
IPCA  .  Escola Superior de Tecnologia  .  geometria e projecção I  .  design gráfico | design industrial  .  © cláudio ferreira | 2006

ESCALAS | COTAGEM

#�

Escalas
Antes de representar objectos, modelos, peças, etc. Deve-se estudar o seu tamanho real. Tamanho 
real é a grandeza que as coisas têm na realidade.
Existem coisas que podem ser representadas no papel em tamanho real.

Mas, existem objectos, peças, animais, etc. que não podem ser representados em tamanho real. 
Alguns são muito grandes para caber numa folha de papel. Outros são tão pequenos, que se os 
reproduzíssemos em tamanho real seria impossível analisar os seus detalhes.
Para resolver tais problemas, é necessário reduzir ou ampliar as representações destes objectos.
Manter, reduzir ou ampliar o tamanho da representação de alguma coisa é possível através da 
representação à escala. 

O que é escala?
A escala é uma forma de representação que mantém as proporções das medidas lineares do ob-
jecto representado.
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 à escala, as medidas lineares do objecto real ou são mantidas, ou então são aumen-
tadas ou reduzidas proporcionalmente.
As dimensões angulares do objecto permanecem inalteradas. Nas representações em escala, as 
formas dos objectos reais são mantidas.

O desenho técnico que serve de base para a execução de uma peça é, em geral, um desenho téc-
nico rigoroso. Este desenho, também chamado de desenho técnico definitivo, é feito com instru-
mentos: compasso, régua, esquadro, ou até mesmo a computador.

Mas, antes do desenho técnico rigoroso é feito um esboço cotado, quase sempre à mão livre. O 
esboço cotado serve de base para o desenho rigoroso. Ele contém todas as cotas da peça bem 
definidas e legíveis, mantendo a forma da peça e as proporções aproximadas das medidas. Veja, a 
seguir, o esboço de
uma bucha.
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Escala natural é aquela em que o tamanho do desenho técnico é igual ao tamanho real da peça. 
Veja um desenho técnico em escala natural.

A indicação da escala do desenho é feita através de dois numerais separados por dois pontos. O 
numeral à esquerda dos dois pontos representa as medidas do desenho técnico. O numeral à dire-
ita dos dois pontos representa as medidas reais da peça.
Na indicação da escala natural os dois numerais são sempre iguais. Isso porque o tamanho do de-
senho técnico é igual ao tamanho real da peça.
A relação entre o tamanho do desenho e o tamanho do objeto é de �:�
(lê-se um por um). A escala natural é sempre indicada deste modo: �:�.

Escala de redução é aquela em que o tamanho do desenho técnico é menor que o tamanho real 
da peça. Veja um desenho técnico em escala de redução.

As medidas deste desenho são vinte vezes menores que as medidas correspondentes do eixo de 
vagão real.
Na indicação da escala de redução o numeral à esquerda dos dois pontos é
sempre �. O numeral à direita é sempre maior que �.
No desenho acima o objecto foi representado na escala de �:20 (que se lê:
um por vinte).

          

1:1

1:20
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Escala de ampliação é aquela em que o tamanho do desenho técnico é maior que o tamanho 
real da peça. Veja 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 na escala 2:�
(lê-se: dois por um).
Neste caso, o numeral da esquerda, que representa as medidas do desenho técnico, é maior que �. 
O numeral da direita é sempre � e representa as medidas reais da peça.

2:1

natural >
ampliação >

redução >

�   :   �
2   :   �
�   :   2

desenho peça

Cotagem de ângulos em diferentes escalas
Observe os dois desenhos a seguir. O desenho da esquerda está representado em escala natural 
(� : �) e o desenho da direita, em escala de redução (� : 2).

As cotas que indicam a medida do ângulo (90º) aparecem nos dois desenhos. Além das cotas que 
indicam a medida do ângulo permanecerem as mesmas, neste caso, a abertura do ângulo também 
não muda. Variam apenas os tamanhos lineares dos lados do ângulo, que não influem no valor da 
sua medida em graus. As duas peças são semelhantes, porém as medidas lineares da peça da
direita são duas vezes menores que as medidas da peça da esquerda porque o desenho está repre-
sentado em escala de redução.

1:1

1:2
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Cotagem
Designa-se por cotagem a inscrição, no desenho 
técnico, das cotas e de outras indicações auxili-
ares relacionadas com as cotas; linhas de chama-
da, setas, simbolos, números, etc...

Considerações gerais:

Neste capítulo serão apresentadas as consid-
erações gerais para a cotagem correcta de um 
desenho técnico. Existem várias formas de cotar 
um desenho, quem executa a cotagem terá que 
ter em linha de conta os vários princípios base e 
a partir deles executar a cotagem da forma mais 
correcta.

�- no desenho de peças as cotas estão sempre 
em mm (milímetros).
2- Todas as cotas necessárias à produção do 
objecto devem ficar inscritas no desenho. Deve 
evitar-se o uso de uma mesma cota mais do que 
uma vez num mesmo desenho.
�- Não devemos ter num desenho mais cotas do 
que as necessárias a não ser em casos excepcio-
nais.
�- As cotas devem estar a indicar as dimensões 
do objecto nas zonas de melhor esclarecem o 
elemento cotado.
5- nunca deve obter qualquer cota por medição 
sobre o desenho.
6- Sempre que possível devem ser usadas dimen-
sões normalizadas.

Linhas de cota:

�-São segmentos rectos ou curvilíneos, em traço 
contínuo fino, em geral paralelos ao contorno ou 
elemento do desenho cuja dimensão definem
2- Nunca usar como linha de cota qualquer outra 
linha (de contorno ou de eixo)
�- Deve evitar-se tanto quanto possível cruzar 
linhas de cotas entre si ou com outras linhas.
�- Tanto quanto possível as linhas de cota devem 
ficar fora dos contornos do desenho do objecto

evitar cruzamentos de linhas de chamada
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Linhas de chamada:

�- São pequenos segmentos de recta, em traço 
contínuo fino, perpendiculares ao segmento a 
cotar nos pontos do desenho a que se referem as 
cotas. As linhas de chamada passam ligeiramente 
além das cotas.
2- As linhas de contorno ou de eixo podem ser 
usadas como linhas de chamada.
�- As linhas de construção que definem a ex-
tremidade de uma dimensão a cotar e as linhas 
de chamada devem ultrapassar ligeiramente o 
ponto em que se cruzam.
�- Quando necessário as linhas de chamada po-
dem ser oblíquas (com ângilos de 60º ou de 75º) 
com o segmento a cotar.
5- Tanto quanto possível deve evitar-se o cruza-
mento de linhas de chamada.

Setas

São pequenos triângulos isósceles que se colo-
cam nas extremidades das linhas de cota.
�-Podemos tomar para as setas um comprimento 
igual a altura nominal dos algarismos das cotas, a 
adoptar em todo um desenho.
2- A seta deve ter um tamanho apropriado à 
espessura da linha de cota.
�- As pontas das setas devem ficar sobre as 
linhas de chamada, ou de contorno, ou de eixo, a 
que a seta diz respeito.
�- Por vezes quando as linhas de cota são muito 
curtas, ou não são representadas as setas, ou 
duas setas opostas são substituídas por um 
ponto.
5- Se o centro do arco está fora dos limites do 
desenho marca-se um centro fictício.

linhas de contorno e de eixo como linhas de 
chamada

linhas de construção

linhas de cota curtas

não se colocam setas nos centros
centro fictício
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Números de cota

�- Os algarismos, de tamanho bastante grande 
para permitir fácil leitura, devem ser colocados a 
pequena distância da linha de cota, aproximada-
mente a meio do seu comprimento.
2- Nas linhas de cota horizontais, os números 
ficam do lado de cima das linhas de cota. Nas 
verticais ficam à esquerda.
�- A orientação das linhas de cota, entre a verti-
cal e a linha de �0º não é aconselhável pois os 
números não ficam em boa posição para uma 
leitura fácil.
�- A leitura de um desenho é considerada como 
feita a partir do canto inferior direito da folha de 
papel
5- Na cotagem de ângulos há duas variantes 
para a inscrição dos valores dos ângulos:
- os números acompanham as linhas de cota, ou
- os números mantêm-se sempre em posição 
horizontal
6- Os algarismos de um número não podem ser 
separados por qualquer linha do desenho.
7- Quando as linhas de cota são bastante 
pequenas o número de cota é colocado no seu 
prolongamento em geral para o lado direito ou 
para cima.

números nas linhas de cota

evitar

cotagem de ângulos


