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Passos para execução do desenho
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Técnica de traçado
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Técnica de traçado
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Traçado: linhas paralelas
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Traçado: linhas perpendiculares
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Traçado: retas inclinadas – 
uso dos esquadros
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não são 
milímetros nem 

centímetros 
(distância), são 
graus (ângulo)

reta a partir da qual se quer 
traçar outra, inclinada de um 

determinado ângulo 

ponto de intersecção da 
reta inclinada

o cruzamento das linhas bases do 
transferidor deve coincidir com este pontoa linha base horizontal deve 

coincidir com esta reta

Traçado: retas inclinadas - uso do 
transferidor
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Traçado: retas inclinadas -  
uso do transferidor
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Traçado: concordância para 
arredondamento de cantos

1. Abrir o compasso com raio igual ao do arredondamento pretendido (R)

2. Com a ponta seca no vértice da linhas que formam o canto a ser arredondado, 
traçar a interseção (T) de um arco com as duas linhas retas

3. Sem mudar a abertura do compasso traçar arcos com centro nos pontos de 
interseção (T) encontrados no passo 2, determinando sua interseção (C)

4. Usar a interseção (C) determinada no passo 3 para traçar o arco definitivo, 
concordante com as duas retas iniciais
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Traçado: concordância para 
arredondamento de cantos

• Traçar linhas perpendiculares às retas inicias (r e s) nos pontos Qs e Qr

• Com a ponta seca do compasso nos pontos Qs e Qr e abertura igual ao raio 
desejado para o arredondamento (R), achar a interseção dos arcos com as 
perpendiculares traçadas no passo 1. 

• Com os esquadros, traçar linhas r’ e s’ respectivamente paralelas a r e s e 
passando pelos pontos achados no passo 2, achando a sua interseção (O)

• Com o compasso com abertura R, usar o ponto O determinado no passo 3 para 
traçar o arco definitivo, concordante com as duas retas iniciais
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Exercício de traçado de linhas

dividir o espaço útil na folha
conforme os quadros ao lado

executar os exercícios de traçado
conforme modelo ao lado
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Exercício de traçado de linhas

calcular diâmetro das 
circunferências menores 
para que o desenho fique 

igual ao da figura



  

Exercício de traçado de linhas
não desenhar cotas e ângulos, pois 
são apenas orientações para a 
construção do desenho

manter espaçamento uniforme 
conforme indicado, marcando as 
distâncias em uma linha imaginária 
perpendicular; use os esquadros para 
traçar as perpendiculares

círculos devem ser concêntricos e 
igualmente espaçados, ou seja, 
com raio incrementado em 1 cm 

cuidar 
perpendicularismo

usar esquadro 
para obter os 

ângulos em 
relação à reta de 

referência

caprichar na concordância entre 
os arcos de circunferência 

usar esquadro 
para traçar as 

retas paralelas e 
perpendiculares

linHa auxiliar, 
fraquinha, apenas 

para acertar a 
concordância das 
linhas verticais e 

horizontais
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