conteúdos, nas folhas de desenhos técnicos. 
 
 

 
 

 
FIGURA 152 –  Layout das folhas de desenho 

 
 
 

1.5.2 Desenho por coordenadas retangulares  
 
 

 Consiste em determinar os pontos levantados em campo através de distâncias e 
azimutes e posteriormente transformados em coordenadas retangulares. Através dos 
eixos das abcissas (X ou E) e das ordenadas (Y ou N) são definidas a origem para a 
referencia do desenho (FIGURA 153). Pode ser determinada inicialmente uma com 
uma malha de 10cm, independente da escala. 
 
 

 
FIGURA 153 –  Desenho por coordenadas 
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1.5.3 Reprodução de Desenho  
 
 Consiste em desenhar em escala os dados alfanuméricos acompanhados de 
seu respectivo croqui. 
 

EXERCÍCIO 
 

01) Executar o desenho topográfico planimétrico, na escala 1:200 em folha A3, e 
calcular as distâncias entre os vértices e a área do imóvel. Dados: croqui e tabelas. 
 

CROQUI – PROPRIETÁRIO SR. MANOEL AMARO DE FARIAS 

 
 

Pontos 
Coordenadas 

X Y 

A 100.0000 200.0000 

1 110.0784 207.7244 

2 108.6432 192.8065 

3 106.3556 190.5036 

4 103.4188 189.6363 

5 88.8106 187.2003 

6 84.4196 201.5063 

 
CADERNETA DE LEVANTAMENTO 

Estação Vértices Distâncias Azimutes 

A 7 3.866 67°02’15” 

A 8 3.175 116°16’52” 
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