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ABNT - NBR 8196 Desenho Técnico - Emprego de 
escalas

I Escala de um desenho é a relação entre as 
dimensões da peça real e o que está sendo 
representado.

I Por exemplo, se dizemos que um desenho está 
na escala 1/50 significa que cada dimensão 
representada no desenho será 50 vezes maior 
na realidade, ou seja, cada 1 (um) centímetro 
que medirmos no papel corresponderá a 50 
(cinquenta) centímetros na realidade.



Um projeto na escala 1/100, significa que o desenho 
estará 100 vezes menor que a verdadeira 
dimensão/grandeza. Então, se estamos desenhando 
uma porta de nosso projeto, com 1 metro de largura, 
ela aparecerá no desenho, em escala, com 1 cm de 
comprimento. 



Escala 1:1, para escala natural;

Escala X:1, para escala de ampliação (x > 1);

•Escala 1:X, para escala de redução (x < 1).



Escala de Redução: quando as medidas do 
desenho são menores que as medidas reais 
do objeto (1/n ou 1:n). As dimensões da peça 
real são reduzidas para que seja possível 
representá-las em uma folha de papel.



Escala de Ampliação: quando as medidas 
do desenho são maiores que as medidas 
reais do objeto (n/1 ou n:1) . As dimensões 
da peça real são ampliadas para 
representá-la no desenho.



Exemplo: 1/10 e 1/100 terão desenhos 
completamente diferentes.

Em 1/10 o desenho terá um décimo do tamanho do 
objeto real e em 1/100, terá um centésimo de seu 
tamanho.

O desenho em 1/10 será bem mais detalhado que 
aquele em 1/100. 



Portanto, quanto menor o denominador 
da escala, maior o desenho.

Quanto maior o desenho, maior o nível 
de detalhamento.

Observação: As medidas a serem cotadas, 
serão sempre as medidas reais do objeto e 

nunca as medidas desenhadas, caso a escala 
desenhada não tenha sido a 1:1. 
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ABNT - NBR 8403 e NBR 6492 Aplicação de 
Linhas em Desenhos e Representação de 
Projeto de Arquitetura

As linhas são os principais elementos do 
desenho arquitetônico.

I As linhas de um 
desenho 
normatizado devem 
ser regulares, 
legíveis (visíveis) e 
devem possuir 
contraste umas 
com as outras.



Quanta à espessura existem três variações básicas:

I Traço Grosso - Representam elementos interceptados pelo 
plano de corte (linhas do primeiro plano) Usa-se grafite 0.9

I Traço Médio - Representam elementos visíveis localizados 
depois do plano de corte (mobiliários, soleiras, peitoris) 
Usa grafite 0.5 ou 0.7

I Traço Fino – Representam linhas visíveis localizadas em 
planos relativamente distantes (paginação de piso, 
hachuras) Usa grafite 0.3
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Títulos

Indicação de corte



Letras: Sempre maiúsculas e não inclinadas

Números: Não inclinados

Para o desenho manual de letras e algarismos:
 A altura mínima é de 3 milímetros;
 O espaçamento entre linhas deve ser igual ou 

superior a 3mm;
 Deve usar a letra tipo BASTÃO.
 Mantenha a proporção de áreas iguais para 

cada letra, para que seu texto seja mais 
estável.



I Os desenhos devem ser lidos da base da 
folha de desenho ou de sua direita. As 
posições inversas a estas são consideradas 
de “cabeça para baixo”.



E
X

E
R

C
ÍC

IO
 0

2



E
X

E
R

C
ÍC

IO
 0

3



EXPRESSÕES 

GRÁFICAS
AULA 02 - FORMATOS

• Curso: Engenharia Civil

• Matéria: Expressões Gráficas

Prof.: Philipe do Prado Santos

Email Institucional: ppsantos.vic@ftc.edu.br



ABNT 10068 (OUT 1987)

Folha de Desenho – Leiaute e Dimensões

Norma complementar: ABNT 13142 | 10582

Desenho técnico – Dobramento de cópia

- A0 formato máximo do papel (1m² de 
superfície)

- A4 formato mínimo (para projetos)







O Carimbo (legenda) deve se situar no 
canto inferior direito das folhas de desenho 
que será destinado à titulação e 
numeração dos desenhos.

A legenda deve conter 178 mm de comprimento 
nos formatos A4/A3/A2 e 175 mm nos formatos 
A1/A0





ABNT 13142 Desenho técnico 
– Dobramento de cópia

O formato final deve ser o A4;

O documento deve ser feito a partir 
do lado direito, em dobras verticais 
de acordo com as medidas indicadas 
na norma.
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