
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.  



 
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 



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 



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 



 

 
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   



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 

 
 



 

 
FIGURA 19 - Dobramento do A1 

 

 
FIGURA 20 - Dobramento do A2 

 
 

 
FIGURA 21 - Dobramento do A3 

 
  



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 
 
 

  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 

 
 

 
 

 
 
 
1.1.6 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 



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 

 
  



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 



EXERCÍCIOS 
01) Desenho de observação de objetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02) Criação de figuras. 
 
 
 
 
  



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 



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

inclinadas. Veja o exemplo abaixo e use como modelo: 

 
 
  



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: 
 
 

 
 
 
 
 
  



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. 

 



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. 
 

 
  



02) Faça o espelhamento do Nivel abaixo. 
 
 
 

 
  



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. 

 
 

  



02) Ampliar a figura abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 


