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ESCALA



ESCALAS

• NBR 8196 – refere-se ao emprego de escalas no desenho.

• A escala de um desenho é a relação entre as dimensões do
desenho e as dimensões da peça real que está sendo
representada.

• Se realizamos um desenho na escala 1:50, significa que
cada dimensão representada no desenho será 50 vezes
maior na realidade, ou seja, cada 1 (um) centímetro que
medirmos no papel corresponderá a 50 (cinquenta)
centímetros na realidade.



ESCALAS

• Relação matemática representada por uma fração onde o
numerador (D) representa as dimensões do desenho e o
denominador (R) representa as dimensões reais do objeto



ESCALAS

• Escala de redução:
• o desenho tem as dimensões menores do que as dimensões do

objeto desenhado. No caso das edificações, as escalas utilizadas
na sua representação são normalmente escalas de redução,
devido a sua grandeza (as dimensões da peça real são reduzidas
para que seja possível representa-la em uma folha de papel).



ESCALAS

• Escala de ampliação:
• o desenho tem as dimensões maiores do que as dimensões do

objeto desenhado. Neste caso as dimensões da peça real são
ampliadas para representá-la no desenho. Imagine uma peça
com dimensão de alguns milímetros, que para ser representada
e visualizada mais facilmente foi ampliada dez vezes.



ESCALAS

• Escala natural ou real:
• o desenho tem as mesmas dimensões do objeto desenhado: 1:1

• Nos projetos de edificações são adotadas diferentes escalas
para os diferentes tipos de desenhos, dependendo do nível de
detalhes que se deseja representar em cada um.

• As escalas usualmente empregadas são listadas a seguir:

- plantas de situação       1:200, 1:500, 1:1000; 1:2000

- plantas de localização 1:200, 1:250, 1:500

- plantas baixas e cortes 1:50, 1:100

- desenhos de detalhes   1:10, 1:20, 1:25



ESCALAS

• As escalas se classificam em: 1) escalas numéricas

2) escalas gráficas

• 1) Escalas numéricas: indicam, sob a forma de fração, uma relação
em que o numerador é igual à unidade e o denominador é o fator de
redução. A fração 1:100 é a escala numérica que nos indica que uma
parte do desenho representará 100 partes do objeto real.

• 2) Escalas gráficas: muitas vezes, quando utilizamos o recurso da
escala numérica para a execução de projetos, poderemos incorrer
em erros enganosos, além do tempo excessivo gasto para realizar os
inúmeros cálculos de conversão. Assim, torna-se mais prático e
seguro o emprego de escalas gráficas, que permitirão uma leitura
direta.



ESCALAS

• Escalas gráficas
• é uma figura geométrica, uma linha fragmentada ou uma régua

graduada, que serve para determinar, de forma imediata, a
distância gráfica, uma vez sabida a distância real, e vice versa.

• Construção de uma escala gráfica simples



ESCALAS

• Com a criação do escalímetro, e sua colocação no mercado
pelas indústrias de instrumentos para Desenho, o uso das
escalas se tornou ainda mais fácil. Esta ferramenta traz
impresso em seus dorsos as escalas de maior uso. Para os
desenhos de Arquitetura, o escalímetro triangular, possui
as escalas de redução: 1:20, 1:25, 1:50. 1:75, 1:100, 1:125,
todas expressas em Metro.



ESCALAS

QUAL ESCALA É MAIOR ?

1 / 10.000     ou     1 / 50.000



ESCALAS
Questão 1

A escala gráfica representa a relação entre os territórios e as suas
representações gráficas. Dessa forma, é possível dizer que, quanto maior for
a escala,

I. menor é a área representada;

II. menor é o detalhamento das informações;

III. menos evidente é a projeção cartográfica utilizada.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):

a) I

b) II

c) III

d) I e III

e) II e III



ESCALAS
Resposta Questão 1

A escala representa o nível de aproximação da visualização do mapa
representado, de forma que, quanto maior ela for, menor será a área
representada e maior será o nível de detalhamento. Em escalas
menores, ou seja, com áreas mais amplas, é mais evidente o tipo de
projeção cartográfica utilizada.

Alternativa correta: letra A.



ESCALAS

Questão 2

Considere as duas escalas a seguir representadas:

Assinale a alternativa correta:

a) A escala A é do tipo gráfica e a escala B é do tipo numérica.

b) As duas escalas possuem as mesmas propriedades.

c) A escala B contém erros, pois deveria estar em centímetros.

d) A escala A também poderia ser representada com 1 : 1km.



ESCALAS
Resposta Questão 2

a) Falso – A escala A é numérica e a escala B é gráfica

b) Falso – A escala B possui a vantagem de poder aumentar e diminuir 
junto ao mapa, enquanto a escala A teria de ser recalculada nesse 
caso, entre outras diferenças.

c) Falso – A escala gráfica pode estar em diferentes unidades de 
medidas, que devem sempre estar claramente apontadas.

d) Verdadeiro – Considerando que a escala numérica, quando não 
possui unidade de medida, está em centímetros, e que 100.000 cm 
equivale a 1 km, a escala A poderia ser representada com 1 : 1km



ESCALAS
Questão 3

Um mapa de escala 1:300.000 apresenta uma distância de 15 cm entre
os pontos A e B. Dessa forma, a correta distância entre esses dois
pontos, na realidade, é:

a) 30 km

b) 45 km

c) 75 km

d) 90 km

e) 150 km



ESCALAS
Resposta Questão 3

Em um mapa com escala 1:300.000, temos 1cm para cada 300.000 cm, 
ou seja, 3 km.

Se cada centímetro do mapa representa três quilômetros na realidade, 
15 cm representariam:

D = 3 x 15

D= 45

O deslocamento foi de 45 km.

Alternativa correta: letra B



ESCALAS
Questão 4

Considere dois mapas do Brasil, sendo que o mapa “A” tem escala de
1/10.000.000 e o mapa “B”, escala de 1/50.000.000. Assinale a
alternativa correta.

a) Ambos os mapas apresentam a mesma riqueza de detalhes.

b) O mapa “A” apresenta menor riqueza de detalhes que o mapa “B”.

c) O mapa “A apresenta maior riqueza de detalhes que o mapa “B”.

d) O mapa “B” é proporcionalmente cinco vezes maior que o mapa “A”.

e) Os dois mapas possuem o mesmo tamanho.



ESCALAS
Resposta Questão 4

Em uma escala numérica, quanto maior foi o seu denominador – isto 
é, o número que vem depois dos dois pontos –, menor será a escala. 
Mas quanto menor for uma escala, maior será a área representada e 
menor será o nível de detalhamento.

A escala do mapa A, portanto, apresenta uma escala maior que a do 
mapa B, tendo, dessa forma, um maior nível de detalhamento.

Alternativa correta: letra C.



ESCALAS

Questão 5

Um terreno está representado em escala num desenho. Se o terreno
de 12 m está representado no desenho por 24 cm, qual a escala usada
no desenho?

Questão 6

Sabemos que a escala usada numa planta baixa é 1:50. Medindo, no
desenho, a largura de uma sala encontramos 3,4 cm. Qual a dimensão
real da sala?



ESCALAS

Ponto Descrição X Y

1 Cota 0 0

2 Córrego 30 0

3 Córrego 0 30

4 Cota 30 30

5 - 7,699 9,468

Ex.: Desenhe em uma folha A4 e em escala
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COTAGEM

• NBR 10126 – Esta norma fixa os princípios gerais de
cotagem a serem aplicados em desenho técnico.

• Apesar dos desenhos usualmente serem representados
em escala é necessária a representação numérica das suas
dimensões reais e isso é feito mediante o uso de linhas,
símbolos, notas e valores numéricos numa unidade de
medida.

• Objetivo de deixar sua representação clara e padronizada,
privilegiando, sempre, a clareza e a precisão na
transmissão das informações.



COTAGEM
• Princípios Gerais:

• As cotas devem ser escritas sem o símbolo da unidade de 
medida (m, mm ou cm);

• As cotas devem ser escritas acompanhando a direção das 
linhas de cota;

• Qualquer que seja a escala do desenho, as cotas representam a 
verdadeira grandeza das dimensões (medidas reais);

• As linhas de cota devem ser contínuas e os algarismos das 
cotas devem ser colocados ACIMA da linha de cota;

• Uma cota não deve ser cruzada por uma linha do desenho;

• Não traçar linha de cota como continuação de linha da figura;

• Os ângulos serão medidos em graus, exceto nas coberturas e 
rampas que se indicam em porcentagem.



COTAGEM
Elementos componentes da cotagem:

• Linha de cota: é a linha que contém a dimensão daquilo
que está sendo cotado e na qual é posicionado o valor
numérico da cota.

Não deve se distanciar mais do que 10 mm do desenho e
não menos que 7 mm.

Para evitar que o desenho fique visualmente poluído, essas
linhas se diferenciam daquelas pertencentes ao desenho,
mediante a espessura do traço (que é mais fina para as
cotas).



COTAGEM

Elementos componentes da cotagem:

• linha de extensão (ou auxiliar) de cotagem : é a linha que
liga a linha de cota ao elemento que está sendo cotado. Ela
tem a função de delimitar o espaço a ser cotado e se
distancia do desenho em apenas 1 mm.

• finalização das linhas de cota (encontro da linha de cotas e 
da linha de extensão): usualmente na representação dos 
projetos de arquitetura as linhas de cota e de extensão se 
cruzam e são adotados pequenos traços inclinados a 45°
neste ponto de intersecção das mesmas.



COTAGEM

Elementos componentes da cotagem:



COTAGEM

Desenho Mecânico X Arquitetônico



COTAGEM

Desenho Mecânico X Arquitetônico



COTAGEM

Desenho Mecânico X Arquitetônico



COTAGEM

• No desenho arquitetônico temos, além dos elementos e regras
já apresentados, a cotagem dos seguintes elementos:

• Na cotagem de portas, janelas e vãos a primeira medida
representa a largura e a segunda medida, a altura.

• Outra forma, coloca-se na planta apenas a indicação de V1, P1,
J1 etc. e faz-se um quadro de legenda especificando as
dimensões desses elementos.



COTAGEM
• Ângulos e Raios



Prática

Desenhe a figura abaixo
em papel sulfite A4
utilizando a escala de
1:100, 1:50 e 1:75. O
desenho está em m.

Desenhe o círculo abaixo
na escala 1:200. O
desenho está em m.
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