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Desenho Técnico 

 
O desenho técnico pode ser considerado uma «linguagem», pois tem uma gramática, uma ortografia e 

uma caligrafia próprias.  
O estudo dessa «linguagem» é necessário para quem pretende Ler e escrever usando este código, regulado 

por normas internacionais. 
O desenho técnico é o meio de comunicação entre o projetista e o realizador do projeto.  

 

Norma  
É uma especificação técnica ou um outro documento do domínio público. É aprovada por um organismo 
juridicamente qualificado, quer a nível regional, nacional ou internacional. 

As normas são todas impressas em formato A4. Além do número e do ano de publicação, têm um título e 
um subtítulo que explicitam o assunto de que tratam.  

As normas de cada país são elaboradas por iniciativa de um organismo oficial de normalização, ao qual 
compete coordenar os esforços nacionais para o estabelecimento de normas e estabelecer contatos com os 
organismos internacionais.  

Em Portugal, é o Instituto da Qualidade do Ministério da Indústria 
e Energia que controla os serviços de normalização, onde 
funciona um Centro de Normalização que faz o estudo das 
normas através de comissões técnicas.  

A Organização Internacional de Normalização — ISO 
(International Organization for Standardization) foi criada em 
1947. Até 1972, os documentos finais produzidos pela ISO não se 
designavam por normas internacionais, mas por recomendações.  

Na escolha das normas deveremos procurar, em primeiro lugar, seguir as normas portuguesas — NP. Caso 
não existam, seguir-se-ão as normas ISO ou, na falta destas, normas estrangeiras que se adaptem às condições 
nacionais, como sejam as normas DIN (normas alemãs). A aplicação das normas abrange praticamente toda a 
atividade humana. Foi com a industrialização e a produção em série que surgiu a necessidade de sistematizar o 
desenho para a indústria. 

Importância da normalização  
 
A normalização concretiza-se através da elaboração, publicação e implementação de normas. A 

normalização é «a atividade conducente à obtenção de soluções para problemas de caráter repetitivo, 
essencialmente no âmbito da Ciência, da Técnica e da Economia, com vista à realização do grau óptimo de 
organização num dado domínio» NP 1620:1979. 

 

 
 
 



 

Projectista utilizando máquina de desenho e estirador. 

Equipamento  
 
Para a execução dos desenhos é necessário o equipamento adequado: 

meios informáticos específicos para a área, estirador, réguas, esquadros, 
transferidores, lápis, canetas, compassos, borrachas, etc. Hoje em dia, com o 
avanço da Tecnologia, existem programas de desenho assistido por 
computador (CAD) que facilitam o trabalho dos projetistas.  

 
O papel  
 
O papel é usado como suporte da comunicação em desenho técnico. Existe no mercado um número 

elevado de tipos de papéis para os fins mais diversificados.  
Em desenho técnico utiliza-se o papel:  
• opaco: para a execução de esboços e estudos preliminares, ou para desenhos a lápis que não se 

destinam a ser reproduzidos;  
• translúcido ou vegetal: para desenhos definitivos, a tinta.  
 

Formatos de folhas de papel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de desenho técnico  

Desenho de conceção  

Exprime, de um modo mais ou menos completo, a forma preconizada para resolver determinado 
problema. Pode assumir diversas formas, sendo, em geral, progressivamente mais elaborado à medida que a ideia 
inicial se vai concretizando. Exemplos: esboços, desenhos de anteprojeto e desenhos de projeto.  

Desenho de definição  

Estabelece as exigências funcionais que o objeto desenhado deve satisfazer.  
Exemplos: desenhos funcionais e desenhos de produto acabado.  

 

 



 

Desenho de execução ou de fabricação  

Contém todas as informações necessárias para executar fabricar o objeto desenhado, de acordo com as 
técnicas construtivas já previamente definidas. Exemplos: esquemas, desenhos de pormenor e desenhos de 
conjunto. 

Legenda 

 
 Ao executarmos um desenho, é necessário registar determinadas identificações, em espaço próprio, para 
ajudar na sua consulta. 

 

 Projeto: 

Escala 

 

 

 Data Rubrica  

Nome:  

 

Ano___      Nº___   Turma___ 

 

Disciplina: 

 Início   

 Fim  

  Avaliação  

 
Disposição da Legenda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita normalizada — NP 89:1963 
 
As letras e algarismos que se empregam em desenha técnico podem ser executadas à mão, a escantilhão, 

por decalque e por meios informáticos, usando o software adequado. 
 
Devem satisfazer as condições seguintes:  
• rapidez de execução;  
• facilidade de leitura;  
• aspeto agradável e normalização. 

 
Cotagem — NP 297:1963 
 
É o conjunto de informações inscritas no desenho e representadas pôr tinhas, setas, símbolos e valores 

(cotas). As cotas representam sempre as dimensões (lineares ou angulares) reais dos objetos representados e não 
dependem da escala em que o desenho está executado. 

Linhas de chamada  

 São linhas contínuas finas e devem coincidir com os vértices ou com as linhas de construção da forma, 
servindo de apoio às chamadas linhas de cota.  

A legenda é colocada sempre no 
canto inferior direito da folha. 



 

Linhas de cota  

 São linhas contínuas e devem distar, pelo menos, 8 mm da dimensão a cotar, ficando perpendiculares às 
linhas de chamada e terminando por uma seta ou por pequenos traços a 45°.  

Número de cota  

 Representa a medida real, é expresso em milímetros e deve ser colocado sobre as linhas de cota e 
próximo delas, em posição aproximadamente central. De acordo com a norma ISO 129:1985, os números de cota 
devem escrever-se sempre da esquerda para a direita e por cima das linhas de cota. 

Processo e elementos da cotagem  

 

Escala 

 É a relação entre uma determinada dimensão no desenho e a correspondente dimensão real do objeto 
representado. As escalas podem ser de redução ou de ampliação, de forma a facilitar a leitura e dar uma visão 
global do objeto representado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicação do desenho técnico  

As aplicações do desenho técnico são diversas.  

O desenho topográfico representa a superfície da Terra.  

O desenho de sondagens e cartas, plantas ou cortes geológicos dos terrenos. define a constituição geológica dos 
terrenos. 



 

O desenho arqueológico representa planos, cortes estratigráficos e/ou estruturas / arqueológicas.  

O desenho de eletrotecnia representa máquinas e instalações elétricas ou eletrónicas. 


