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Ementa:
Elementos e técnicas fundamentais. Cortes e 
perspectivas. Gráficos. Aplicativos computacionais.



Data Assunto

07/08/2012 Apresentação do Programa – Instrumentos e 

utensílios de Desenho –Normas para Desenho 

Técnico - Escala no Desenho Técnico

14/08/2012 Desenho Geométrico – Desenho Geométrico Básico, 

Polígonos, Tangentes e circulares.

21/08/2012 Desenho Construtivo – Grossura de traço nos 

desenhos, Desenho de ornamentos, O processo de 

fabricação de peças planas, Indicação de medidas 

em peças técnicas

28/08/2012 Sistemas de Representação em Desenho Técnico –

Representações em corpos em perspectiva, 

Representação em projeções ortogonais

04/09/2012 Exercícios – Sistemas de Representação

11/09/2012 Desenho técnico de peças, Simbologia Padronizada 

Data Assunto

06/11/2012 Propriedades de Objetos – Layer, Unidade de 

Trabalho, Limites para área de trabalho, Grips, 

Legenda, Marcas de corte, Espaço para desenho e 

texto, Tipos de linhas, LineType e LineWeights –

Exercícios

13/11/2012 Caligrafia, Escalas e Perspectivas – Exercícios

20/11/2012 Projeções e Cortes – Planos, Hachuras, Vistas, Corte 

Total, Corte Composto, Corte Parcial e Meio Corte –

Exercícios

27/11/2012 Dimensionamento, Bibliotecas e Impressão

04/12/2012 Trabalho Final - Apresentação

11/12/2012 Avaliação Final

18/12/2012 RECUPERAÇÃO

Avaliação da Aprendizagem
Três provas práticas: 60 pontos(20 pts cada)
Atividades em laboratório/home: 25 pts(10 pts
1º bimestre,15 pts 2º bimestre)
Trabalho Final: 15 pontos

no Desenho Técnico, Exercícios

18/09/2012 Planificação de um objeto, A representação de um 

corte em peças,Cotagem em Desenho Técnico.

25/09/2012 Interpretação e o Manejo de Desenhos técnicos, 

Desenho eletrotécnico.

02/10/2012 Revisão, Avaliação I

09/10/2012 RECESSO ESCOLAR

16/10/2012 Tecnologia CAD – Definições Básicas – Exercícios

23/10/2012 Sessão de Trabalho – Workspaces, UCS e suas 

Visualizações, Comandos úteis - Exercícios

30/10/2012 Construções Geométricas – Ferramentas, 

Planejamento de Layout, Preparando sistema de 

Coordenadas – Exercícios



LABORATÓRIO – ATENÇÃO
Na correção dos laboratórios, os critérios considerados serão aos seguintes:

- aderência ao enunciado
- qualidade na execução do desenho
- organização
- qualquer atividade entregue incompleta terá nota igual a zero.

Observações:

• As provas são individuais e sem consulta
• Todas as atividades em laboratório e trabalho final deverão ser realizados em 
DUPLA. Uma dupla pode participar de discussões com outros alunos sobre as 
atividades. Entretanto, as soluções devem ser implementadas 
independentemente por cada DUPLA. Se a solução for obtida com ajuda de 
outros textos, deve-se indicar a fonte.



MATERIAL

1 – 2 Lapis ou Lapiseira
- Para o esboço(linhas finas) em papel áspero usamos grafita dura, nas durezas F a H;
- Para o desenho definitivo(traços largos e pretos) utilize grafita mais macia B ou HB;
- Mantenha a grafita sempre apontada(até para lapiseiras).

2 – 1 Régua
- Existem réguas de vários comprimentos e de corte trasversal diverso;
- Uma régua de desenho deve ser absolutamente reta;
- Se possível utilize um escalímetro, a escala na própria régua facilita a marcação de medidas 
durante o trabalho;
- A régua deve ter seu vértice suavemente chanfrado.



MATERIAL

3 – 2 Esquadros
- Um esquadro de 45/45 e 90 graus
- Um esquadro de 30/60/90 graus
- Com este jogo de esquadros pode-se marcar ângulos de 15 em 15 graus
- Marcam-se linhas verticais, traçando as mesmas de baixo para cima.

4 – 1 Transferidor
- Permite determinar quaisquer ângulos quando conhecido o ponto central de fuga.
- A precisão na marcação equivale a 1 grau.



MATERIAL

5 – 1 Compasso
- Os elementos cilíndricos são traçados com o compasso.

6 – Papel Reticulado
- Funciona como um facilitador de aprendizado, possui os eixos isométricos impressos, e permitem traços 
firmes e precisos.



O que é um desenho?

• Maneira de representar ideias.

– Desenhos Artístico

• Autor: Transmite suas idéias e sentimentos• Autor: Transmite suas idéias e sentimentos

• Interpretador: Interpreta a obra a sua maneira

– Desenho Técnico

• Autor: Deve transmitir exatidão todas as características 
da obra.

• Interpretador: Interpreta da mesma maneira sempre



NORMAS TÉCNICAS
• Documento técnico que fixa padrões 

reguladores visando garantir a qualidade do 
produto industrial, a racionalização da 
produção e consumo de bens, a segurança das 
pessoas a uniformidade dos meios de pessoas a uniformidade dos meios de 
expressão e comunicação.



FIGURAS GEOMÉTRICAS



FIGURAS GEOMÉTRICAS BÁSICAS

• Ponto

– é identificado pelo cruzamento de duas linhas

– Identificamos o ponto por letras maiúsculas do 
alfabeto latinoalfabeto latino

• Reta

– Não tem começo nem fim

– Identificamos uma reta por uma letra minúscula 
do alfabeto latino



FIGURAS GEOMÉTRICAS BÁSICAS

• Plano 

– Não tem começo nem fim

– Delimitamos um plano por linhas fechadas

– Identificamos um plano com letras gregas– Identificamos um plano com letras gregas

– O plano e a reta pode estar nas seguintes posições

• Horizontal

• Vertical 

• Inclinado 



FIGURAS GEOMÉTRICAS BÁSICAS

• FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS

– UMA FIGURA É PLANA QUANDO TODOS OS SEUS 
PONTOS ESTÃO NO MESMO PLANO.



FIGURAS GEOMÉTRICAS BÁSICAS

• SÓLIDOS GEOMÉTRICOS

– FIGURA GEOMÉTRICA COM PONTOS SITUADOS 
EM PLANOS DIFERENTES



SÓLIDOS GEOMÉTRICOS

• PRISMA – Formado por uma pilha de 
polígonos iguais.



SÓLIDOS GEOMÉTRICOS

• PIRÂMIDE – Formado por uma pilha de 
polígonos semelhantes mas cada vez 
menores.

• O nome da pirâmide depende• O nome da pirâmide depende

do polígono que forma sua 

base. 



SÓLIDOS DE REVOLUÇÃO

• Gerado pela rotação  de uma superfície plana 
em torno de um eixo.

– Cilindro – Rotação de um quadrado ou retângulo 
sobre um de seus ladossobre um de seus lados

• O polígono que gera o sólido de revolução recebe o 
nome de Figura Geratriz.



SÓLIDOS DE REVOLUÇÃO

– Cone – Rotação de um triângulo retângulo sobre 
um de seus catetos.

– Esfera – Rotação de um semicírculo

em torno de um eixo que passa pelo 

seu diâmetro.



SÓLIDOS GEOMÉTRICOS TRUNCADOS

• Quando os sólidos geométricos são cortados 
por um plano, obtemos novas figuras. Estas 
figuras são conhecidas como SÓLIDOS 
GEOMÉTRICOS TRUNCADOS ou TRONCOS.GEOMÉTRICOS TRUNCADOS ou TRONCOS.



SÓLIDOS GEOMÉTRICOS VAZADOS

• São aqueles que contém partes ocas. 

• As partes extraídas de um sólido vazado, em 
geral representam um sólido que já vimos.




