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DESENHO TÉCNICO TOPOGRÁFICO (INSTRUMENTAL E NORMAS)DESENHO TÉCNICO TOPOGRÁFICO (INSTRUMENTAL E NORMAS)DESENHO TÉCNICO TOPOGRÁFICO (INSTRUMENTAL E NORMAS)DESENHO TÉCNICO TOPOGRÁFICO (INSTRUMENTAL E NORMAS)    
 
1.1.1.1.    Introduç ãoIntroduç ãoIntroduç ãoIntroduç ão    
    

Com o advento da informatizaç ão do desenho té cnico topográfico, o instrumental ficou 
reduzido a um micro computador e um plotter ou impressora.  

Mesmo assim, ainda existem profissionais que utilizam a té cnica do desenho té cnico 
tradicional, e mesmo em um escritó rio totalmente informatizado, há a necessidade do 
instrumental básico para o desenho convencional.  

Prancheta, ré gua paralela, par de esquadros, transferidores, escalí metros, são os 
equipamentos mais usados na atualidade. Muitos outros como o tecní grafo, a ré gua T, a 
ré gua flexí vel, o achuriador rápido, o pantógrafo, entre outros, a tempos atrás eram 
equipamentos imprescindí veis em um escritó rio. 

 
 

1.1.1.1.1.1.1.1.    Lápis Lápis Lápis Lápis –––– lapiseiras lapiseiras lapiseiras lapiseiras 
    

Os lápis e lapiseiras são classificados por meio de letras ou números seguindo o grau de 
dureza ao grafite. Quanto maior for o seu número ou classificaç ão de sua letra maior será a 
sua rigidez. 

 
- Lápis com grafites macios: 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B. 
- Lápis com grafites rijos: H, 2H, 3H, 5H, 6H. 
- Lápis com grafites de dureza intermediária: B, HB, F. 
 

RÉGUA TRÉGUA TRÉGUA TRÉGUA T    

ACHURIADOR RÁPIDOACHURIADOR RÁPIDOACHURIADOR RÁPIDOACHURIADOR RÁPIDO    

TECNÍ GRAFOTECNÍ GRAFOTECNÍ GRAFOTECNÍ GRAFO    RÉGUA FLEXÍ VELRÉGUA FLEXÍ VELRÉGUA FLEXÍ VELRÉGUA FLEXÍ VEL    

PANTÓGRAFOPANTÓGRAFOPANTÓGRAFOPANTÓGRAFO    
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1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.    Classificaç ão Numé rica Classificaç ão Numé rica Classificaç ão Numé rica Classificaç ão Numé rica     
 

Número 1 equivale à 3B 
Número 2 equivale à B 
Número 3 equivale à F 
Número 4 equivale à 2H 
Número 5 equivale à 4H 
Número 6 equivale à 6H 

A sé rie B compreende, de forma geral, os lápis com grafites macios e a sé rie F para lápis 
com grafites duros. Para desenhos preliminares, usa-se geralmente o lápis HB ou grafite 
equivalente para uso em lapiseira. 
 

2.2.2.2.    Normas Té cnicas Normas Té cnicas Normas Té cnicas Normas Té cnicas –––– Formato do Papel Formato do Papel Formato do Papel Formato do Papel    
    

Entre as normas que tratam da padronizaç ão para o formato do papel, as mais conhecidas 
dos profissionais são: 
 

DIN – Normas da Alemanha 
ASA – Normas dos Estados Unidos 
ISA – Normas da Inglaterra 
 

No Brasil, é  a Associaç ão Brasileira de Normas Té cnicas – ABNT, mantida pelo Comitê  
Brasileiro de Construç ão Civil – COBRACON. As principais normas aplicadas ao desenho 
té cnico topográfico são: 
 

NBRNBRNBRNBR----08196 08196 08196 08196 –––– Emprego de escalas em desenho té cnico: Emprego de escalas em desenho té cnico: Emprego de escalas em desenho té cnico: Emprego de escalas em desenho té cnico: fixa condiç ões exigí veis para emprego 
de escalas e suas designaç ões em desenhos té cnicos e documentos semelhantes. 
 

NBRNBRNBRNBR----08402 08402 08402 08402 –––– Execuç ão de caracteres par Execuç ão de caracteres par Execuç ão de caracteres par Execuç ão de caracteres para escrita em desenhos té cnicos:a escrita em desenhos té cnicos:a escrita em desenhos té cnicos:a escrita em desenhos té cnicos: fixa 
caracterí sticas de escrita usada em desenhos té cnicos e documentos semelhantes. 
 

NBRNBRNBRNBR----08403 08403 08403 08403 –––– Aplicaç ão de linhas em desenhos. Tipos de linhas e larguras de linhas: Aplicaç ão de linhas em desenhos. Tipos de linhas e larguras de linhas: Aplicaç ão de linhas em desenhos. Tipos de linhas e larguras de linhas: Aplicaç ão de linhas em desenhos. Tipos de linhas e larguras de linhas: fixa tipos 
e o escalonamento de largura de linhas para uso em desenhos té cnicos e documentos 
semelhantes. 
    

NBRNBRNBRNBR----10068 10068 10068 10068 –––– Folha de desenho  Folha de desenho  Folha de desenho  Folha de desenho –––– Lay out e dimensões: Lay out e dimensões: Lay out e dimensões: Lay out e dimensões: fixa caracterí sticas dimensionais das 
folhas em branco e pré -impressas a serem aplicadas em todos os desenhos té cnicos. 
Apresenta també m layout da folha do desenho té cnico com vistas a posiç ão e dimensão da 
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legenda; margem e quadro; marcas de centro; escala mé trica de referê ncia; sistema de 
referê ncia por malhas; marcas de corte. Estas precisões se aplicam aos originais, devendo ser 
seguidas també m nas cópias. 
 
NBRNBRNBRNBR----10126 10126 10126 10126 –––– Cotagem em desenho té cnico: Cotagem em desenho té cnico: Cotagem em desenho té cnico: Cotagem em desenho té cnico: fixa princí pios gerais de cotagem a serem 
aplicados em todos os desenhos té cnicos. 
 
NBRNBRNBRNBR----10582 10582 10582 10582 –––– Apresentaç ão de folha para desenho té cnico: Apresentaç ão de folha para desenho té cnico: Apresentaç ão de folha para desenho té cnico: Apresentaç ão de folha para desenho té cnico: fixa condiç ões exigí veis para 
localizaç ão e disposiç ão do espaç o para desenho, espaç o para texto, e espaç o para legenda, e 
respectivos conteúdos, nas folhas de desenhos té cnicos. 
 
3. Formato do papel3. Formato do papel3. Formato do papel3. Formato do papel 

 
O formato do papel tem origem em um retângulo com área de um metro quadrado (1m2) e 

cujos lados medem 0,841x1,189m (841x1.189mm), denominado de formato A0. Deste formato 
obtê m-se por bipartiç ão, ou duplicaç ão, os demais formatos. 
 
3.1. Regras de Bipartiç ão ou Duplicaç ão3.1. Regras de Bipartiç ão ou Duplicaç ão3.1. Regras de Bipartiç ão ou Duplicaç ão3.1. Regras de Bipartiç ão ou Duplicaç ão    
 
a) Todo formato é  obtido pela bipartiç ão do formato superior, sendo portanto, a relaç ão de 
sua superfí cie 1:2. 
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b) Os formatos são geometricamente semelhantes entre si; os lados X e Y guardam entre si a 
relaç ão entre o lado de um quadrado e sua diagonal, X:Y = 1:2. 

 
 

DESIGNAÇÃODESIGNAÇÃODESIGNAÇÃODESIGNAÇÃO    
DIMENSÕES DIMENSÕES DIMENSÕES DIMENSÕES 

(mm)(mm)(mm)(mm)    
MARGEM MARGEM MARGEM MARGEM 

ESQUERDAESQUERDAESQUERDAESQUERDA    
DEMAIS DEMAIS DEMAIS DEMAIS 

MARGENSMARGENSMARGENSMARGENS    
ESPESSURA ESPESSURA ESPESSURA ESPESSURA 
DAS LINHASDAS LINHASDAS LINHASDAS LINHAS    

A0 841 x 1.189 25mm 10mm 1,4 
A1 594 x 841 25mm 10mm 1,0 
A2 420 x 594 25mm 7mm 0,7 
A3 297 x 420 25mm 7mm 0,5 
A4 210 x 297 25mm 7mm 0,5 
A5 105 x 210 25mm 7mm 0,5 
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Um desenho té cnico dentro da empresa tem valor de documento e para tanto deve receber 
atenç ão, quanto ao item padronizaç ão. O original deve ser executado em menor formato 
possí vel, desde que não prejudique a sua clareza. A escolha do formato mais adequado deve 
ser feita entre os formatos apresentados na sé rie A. As margens são limitadas pelo contorno 
externo da folha e o quadro interno limita o espaç o para o desenho. As margens esquerdas 
servem para perfuraç ão para um futuro arquivamento. 

As folhas de desenhos podem ser utilizadas tanto na posiç ão vertical como na horizontal. 

 
3.2 Marcas de Centro3.2 Marcas de Centro3.2 Marcas de Centro3.2 Marcas de Centro    
 

As folhas da sé rie A necessitam de marcas de centro 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. 
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3.3. Sistema de Malhas3.3. Sistema de Malhas3.3. Sistema de Malhas3.3. Sistema de Malhas    
 
- Permite localizaç ão de detalhes, modificaç ões e revisões. 
- Deve ser executado com traç o de 0,5 mm 
- O número de divisões é  aplicado à complexidade do desenho. 
- O comprimento de qualquer retângulo da malha deve estar entre 25 e 75 mm. 
- 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 repetiç ão (AA, BB). 

 

 
 

3.4 Marcas de Corte3.4 Marcas de Corte3.4 Marcas de Corte3.4 Marcas de Corte 
 

Estas marcas são construí  das para orientar o corte da folha de cópias e são 
executadas em forma de um triângulo isóscele com 10 mm de lado, ou com dois pequenos 
traç os de 2 mm de largura em cada canto. 
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4. Conteúdo da folha de desenho té cnico topográfi4. Conteúdo da folha de desenho té cnico topográfi4. Conteúdo da folha de desenho té cnico topográfi4. Conteúdo da folha de desenho té cnico topográficocococo 
 

A folha de desenho deve conter espaç o para o desenho, espaç o para texto e legenda. 
 

 
 

4.1 Espaç o para desenho4.1 Espaç o para desenho4.1 Espaç o para desenho4.1 Espaç o para desenho    
 

Os desenhos são dispostos nas ordens horizontal e vertical. O desenho principal é  colocado 
acima e a esquerda no espaç o para desenho. O desenho deve ser executado levando-se em 
conta també m o dobramento a ser executado nas cópias, em tamanho A4. 
 
4.2 Espaç o para texto4.2 Espaç o para texto4.2 Espaç o para texto4.2 Espaç o para texto    
 

Conté m as informaç ões necessárias para o entendimento correto do conteúdo do espaç o 
de desenho. Este espaç o é  colocado a direita ou na margem inferior da folha, e devem conter: 
- explanaç ão: informaç ões necessárias à leitura do desenho; 
- Instruç ão: informaç ões necessárias à execuç ão do desenho; 
- referê ncia: informaç ões referentes a outros desenhos e/ou outros documentos; 
- localizaç ão da planta de situaç ão; sempre localizada de tal forma que no dobramento fique 
visí vel; 
- tábua de revisão: utilizada para registrar as modificaç ões efetuadas no desenho. 
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4.3 Espaç o para legenda4.3 Espaç o para legenda4.3 Espaç o para legenda4.3 Espaç o para legenda    
 

Deve conter informaç ão, identificaç ão e indicaç ão do desenho. Que são: 
 

- Nome da empresa ou firma; 
- Local, data e assinatura; 
- Nome e localizaç ão do projeto; 
- Conteúdo do desenho; 
- Projetista ou desenhista responsável; 
- Escala; 
- Número de desenho ou folha; 
- Designaç ão da revisão; 
- Indicaç ão do mé todo de projeç ão quando utilizado; 
- Unidade utilizada no desenho. 

 
4.4 Convenç ões Topográficas4.4 Convenç ões Topográficas4.4 Convenç ões Topográficas4.4 Convenç ões Topográficas    
    

Geralmente, executam-se em campo o levantamento de detalhes, como bocas de lobo, 
árvores, cercas, muros, postes, etc, pontos estes que determinam posiç ões planimé tricas e 
altimé tricas, permitindo uma melhor representaç ão do terreno levantado. Após a aquisiç ão 
dos dados e a posterior produç ão para confecç ão da planta, para um melhor entendimento, 
estes pontos devem ser repetidos em uma convenç ão topográfica, colocada junto ao espaç o 
para legenda e devendo estar dentro dos padrões estabelecidos pela norma NBR 13.133/1194 – 
Execuç ão de levantamento topográfico, incluí das no Anexo B–Convenç ões topográfica, pág. 
32. 
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5. Planta topográfica5. Planta topográfica5. Planta topográfica5. Planta topográfica    
 
Em desenho té cnico topográfico os formatos podem ser conjugados obtendo-se os 

formatos compostos ou alongados. Estes formatos, depois de dobrados, terão o tamanho A4 
(210mmx297). No formato alongado o comprimento deverá ser mú ltiplo de 185mm (excluindo a 
margem de arquivo) e a altura mú ltipla de 297mm. 

As plantas desenhadas no sistema de coordenadas planas – UTM deverão ter as 
informaç ões referentes às origens das coordenadas, convergê ncia meridiana, declinaç ão 
magné tica e desenho esquemático da posiç ão relativa do norte verdadeiro, norte de 
quadrí cula e norte magné tico. Às vezes, é  necessário informar as coordenadas geodé sicas de 
um ponto da planta. 

 
5.1 Cotas5.1 Cotas5.1 Cotas5.1 Cotas    
 

As cotas colocadas na planta deverão ser as medidas do terreno que está sendo 
representado. Cada dimensão deverá ser cotada uma única vez. Em alguns casos, quando a 
planta exigir melhor clareza, pode haver duplicidade de cotas. 
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6.6.6.6.    Dobragem da PlantaDobragem da PlantaDobragem da PlantaDobragem da Planta    
    

Toda planta, depois de dobrada deverá ter o formato A4 (210x297mm). Na grande maioria 
dos casos a dobragem é  feita em espaç os de 185mm que somado à margem esquerda (25mm) 
resulta no valor de 210mm no comprimento e 297mm na altura. 

 
    

7. Escala7. Escala7. Escala7. Escala    
 

Segundo ESPARTEL (1987) o desenho topográfico nada mais é  do que a projeç ão de todas 
as medidas obtidas no terreno sobre o plano do papel. Neste desenho, os ângulos são 
representados em verdadeira grandeza verdadeira grandeza verdadeira grandeza verdadeira grandeza (VG) e as distâncias distâncias distâncias distâncias são reduzidasreduzidasreduzidasreduzidas segundo uma razão 
constante. A esta razão constante denomina-se ESCALA. 

 

A escala de uma planta ou desenho é  definida pela seguinte relaç ão: 

LLLL
llll

MMMM
EEEE ======== 1111 Onde: 

"L" representa qualquer comprimento linear real, medido sobre o terreno. 
“l” representa um comprimento linear gráfico qualquer, medido sobre o papel, e que 

correspondente ao comprimento medido sobre o terreno. 
"M" é  denominado Tí tulo ou Módulo da escala e representa o inverso de (l / L). 
A escala pode ser apresentada sob a forma de: 
 

• fraç ãofraç ãofraç ãofraç ão : 1/100, 1/2000 etc. ou 
• proporç ãoproporç ãoproporç ãoproporç ão : 1:100, 1:2000 etc. 
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Podemos dizer ainda que a escala é : 
• ampliaç ãoampliaç ãoampliaç ãoampliaç ão : quando l > L (Ex.: 2:1) 
• naturalnaturalnaturalnatural : quando l = L (Ex.: 1:1) 
• reduç ãoreduç ãoreduç ãoreduç ão : quando l < L (Ex.: 1:50) 

 
7.1. Crité rios para a Escolha da Escala de uma Planta7.1. Crité rios para a Escolha da Escala de uma Planta7.1. Crité rios para a Escolha da Escala de uma Planta7.1. Crité rios para a Escolha da Escala de uma Planta    
 

Se ao levantar uma determinada porç ão da superfí cie terrestre, deste levantamento 
resultarem algumas medidas de distâncias e ângulos, estas medidas poderão ser 
representadas sobre o papel segundo: 
 
7.2. O Tamanho da Folha Utilizada7.2. O Tamanho da Folha Utilizada7.2. O Tamanho da Folha Utilizada7.2. O Tamanho da Folha Utilizada    
 

Para a representaç ão de uma porç ão bidimensional (área) do terreno, terão que ser 
levadas em consideraç ão as dimensões reais desta (em largura e comprimento), bem como, as 
dimensões x e y do papel onde ela (a porç ão) será projetada. Assim, ao aplicar a relaç ão 
fundamental de escala, ter-se-á como resultado duas escalas, uma para cada eixo. A escala 
escolhida para melhor representar a porç ão em questão deve ser aquela de maior módulo, ou 
seja, cuja razão seja menor. É importante ressaltar, que os tamanhos de folha mais utilizados 
para a representaç ão da superfí cie terrestre, seguem as normas da ABNT, que variam do 
tamanho A0 (máximo) ao A5 (mí nimo). 
 
7.3. O Tamanho da Porç ão de Terre7.3. O Tamanho da Porç ão de Terre7.3. O Tamanho da Porç ão de Terre7.3. O Tamanho da Porç ão de Terreno Levantadono Levantadono Levantadono Levantado    
 

Quando a porç ão levantada e a ser projetada é  bastante extensa, e se quer representar 
convenientemente todos os detalhes naturais e artificiais a ela pertinentes, procura-se ao 
invé s de reduzir a escala para que toda a porç ão caiba numa única folha de papel, dividir esta 
porç ão em partes e representar cada parte em uma folha. É o que se denomina representaç ão 
parcial. A escolha da escala para estas representaç ões parciais deve seguir os crité rios 
abordados no item anterior. 
 
7.4. O Erro de Gra7.4. O Erro de Gra7.4. O Erro de Gra7.4. O Erro de Graficismo ou Precisão do Levantamentoficismo ou Precisão do Levantamentoficismo ou Precisão do Levantamentoficismo ou Precisão do Levantamento    

 
Segundo DOMINGUES (1979) o Erro de Graficismo (ε), també m chamado de Precisão Precisão Precisão Precisão 

GráficaGráficaGráficaGráfica, é  o nome dado ao raio do menor cí rculo no interior do qual se pode marcar um ponto 
com os recursos do desenho té cnico.  



 

 
Av. Mauro Ramos, 950 - centro  

88020-300 – Florianópolis/SC  
Fone: (48) 221 0501 

Fax: (48) 224 0727 
http://www.cefetsc.edu.br 

 

 

  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA 

O valor de (ε), para os levantamentos topográficos desenhados manualmente, é  da ordem 
de 0,2mm (1/5mm). Para desenhos efetuados por plotters, este erro, em funç ão da resoluç ão 
do plotter, poderá ser maior ou menor. 

Assim, a escala escolhida para representar a porç ão do terreno levantada, levando em 
consideraç ão o erro de graficismo, pode ser definida pela relaç ão: 

P
E

εεεε≤≤≤≤
 Onde: 

PPPP: é a incerteza, erro ou precisão do levantamento topográfico, medida em metros, e que não 
deve aparecer no desenho.  

Por exemplo: a representaç ão de uma região na escala 1:50.000, considerando o erro de 
graficismo igual a 0,2mm, permite que a posiç ão de um ponto do terreno possa ser 
determinada com um erro relativo de até  10m sem que isto afete a precisão da carta. 

Analogamente, para a escala 1:5.000, o erro relativo permitido em um levantamento seria 
de apenas 1m. 

Desta forma, pode-se concluir que o erro admissí vel na determinaç ão de um ponto do 
terreno diminui na medida em que a escala aumenta. 
 
7.5. Escala Gráfica7.5. Escala Gráfica7.5. Escala Gráfica7.5. Escala Gráfica    
    

Conforme DOMINGUES (1979), a escala gráfica é  a representaç ão gráfica de uma escala 
nominal ou numé rica. Esta forma de representaç ão da escala é  utilizada, principalmente, para 
fins de acompanhamento de ampliaç ões ou reduç ões de plantas ou cartas topográficas, em 
processos fotográficos comuns ou xerox, cujos produtos finais não correspondem à escala 
nominal neles originalmente registrada. É també m utilizada no acompanhamento da dilataç ão 
ou retraç ão do papel no qual o desenho da planta ou carta foi realizado. Esta dilataç ão ou 
retraç ão se deve, normalmente, a alteraç ões ambientais ou climáticas do tipo: variaç ões de 
temperatura, variaç ões de umidade, manuseio, armazenamento, etc. 

Ainda DOMINGUES cita que a escala gráfica fornece, rapidamente e sem cálculos, o valor 
real das medidas executadas sobre o desenho, qualquer que tenha sido a reduç ão ou 
ampliaç ão sofrida por este. 
A construç ão de uma escala gráfica deve obedecer aos seguintes crité rios: 
1) Conhecer a escala nominal da planta. 
2) Conhecer a unidade e o intervalo de representaç ão desta escala. 
3) Traç ar uma linha reta AB de comprimento igual ao intervalo na escala da planta. 
4) Dividir esta linha em 5 ou 10 partes iguais. 
5) Traç ar à esquerda de A um segmento de reta de comprimento igual a 1 (um) intervalo. 



 

 
Av. Mauro Ramos, 950 - centro  

88020-300 – Florianópolis/SC  
Fone: (48) 221 0501 

Fax: (48) 224 0727 
http://www.cefetsc.edu.br 

 

 

  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA 

6) Dividir este segmento em 5 ou 10 partes iguais. 
7) Determinar a precisão gráfica da escala. 

Exemplo: supondo que a escala de uma planta seja 1:100 e que o intervalo de representaç ão 
seja de 1m, a escala gráfica correspondente terá o seguinte aspecto: 

 

A figura a seguir mostra outros tipos de representaç ão da escala gráfica. 

 

7.6. Principais Escalas e suas Aplicaç ões7.6. Principais Escalas e suas Aplicaç ões7.6. Principais Escalas e suas Aplicaç ões7.6. Principais Escalas e suas Aplicaç ões 
 

A seguir encontra-se um quadro com as principais escalas utilizadas por engenheiros e as 
suas respectivas aplicaç ões.  

É importante perceber que, dependendo da escala, a denominaç ão da representaç ão muda 
para planta, carta ou mapa.  

Aplicaç ãoAplicaç ãoAplicaç ãoAplicaç ão    EscalaEscalaEscalaEscala    

DetalhesDetalhesDetalhesDetalhes de terrenos urbanos 1:50 
PlantaPlantaPlantaPlanta de pequenos lotes e edifí cios    1:100 e 1:200 
PlantaPlantaPlantaPlanta de arruamentos e loteamentos 
urbanos, cartas cadastrais urbanas    

1:500 
1:1.000 

Planta Planta Planta Planta de propriedades rurais, castas 
cadastrais urbanas, cartas temáticas 
urbanas    

1:1.000 
1:2.000 
1:5.000 

CartasCartasCartasCartas temáticas urbanas, cartas 
cadastrais, cartografia topográfica 
sistemática    

1:5.000 
1:10.000 
1:25.000 

CartasCartasCartasCartas de municí pios, cartografia 
topográfica sistemática    

1:50.000 
1:100.000 

MapasMapasMapasMapas de estados, paí ses, continentes 
etc.    

1:200.000 a 
1:10.000.000 

 


