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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
Prezado aluno(a), 
 
 
 
Nos dias de hoje onde a produtividade, qualidade e espaços são fatores muito importantes, tanto o 
profissional quanto o desenho técnico em si tiveram que acompanhar as novas exigências de mercado 
e as novas tecnologias. O profissional desta área hoje é multidisciplinar e sua ferramenta de trabalho é 
o computador. Com softwares para desenhar (os CAD), o profissional tem um universo muito mais 
abrangente que o possibilita fazer um trabalho bem feito, com qualidade, e com uma riqueza de 
detalhes infinita. 
Esta apostila tem como objetivo, além de auxiliá-lo(a) nos estudos e incentivá-lo(a) com indicações 
bibliográficas e normas, ser uma base dos conhecimentos necessários à sua formação e não como fim 
em si mesma. 
Tentem fazer os desenhos e leiam os textos antes das aulas. Busquem em outras fontes, informações 
ou assuntos que possam ser discutidos em sala. 
Procure dedicar-se ao curso que você escolheu, aproveitando-se do momento que é fundamental para 
sua formação pessoal e profissional. Acompanhe as aulas, pesquise e estude que certamente fará 
diferença neste mundo competitivo. 
 
 
Sucesso! 
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1 – DESENHO TÉCNICO: 
 
1.1 Classificação segundo a NBR-05984 antiga NB-8. 
 
A execução de desenhos técnicos é inteiramente normalizada pela ABNT. Os 
procedimentos para execução de desenhos técnicos aparecem em normas gerais que 
abordam, desde a denominação e classificação dos desenhos, até as formas de 
representação gráfica, como é o caso da NBR 5984 – NORMA GERAL DE DESENHO 
TÉCNICO (Antiga NB 8) e da NBR 6402 – EXECUÇÃO DE DESENHOS TÉCNICOS DE 
MÁQUINAS E ESTRUTURAS METÁLICAS (Antiga NB 13). Existem outras normas 
específicas que tratam os assuntos separadamente, conforme os exemplos seguintes: 
• NBR 10647 – DESENHO TÉCNICO – NORMA GERAL, cujo objetivo é definir os termos 
empregados em desenho técnico. A norma define os tipos de desenho quanto aos seus 
aspectos geométricos (Desenho Projetivo e Não-Projetivo), quanto ao grau de elaboração 
(Esboço, Desenho Preliminar e Definitivo), quanto ao grau de pormenorização (Desenho de 
Detalhes e Conjuntos) e quanto à técnica de execução (À mão livre ou utilizando 
computador) 
• NBR 10068 – FOLHA DE DESENHO LAY-OUT E DIMENSÕES, cujo objetivo é padronizar 
as dimensões das folhas utilizadas na execução de desenhos técnicos e definir seu lay-out 
com suas respectivas margens e legenda. As folhas podem ser utilizadas tanto na posição 
vertical como na posição horizontal. Os tamanhos das folhas seguem os formatos da série 
“A”, e o desenho deve ser executado no menor formato possível, desde que não 
comprometa a sua interpretação. 
• NBR 10582 – APRESENTAÇÃO DA FOLHA PARA DESENHO TÉCNICO, que normaliza a 
distribuição do espaço da folha de desenho, definindo a área para texto, o espaço para de-
senho etc.. Como regra geral deve-se organizar os desenhos distribuídos na folha, de modo 
a ocupar toda a área, e organizar os textos acima da legenda junto à margem direita, ou à 
esquerda da legenda logo acima da margem inferior. 
• NBR 13142 – DESENHO TÉCNICO – DOBRAMENTO DE CÓPIAS, que fixa a forma de 
dobramento de todos os formatos de folhas de desenho: para facilitar a fixação em pastas, 
eles são dobrados até as dimensões do formato A4. 
• NBR 8402 – EXECUÇÃO DE CARACTERES PARA ESCRITA EM DESENHOS 
TÉCNICOS que, visando à uniformidade e à legibilidade para evitar prejuízos na clareza do 
desenho e evitar a possibilidade de interpretações erradas, fixou as características de 
escrita em desenhos técnicos. 
• NBR 8403 – APLICAÇÃO DE LINHAS EM DESENHOS – TIPOS DE LINHAS 
– LARGURAS DAS LINHAS 
• NBR10067 – PRINCÍPIOS GERAIS DE REPRESENTAÇÃO EM DESENHO 
TÉCNICO 
• NBR 8196 – DESENHO TÉCNICO – EMPREGO DE ESCALAS 
• NBR 12298 – REPRESENTAÇÃO DE ÁREA DE CORTE POR MEIO DE 
HACHURAS EM DESENHO TÉCNICO 
• NBR 10126 – COTAGEM EM DESENHO TÉCNICO 
• NBR 8404 – INDICAÇÃO DO ESTADO DE SUPERFÍCIE EM DESENHOS TÉCNICOS 
• NBR 6158 – SISTEMA DE TOLERÂNCIAS E AJUSTES 
• NBR 8993 – REPRESENTAÇÃO CONVENCIONAL DE PARTES ROSCADAS EM 
DESENHO TÉCNICO 
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Existem outras normas que regulam a elaboração dos desenhos e têm a finalidade de 
atender a uma determinada modalidade de engenharia. Como exemplo, pode-se citar: a 
NBR 6409, que normaliza a execução dos desenhos de eletrônica; a NBR 7191, que 
normaliza a execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado; NBR 11534, 
que normaliza a representação de engrenagens em desenho técnico. 
Uma consulta aos catálogos da ABNT  mostrará muitas outras normas vinculadas à 
execução de algum tipo ou alguma especificidade de desenho técnico. 
 
1.2 Instrumental. 
 
Como dito no início, poderíamos resumir o instrumental a um item só, os CAD’s. Mas a 
experiência nos mostra que nada substitui o saber desenhar a mão, pois não é sempre que 
estamos com um computador disponível. 
O desenho é uma forma de linguagem usada pelos artistas. Desenho técnico é usado pelos 
projetistas para transmitir uma idéia de produto, que deve ser feita da maneira mais clara 
possível. 
Mesmo preso por procedimentos e regras, um desenho técnico necessita que o projetista 
use sua criatividade para mostrar, com facilidade, todos os aspectos da sua idéia, sem 
deixar dúvidas. Então vamos ao material mínimo para se fazer um desenho técnico. 
 
Lápis e lapiseiras 
Ambos possuem vários graus de dureza: uma grafite mais dura permite pontas finas, mas 
traços muito claros. Uma grafite mais macia cria traços mais escuros, mas as pontas serão 
rombudas. Recomenda-se uma grafite HB, F ou H para traçar rascunhos e traços finos, e 
uma grafite HB ou B para traços fortes. O tipo de grafite dependerá da preferência pessoal 
de cada um. Os lápis devem estar sempre apontados, de preferência com estilete. Para 
lapiseiras, recomenda-se usar grafites de diâmetro 0,5 ou 0,3 mm. 
 
Esquadros 
São usados em pares: um de 45º e outro de 30º / 60º. A combinação de ambos permite 
obter vários ângulos comuns nos desenhos, bem como traçar retas paralelas e 
perpendiculares. 
 
Compasso 
Usado para traçar circunferências e para transportar medidas. O compasso tradicional 
possui uma ponta seca e uma ponta com grafite, com alguns modelos com cabeças 
intercambiáveis para canetas de nanquim ou tira-linhas. 
 
Escalímetro ou escala 
Conjunto de réguas com várias escalas usadas em engenharia. Seu uso elimina o uso de 
cálculos para converter medidas, reduzindo o tempo de execução do projeto. 
O tipo de escalímetro mais usado é o triangular, com escalas típicas de arquitetura: 1:20, 
1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125. A escala 1:100 corresponde a 1 m = 1 cm, e pode ser usado 
como uma régua comum (1:1). O uso de escalas será explicado mais adiante. 
 
Folhas 
O formato usado é o baseado na norma NBR 10068, denominado A0 (A-zero). Trata-se de 
uma folha com 1 m2, cujas proporções da altura e largura são de 1: 2 . Todos os formatos 
seguintes são proporcionais: o formato A1 tem metade da área do formato A0, etc. 
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2  DESENHO GEOMÉTRICO   
 
2.1  Características técnicas. 
Todas as construções geométricas partem de princípios básicos, estudados desde a 
antiguidade. Quando ainda não existia sistemas matemáticos bem definidos, todo o estudo 
de geometria era feito através dos desenhos. Tais conceitos são válidos até hoje, mesmo 
com os recursos disponíveis atualmente. 
Locais geométricos: 
Um local geométrico define uma condição, uma propriedade, ou uma restrição em um 
desenho, que inclusive pode ser expressa matematicamente. Um exemplo simples é a 
circunferência: todos os pontos no traço da circunferência estão a mesma distância do 
centro. 
Retas paralelas são outro exemplo de local geométrico: são dois conjuntos de pontos que 
nunca se cruzam, e que estão à uma distância fixa. 
Em suma, todas as formas no desenho são locais geométricos, e através de suas 
propriedades é que iremos relacioná-los.  
 
2.2  Construções Fundamentais: Linhas, Ângulos, Polígonos, circunferências e circulos 



 - 8 - 

 

 
 



 - 9 - 

             
 
 
 
 

 
 
3 - ESCALAS E NORMALIZAÇÃO 
3.1  Tipos de escalas. 

Temos escalas para redução e para ampliação, além da 1: 1(natural). 

Devem estar representadas na legenda e caso tenhamos detalhes em diversas escalas no mesmo 
desenho, as mesmas deverão ser indicadas logo abaixo do título do detalhe. 
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3.2  Formatos, legendas e linhas convencionais. 
 
Como já dito anteriormente as medidas dos formatos estão baseados na norma NBR 10068, 
e seguem a série “A” onde o referencial é denominado A0 (A-zero). 
Trata-se de uma folha com 1 m2, cujas proporções da altura e largura são de 1: √2 . Todos os formatos 
seguintes são proporcionais: o formato A1 tem metade da área do formato A0, etc. 
Obtém-se então os seguintes tamanhos: 
 

 
 
Todo desenho deve ter no canto inferior direito, conforme norma um quadro destinado à legenda, onde 
estarão as principais informações referentes ao que está desenhado como: Título, localização, 
equipamento, unidade, nomes da equipe, nome da empresa projetista e cliente, escala, revisão, etc. 
Veja exemplo a seguir.
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Linhas Convencionais: 
 
A migração dos desenhos feitos na prancheta para o CAD, de uma maneira geral, não ocorreu sob um 
controle sistemático entre as diversas empresas do setor, sendo que cada uma desenvolveu sua própria 
técnica ou método de desenhar com o CAD. As convenções mostradas a seguir são básicas em seu 
significado, pois isto não mudou, porém os CAD´s permitem aos profissionais uma gama maior de 
artifícios para a representação das mesmas. Um exemplo seria a possibilidade de colocar cores nestas 
linhas e assim desenhar em camadas (LAYERS).  
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Cotagem: 
 
Cotas são medidas de um objeto, imprescindível para o projetista indicar a verdadeira grandeza. Em 
muitas ocasiões, a pessoa que está lendo o desenho não dispôe de uma régua para medir, e mesmo se 
tivesse uma cota já adianta o trabalho, fornecendo imediatamente a informação. 
A cota deve ser realizada da seguinte forma: 
- Acima e paralelamente às suas linhas de cota, preferivelmente no centro. 
- Quando a linha de cota é vertical, colocar a cota preferencialmente no lado esquerdo. 
- Quando estiver cotando uma meia-vista, colocar a cota no centro da peça (acima ou abaixo da linha 
de simetria). 
- Para melhorar a interpretação da medida, usam-se os seguintes símbolos: 

1. ∅ - Diâmetro 
2. R – Raio 
3. � - Quadrado 

4. ∅ ESF – Diâmetro esférico 
5. R ESF – Raio esférico 
- Os símbolos de diâmetro e quadrado podem ser omitidos quando a forma for claramente indicada. 
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4  REPRESENTAÇÃO DE VISTAS ORTOGRÁFICAS 
 

Vistas Ortográficas são imagens sobre planos de projeção que resultam de projeções ortogonais a 
esses planos feitos por um observador situado em um ponto determinado. 

Existem três tipos de vistas ortográficas: vistas essenciais (principais), vistas auxiliares, vistas 
omitidas (seccionais). Dependendo da peça, devem ser executadas tantas vistas quantas forem 
necessárias à caracterização de fabricação ou de montagem.  

A partir dos princípios da Geometria Descritiva, as normas de Desenho Técnico fixaram a 
utilização das projeções ortogonais somente pelos 1º e 3º diedros, criando pelas normas 
internacionais dois sistemas para representação de peças: 

Método Europeu  1º Diedro (Adotada pela ABNT)  

 Objeto se localiza na frente do plano de desenho. 

Método Norte Americano  3º Diedro 

  Objeto se localiza atrás do plano de desenho. 

 

 
 
Simbologia para identificar em qual diedro o desenho está sendo executado. 
Obrigatório sua indicação na legenda do desenho. 
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Vistas principais 
Vistas principais são as vistas ortográficas obtidas quando se projeta um objeto ortogonalmente nas 
seis faces do cubo; existem seis vistas principais: 

Vista Frontal, Posterior, Lateral Direita, Lateral Esquerda, Superior e Inferior. 

Cabe ao desenhista / projetista a escolha das vistas mais apropriadas para representar melhor o objeto. 
Precisamos pelo menos duas vista ortográficas para representar as três dimensões: comprimento, 
largura e altura em um papel bidimensional. Em casos de peças bem simples uma vista apenas pode 
representar a peça, tal como um círculo representando um rolamento. Mas o mesmo círculo pode 
representar uma peça cilíndrica. Neste caso basta uma nota explicativa e a dúvida fica desfeita. Na 
maioria dos casos precisamos fazer pelo menos duas vistas para evitar ambigüidade.  

 

                 
 

Vistas auxiliares  
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Vistas seccionais  
Quando temos arestas ou contornos que ficam ocultos para uma determinada posição de observação, 
estas são representadas por linhas interrompidas ou tracejadas. Assim evitamos ter que fazer mais uma 
vista oposta na mesma direção. 

 

 

 
 

 
PERSPECTIVAS 
 
Os desenhos em perspectiva foram concebidos como um meio termo entre a visão 
da peça no espaço, mantendo suas proporções. 
Existem vários tipos de perspectiva, cada um com sua utilidade. Os desenhos em perspectiva exata 
ilustram com perfeição o ângulo do observador, porém as dimensões variam com a posição e 
proximidade dos objetos 
Podem ser Isométrica, dimétrica, trimétrica e cavaleira. 
 
                ISOMÉTRICA                              DIMÉTRICA                                    TRIMÉTRICA 
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5.2  Perspectiva isométrica (Construções) 
Estudaremos a perspectiva isométrica, por ser a mais utilizada e pela sua facilidade de utilização, 
levando em conta os erros, toleráveis, de suas aproximações. 
 
PLANAS: 

 
 

CILINDRICAS: 
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CORTES E SECÇÕES 
6.1  Tipos e emprego no desenho técnico. 

 
A representação do corte é exatamente imaginar que a peça encontra-se partida ou quebrada, 
mostrando assim os detalhes internos. Com isso, deixa de ser necessário o uso de linhas ocultas, na 
maioria dos casos. 
Imagina-se o corte como um plano secante, que passa pela peça, separando-a em dois pedaços e 
mostrando a parte interna. O plano secante (também chamado plano de corte) é indicado em outra 
vista, mostrando aonde se encontra o corte. 
A representação do plano de corte é com um traço estreito traço-e-ponto, exatamente como a linha de 
simetria, com a diferença de ter nas extremidades um traço largo. O plano de corte deve ser 
identificado com letras maiúsculas e o ponto de vista indicado por meio de setas. A parte larga do 
plano de corte não encosta no desenho da peça. A linha de corte pode coincidir com a linha de 

simetria. 
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6.2 Hachuras. 
Algumas Hachuras mais utilizadas. 
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7 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS 
 
7.1 Parafusos e Porcas. 
Parafusos são elementos de fixação, empregados na união não permanente de peças.
Os parafusos se diferenciam pela forma da rosca, da cabeça, da haste e do tipo de acionamento. 
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    Designação de roscas: 
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7.2  Molas 
Mola é uma peça elástica flexível usada para armazenar a energia mecânica. As molas são feitas 
geralmente de aço endurecido. 
 
Tipos mola 

_ Helicoidal ou de bobina (feita enrolando um fio em torno de um cilindro) e a mola cónica estes são 
tipos de mola de torsão , porque o fio próprio é torcido quando a mola é comprimida ou esticada 
_ Mola de lâmina (usada nos amortecedores de veículo , interruptores elétricos) 
_ Mola espiral (usada nos pulsos de disparo e nos galvanômetros ) 
_ Mola de torsão (alguma mola projetada ser torcido melhor que comprimido ou estendido) 
_ Mola de gás , um volume do gás que é comprimido 
faixa de borracha , uma mola de tensão onde a energia é armazenada esticando o material 
_ Mola de Belleville , um disco usado geralmente para aplicar a tensão a um parafuso 
_ Mola pneumática: As primeiras molas pneumáticas foram desenvolvidas pela FIRESTONE na década 
de 30. Suspensões a ar com molas FIRESTONE foram apresentadas pela primeira vez em automóveis 
experimentais em 1935. 
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7.3  Mancais    

Definição: Mancais podem também serem definidos como sendo todos os elementos onde o 
movimento de translação em qualquer direção deve ser minimizado, se não proibido, deixando livre a 
rotação 
somente em torno de um eixo. 
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7.4  Chavetas 

Elemento mecânico geralmente fabricado em aço. Sua forma, em geral, é retangular ou semicircular. 
A chaveta se interpõe numa cavidade de um eixo e de uma peça. Tem por finalidade ligar dois 
elementos mecânicos. 
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7.5  Rebites 

O rebite ou arrebite é um fixador mecânico metálico, semipermanente. Antes de sua instalação, 
consiste num cilindro com uma cabeça em uma das extremidades, similar a um prego ou pino. 
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7.6 Engrenagens:  A engrenagem é o elemento mecânico composto de rodas dentadas que se ligam a 
um eixo rotativo, ao qual imprimem movimento 

 

               
 

7.7 Rolamentos e esferas: Peça ou mecanismo utilizado para guiar um movimento de rotação, a fim de 
reduzir o atrito de deslizamento e diminuir as perdas de energia. Abaixo exemplos. 

 

 
Linha de Rolamentos Metric 

 
Linha de Rolamentos Spexx 

 
Rolamento Auto Compensador de 

Rolos 
 

Rolamento de Rolos Cilíndricos 

 
Rolamentos de Esferas de Contato 

Angular 
 

Rolamentos de Rolos Cônicos 

  

  

 



 - 26 - 

7.8 Polias e Correias: Correias e polias são um dos meios mais antigos de transmissão de movimentos. 
São simples, o custo é baixo, a durabilidade é boa se adequadamente dimensionadas, reduzem 
significativamente a propagação de choques e vibrações, operam silenciosamente, limitam 
sobrecargas pela ação do deslizamento. 

       Por essas e outras particularidades, são extensivamente empregadas. De pequenos aparelhos 
eletrônicos até um cem números de equipamentos industriais. 
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POLIAS  EM  “V” 
 

 
 

 

                 
 

                  DENTADA                                                         EM  “V” DENTADA 

 

 

 

                                                 
 

EM  “V”  CONJUGADAS ou GEMINADAS                        DUPLO “V” ou   SEXTAVADAS       
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7.9  Eixos e Bielas 
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7.9 Soldas (Simbologia) 
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8 _ PLANIFICAÇÃO 
8.1  Cilindro. 

 

 
 

 
 
8.2 Cone. 
Definição:  Cone é um sólido gerado pela rotação completa de um triângulo retângulo em torno de um 
dos lados do ângulo reto. 
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DESENVOLVIMENTO: Aprenda mais: Site www2.ucg.br/design/da2/solidosgeometricos.pdf 
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Outra forma de cálculo: 
 
A superficie lateral planificada de um cone é um setor de uma circunferência. 
O raio da circunferência planificada é a geratriz do cone e o arco é a circunferência da base do cone. 
 
Por exemplo: ===> construir um cone com raio de base igual a R e geratriz igual a G. 
 
Trace uma circunferência de raio igual a (G) e faça um angulo de ==> (R÷G)x360 graus, com vértice 
no centro da circunferência.  
 
Ex: G=20cm e R=10cm ==> (10÷20)360=180° (metade da circunferência. 
Este setor, assim definido, é a superfície do cone planificada. 
 
Se vc quer construir o cone dado R da base e a altura H do cone, obterá a geratriz G construindo um 
triangulo retangulo de catetos R e H sendo a hipotenusa desse triangulo a geratriz G. ( e o problema 
recai na construção anterior). 
 
9  LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHOS ARQUITETÔNIC OS E CONJUNTOS 
MECÂNICOS   
9.1  Arquitetônico - Planta Baixa, fachadas e cortes. 

 Desenho será mostrado em auto cad 

9.2  Mecânicos – Legendas, listas de material, detalhamento. 
 Desenho será mostrado em auto cad 
 
10  NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DE DESENHOS DE INSTALA ÇÃO ELÉTRICA 
INDUSTRIAL   
10.1  Normas Técnicas.  
Deverão ser observadas todas as Normas técnicas envolvidas com a disciplina o qual estamos 
trabalhando inclusive as Normas da concessionária elétrica local e as normas específicas aplicáveis, 
como as referenciadas nos capítulo 1. Abaixo algumas normas para referencias: 
 
ABNT  – Associação Brasileira de Normas Técnicas, atua em todas as áreas técnicas do país. Os textos 
das normas são adotados pelos órgãos governamentais (federais, estaduais e municipais) e pelas 
firmas. Compõe-se de normas: NB, TB (terminologia), SB (simbologia), EB (especificação), MB 
(método de ensaio) e PB (padronização) (NBR 5410/97, NBR 5419 aterramento) 
ANSI – American National Standards Institute, Instituto de normas dos Estados Unidos que publica 
recomendações e normas em praticamente todas as áreas técnicas. Na área dos dispositivos de 
comando de baixa tensão, tem adotado frequentemente especificações da UL e da NEMA. 
BS – Britsh Standards, Normas técnicas da Grã bretanha, já em grande parte adaptadas à IEC 
CEE – International Comission on Rules of the Approval of Electrical Equipment. Especificações 
internacionais destinadas sobretudo ao material de instalação. 
CEMA  – Canadian Electric Manufactures Association, associação canadense dos fabricantes de 
material elétrico. 
CSA – Canadian Standards Association, Entidade canadense de normas técnicas que publica as 
normas e concede certificado de conformidade. 
DEMKO  – Denmarks Elektriske Materielkontrol, Autoridade Dinamarquesa de controle dos materiais 
elétricos e que publica normas e concede certificados de conformidade. 
DIN  – Deutshe Industrie Normen, Associação de normas industriais alemãs. Suas publicações são 
devidamente coordenadas com as da VDE. 
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IEC  – International Eletrotechical Comission, Comissão formada por representantes de todos os paises 
industrializados. As recomendações do IEC, publicadas por esta comissão, são normalmente adotadas 
na íntegra pelos diversos paises ou, em outros casos, está se processando uma aproximação das normas 
nacionais ao texto destas internacionais. 
KEMA  – Kenring van Elektrotechnische Materialen, Associação holandesa de ensaio de materiais 
elétricos. 
NEMA  – National Electrical Manufactures Association, Associação americana dos fabricantes de 
materiais elétricoa. 
ÖVE – Österreichischer Verband für Elektrotechnik, associação austriaca de normas técnicas, cujas 
determinações geralmente coincidem com as do IEC e VDE. 4 de 9  
SEM – Svensk Standard, Associação sueca de normas técnicas. 
UL  – Underwriters’ Laboratories Inc., Entidade nacional de ensaio da área de proteção contra 
incêndio, nos Estados Unidos, que entre outras coisas, realiza ensaios de equipamentos elétricos e 
publica as suas prescrições. 
UTE – Union Tecnique de l’electricite, Associação francesa de normas técnicas. 
VDE – Verband Deutscher Elektrotechniker, Associação de normas alemãs que publica normas e 
recomendações da área de eletricidade. 
 

10.2  Simbologia utilizada em circuitos eletroeletrônicos. 
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