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NORMAS,  FORMATOS E ESCALAS  

Em  desenho  técnico  utilizamos  diversos  formatos  de  papel.  Os mais  conhecidos são  os
formatos A4 e A3, conforme ilustrado na Figura 1.  

Figura 1 – Tamanho do papel com margem e legenda.

Figura 2 – Obtenção dos diferentes formatos de papel.

A legenda ou selos de desenhos comuns, ver Figura 3  deve ficar no canto inferior direito nos

formatos A0, A1, A2, A3, ou ao longo da largura da folha de desenho no formato A4. Já as legendas

nos desenhos industriais  variam de acordo com as necessidades internas  de cada empresa,  mas

devem conter, obrigatoriamente: Nome da repartição, firma ou empresa; Título do desenho; Escala;
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Número do desenho; Datas e assinaturas dos responsáveis pela execução, verificação e aprovação;

Número da peça, quantidade, denominação, material e dimensão em bruto.

Figura 3 - Ilustração de uma legenda para desenho.

Ao imprimir um desenho, a folha deve conter margens externa, com linha fina onde será

recortadas a folha, e margens internas com linha mais grossa. A margem da esquerda é maior para

possibilitar  a fixação em pastas  de projetos.   Logicamente,  quando usamos uma folha A4 para

imprimir um desenho em impressora comum, a margem externa não será impressa, pois a área de

plotagem da impressora é sempre menor do que a folha A4. Neste caso a margem externa coincide

com a borda da folha.   

A correta dobragem de um projeto também é fundamental após a plotagem. Na Figura 4 
ilustramos a forma de se proceder a dobragem de um desenho.

Figura 4– Procedimento para dobra de desenho e formato A4. 
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ESCALAS

 As escalas permitem que representemos a natureza em tamanho reduzido. No Egito Antigo já
eram construídos  mapas detalhados utilizando-se de técnicas  de proporcionalidade.  Uma escala
possibilita que a realidade seja representada de forma proporcional e que o desenho se adapte às
dimensões do papel que temos disponível.

Em desenho técnico,  a  escala  indica  a  relação  do tamanho  do desenho da  peça  com o
tamanho real da peça. A escala permite representar, no papel, peças de qualquer tamanho real.  Nos
desenhos em escala, as medidas lineares do objeto real ou são mantidas, ou então são aumentadas
ou  reduzidas  proporcionalmente,  porém  as  formas  dos  objetos  reais  são  mantidas.  Como
consequências  disso,  as  dimensões  angulares  do  objeto  permanecem  inalteradas.  Vejamos  um
exemplo.

Observando  a  Figura  5,  as  medidas  dos  lados  do  quadrado  B foram  reduzidas
proporcionalmente em relação às medidas dos lados do quadrado  A. Cada lado de  B é uma vez
menor que cada lado correspondente do quadrado A, ou seja, o quadrado B sofreu uma redução em
relação  ao  quadrado  A.  De  forma  contrária,  os  lados  do  quadrado  C foram  aumentados
proporcionalmente, em relação aos lados do quadrado A. Cada lado de C é igual a duas vezes cada
lado correspondente do quadrado  A,  o que indica que o quadrado  C sofreu uma ampliação em
relação ao quadrado  A.  Note que as três figuras apresentam medidas dos lados proporcionais e
ângulos iguais. Então, podemos dizer que as figuras B e C estão representadas em escala em relação
à figura A. 

Figura 5 - Escalas em desenho técnico. 

Diante do exposto acima, fica evidente que as escalas podem ser classificadas como escalas:

de redução, de ampliação e natural.

A escala natural é aquela em que o tamanho do desenho técnico é igual ao tamanho real da

peça.  Nesse caso diz-se que a escala é 1:1 (lê-se 1 para 1).

A escala de redução é aquela em que o tamanho do desenho técnico é menor que o tamanho

real da peça. Vejamos, por exemplo, um desenho técnico em que suas medidas gráficas são vinte

vezes menores que as suas medidas reais correspondentes. Logo, diz-se que a escala é 1:20 (lê-se 1

para 20).
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A  escala de ampliação é aquela em que o tamanho do desenho técnico é maior  que o

tamanho real da peça. Vejamos, por exemplo, o desenho técnico de uma agulha de injeção em escala

de  ampliação. As  dimensões  deste  desenho  são  duas  vezes  maiores  que  as  dimensões

correspondentes da agulha de injeção real. Este desenho foi feito, portanto, na escala 2:1 (lê-se dois

para um). Uma escala é construída a partir de uma relação entre a medida gráfica (D) do desenho e

a sua medida natural (N), conforme normatizado pela norma NBR 8196. Como exemplo, imagine

um terreno que mede 12m x 30m (distância natural = N), que foi desenhado em uma folha de papel

A4.  Optou-se  em representar  o  retângulo  representativo  do  terreno  a  partir  de  uma  figura  de

medidas  12cm x 30cm.  Nesse caso,  cada  100 cm real  foi  representado por  1  cm no desenho.

Chamamos essa escala de 1:100 (1 para 100). As escalas 1:100, 1:50, 1:25, 1:20 são muito comuns

na área de projetos de refrigeração e ar condicionado e, como visto, anteriormente são escalas de

redução. Na Tabela 7.1 ilustramos algumas escalas comuns.

Tabela 1 - Escalas mais comuns em desenho técnico.
Escala de

Ampliação
2:1 5:1 10:1
20:1 50:1 100:1

Escala Natural 1:1

Escala de
Redução

1:2 1:5 1:10
1:20 1:50 1:100
1:200 1:500 1:1000
1:2000 1:5000 1:10000

Todo desenho no papel deve indicar a escala utilizada na legenda. Caso em uma mesma
folha sejam representados desenhos em escalas diferentes devemos indicar a escala abaixo de cada
um deles. Apesar de muitos desenhos terem a indicação de suas escalas é importante ter cuidado
para não se medir diretamente com o escalímetro, até que se tenha certeza de que o desenho está
impresso na escala indicada.  

Como exemplo, se uma linha de 24 cm representa uma terreno com dimensão real de 1200 
cm, tem-se uma escala de 1 para 50. 

Para ampliação, o leitor deve fazer:  Desenho = Real x escala. Exemplo: Se um parafuso tem
diâmetro de 10mm deverá ser representado na escala 5 para 1 por um circulo de 50mm de diâmetro,
ou seja:  50 = 10 x 5. 
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Exercícios de aprendizagem:

1 - Desenhe a planta em miniatura na escala 2:1 (ampliação).

2 - Complete a tabela a seguir:

3- Uma casa de formato retangular e medidas reais de 8m de largura por 12m de comprimento 
seria representado por retângulos de  quantos centímetros na escala 1:50 e 1:20 ? *
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NORMAS TÉCNICAS
A elaboração de desenhos técnicos é normalizada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(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.
Na Tabela 2.1 apresentamos algumas normas mais importantes.

Tabela 2 – Normas para desenho técnico.
Norma Nome
NBR 8403 Aplicação de linhas em desenho - Tipos de linha - Largura das linhas
NBR 10582 Apresentação da folha para desenho técnico
NBR 10126 Cotagem em desenho técnico
NBR 10647 Desenho Técnico
NBR 13142 Desenho Técnico - Dobramento de cópia
NBR 13272 Desenho Técnico - Elaboração das listas de itens
NBR 8196 Desenho Técnico - Emprego de Escalas
NBR 13273 Desenho Técnico - Referência a itens
NBR 14957 Desenho Técnico - Representação de recartilhado
NBR 14699 Desenho  Técnico  -  Representação  de  símbolos  aplicados  a  tolerâncias  geométricas  -

Proporções e dimensões
NBR 14611 Desenho Técnico - Representação simplificada em estruturas metálicas
NBR6493 Emprego de cores para identificação de tubulações
NBR 8402 Execução de caracteres para escrita em desenho técnico
NBR 10068 Folha de desenho - leiaute e dimensões
NBR 8404 Indicação do estado de superfícies em desenhos técnicos
NBR 10067 Princípios gerais de representação em desenho técnico
NBR 8993 Representação convencional de partes roscadas em desenhos técnicos
NBR 12298 Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho técnico
NBR 11534 Representação de engrenagem em desenho técnico
NBR 13104 Representação de entalhado em desenho técnico
NBR 11145 Representação de molas em desenho técnico
NBR 6492 Representação de projetos de arquitetura
NBR 12288 Representação simplificada de furos de centro em desenho técnico
NBR 5444 Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais
NBR 6409 Tolerâncias  geométricas  -  tolerância  de  forma,  orientação,  posição  e  batimento  -

Generalidades, símbolos, definições e indicações em desenho
NBR10285 Válvulas Industriais – Terminologia


