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 RESUMO: 

 

  Demonstrar o inicio da sua história, mostrando suas formas de 

elaboração, mostrando suas formas de elaboração e apresentação 

para melhor ser utilizado na fabricação de produtos na área do setor 

agrícola e peças sobre medidas demonstrando formas de desenhos 

utilizado para desenvolver seus produtos que na qual estão 

disponíveis no mercado para melhor atender as pequenas e medias 

empresas, suprindo suas devidas necessidades e visando sempre uma 

melhor qualidade e a proposta do desenho técnico com suas 

funcionalidades. 
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 INTRODUÇÃO: 

 

  O Seguinte Trabalho mostra a importância do desenho técnico 

para o Engenheiro ou projetista , trazendo informações precisas 

sobre a melhor elaboração possível da peça e de sua decisão. 

Trazendo uma breve história do seu surgimento e do seu conceito 

para melhor desenvolver dentro da empresa. O Objetivo deste 

trabalho é dar uma pequena demonstração sobre  a utilização do 

desenho para melhor desenvolver, mostrando os seus instrumentos 

de desenho e os seus sistemas de vistas, escalas, tipos de linhas e 

após acabado transformado para um software. 
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 Metodologia: 

 

  Os Métodos utilizados para a elaboração do seguinte trabalho 

foi em primeiro lugar uma entrevista em uma empresa que aplica o 

desenho técnico na elaboração de seus produtos, após reunir essas 

informações foram utilizados fontes da internet para poder construir 

o seguinte trabalho. 
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 O Desenho Técnico é uma forma de expressão gráfica que tem por 
finalidade a representação de formas, dimensões e posição do objeto 
de acordo com as diferentes necessidades requeridas pelas diversas 
modalidades de engenharia. 

 Utilizando de um conjunto constituído por linhas, números, 
símbolos e indicações escritas normalizadas, o desenho técnico é 
definido como linguagens gráficas universal da engenharia. Exige 
alfabetização, a execução e a interpretação da linguagem gráfica do 
desenho técnico exigem um treinamento específico porque são 
utilizados figuras  (Bidimensionais) para representar formas 
espaciais, na prática podem dizer que para interpretar um desenho é 
necessário enxergar o que não é visível e a capacidade de entender 
uma forma espacial a partir de uma figura. O Desenho Técnico é um 
desenho operativo após sua confecção segue-se uma operação de 
fabricação ou montagem, desta forma para fabricarmos ou 
montarmos qualquer tipo de equipamento sempre precisará de um 
desenho técnico. 

 



 No Século XVII, por patriotismo e visando facilitar as contruções de 

fortificações o Matematico Frances “Gaspar Monje”, tinha uma habilidade 

como desenhista, utilizando projeções ortogonais um sistema com 

correspondencia Buinivoca entre os elementos do plano do espaço. O 

Sistema criado por “Gaspar Monje” a geometria descritiva era a base 

utilizada pelo desenho técnico. Com a explosão Mundial do 

desenvolvimento industrial, foi necessário normalizar a utilização da 

Geometria Descritiva desta forma de utilização da Geometria Descritiva 

como linguagem gráfica da engenharia chamando  a de Desenho Técnico. 

 Desenho Projetivo – São os Desenhos resultantes de projeções do objeto em 

um ou mais planos de projeção e correspondem as vistas ortográficas e ás 

perspectiva. 

 Os Desenhos projetivos compreendem a maior parte dos desenhos feitos nas 

indústrias. 

Formas de Elaboração e Apresentação do Desenho Técnico. 

 Os Desenhos são elaborados por Computadores, pois existem vários Softwares 

que facilitam a elaboração e apresentação de desenhos técnicos. Nas áreas de 

atuação das diversas especialidades de engenharia, os primeiros desenhos que 

darão início a viabilização das idéias são desenhos elaborados a mão livre, 

chamados de “Esboço”.  

 



 utilizando computadores são elaborados os desenhos preliminares que 

correspondem ao estágo intermediario dos estudos que são chamados de 

antiprojeto. 

 Instrumentos Utilizados para o Desenho Técnico. 

 Lápis e Lapiseira – Ambos possuem vários graus de dureza: Um grafite 

permite traços finos e claros, enquant que o lapis permte traços grossos e 

mais escuros. Recomenda – se que utilize grafite HB,F ou H para traços 

finos e para grossos HB e B. Para Lapiseiras o ideal seria grafite de 

diametro 0,5 ou 0,3mm. 

 Esquadros – Os Esquadros utilizados são os de 30° 45° e 60°. A utilização 

de ambos permite obter vários ângulos nos desenhos bem como traçar retas 

Paralelas e Perpendiculares. 

 Compasso – Usado para traçar circunferência e para transportar medidas. 

 Folhas – Os Formatos usados devem possuir margens, 25 mm no lado 

esquerdo e 10 mm nos outros lados. (formatos A0 e A1) ou 7 mm (formatos 

A2, A3, A4).  

 

 

 

 



Tipos de Linhas. 

 Continua Larga – Arestas e contornos visíveis de peças, indicação de 
cortes de vistas. 

 Continua Estreito – Hachuras, cotas. 

 Continua a Mão Livre Estreita – Linhas de ruptura 

 Tracejada larga – Lados invisíveis. 

 Traço e Ponto Largo – Planos de Corte ( extremidade e mudança de 
plano). 

 Traço e Ponto Estreito – Eixo, plano de Corte. 

 Traço e Dois Pontos Estreitam – Peças adjacentes. 

Legenda. 

 A Legenda informa detalhes obrigatoriamente como:  

 Nome da Empresa. 

 Título do Desenho 

 Escala 

 Número do Desenho 

 Datas e assinaturas dos responsáveis. 

 Número da peça, quantidade, denominação. 

 

 



 

ENTREVISTA  NA “BBS METAL” 

 A Empresa “BBS METAL” é uma empresa que na qual surgiu com 

o propósito de suprir as necessidades do Mercado produzindo 

produtos da mais alta qualidade nas áreas de moldes de matrizes, 

usinagem de precisão (CNC) cilindros Hidráulicos e Vacuum 

Forming(plásticos Termo Moldado). 

Através do Desenho Técnico que formas podem ser 

estabelecidas? 

 Na Empresa através do desenho técnico podemos elaborar diversas 

ecas como o cilindro hidráulico, Buchas, guias, tubo camisa, vacuum 

forming etc. Sendo que antes de produzidos é elaborado um esboço 

para depois  passar as devidas informações para o desenho gráfico. 

 

 

 



 Cilindro Hidráulico: Um cilindro hidráulico é um atuador, que recebe 

um fluido hidráulico, pressurizado (por um conjunto bomba-motor elétrico). 
Simplificando, o tubo fica fixado e a haste se desloca para fora e para 
dentro, conforme acionada pelo comando hidráulico. Sua aplicação tem sido 
cada vez maior, nas áreas agrícolas, rodoviárias e industriais, ou seja, em 
todas as áreas que são necessárias a aplicação de força, existe um cilindro 
hidráulico para fazer o serviço. Com relação aos tipos, o que os difere, são 
os diâmetros de Camisas (tubo) e haste. Para cada faixa de força necessária 

      Além dos diâmetros podemos classificar os cilindros por: 
- Simples Ação ( Retornam por gravidade ou mola) 
- Dupla Ação (Mais comuns) 

 Buchas: As Buchas são elementos de Máquinas de forma cilíndrica ou 

cônica. Servem para apoiar eixos e guiar brocas e alargadores, nos casos em 
que o eixo desliza dentro da bucha deve haver lubrificação podendo ser 
fabricado de metal ou de material plástico. 

 

 Buchas Guias: Nos dispositivos para furação, a bucha-guia orienta e 

possibilita auto- posicionamento da ferramenta em ação na peça. Dessa 
forma, obtém-se a posição correta das superfícies usinadas. As buchas-guia 
são elementos de precisão, sujeitas a desgaste por atrito. Por isso, elas são 
feitas em aço duro, com superfícies bem lisas, de preferência retificadas. 

 

 



 Vacuum Forming: Vacuum Forming é o processo de produção de peças 
plásticas para quantidades relativamente pequenas a custos baixos e com moldes 
baratos e rápidos de execução.O processo de produção de peças em Vacuum 
Forming vem sendo cada vez mais usado em projetos onde os custos dos moldes 
usados em outros processos de produção, não se justificam para as quantidades 
de peças produzidas. Também é utilizado para substituir materiais que por 
limitação de forma, custo ou capacidade de produção, não conseguem atingir a 
qualidade das peças moldadas.  

 Como exemplo pode citar peças em fibra de vidro, alumínio, madeira e aço que 
estão sendo cada vez mais substituídas por peças plásticas moldadas. Outras 
vantagens são: a capacidade de produção, o custo beneficia opções de design e 
acabamento. 

 Quais as escalas Utilizadas para elaboração do Desenho? 

     A Escala é a forma de Representação que mantém as proporções das medidas 
lineares do objeto. A Escala indica a relação do desenho da peça com o tamanho 
real da peça, sendo dividido em três escalas: escala natural, escala reduzida e 
escala de ampliação. 

     Na Empresa é utilizado para produzir peças escalas dependendo da peça escala 
natural 1/1, escala reduzida ½ e de ampliação 2/1 sempre podendo variar. 

 Escala Natural: É aquela em que o tamanho do desenho técnico é igual ao 
tamanho real da peça. Na indicação da escala natural os dois numerais são iguais 
porque o tamanho do desenho é igual ao tamanho da peça. 

 Escala de Redução: É a escala que o tamanho do desenho técnico é menor 
que o tamanho real da peça. 

 Escala de Ampliação: Escala de ampliação o desenho técnico é maior que 
o tamanho real da peça. 

 

 

 



 Qual o Procedimento que é feito para mandar o desenho para a 

produção? 

    Primeiramente é feito um esboço, após é feito o desenho e dividido 

em: vista frontal, vista lateral, e área de corte para poder mandar 

corretamente para a produção. A vista frontal é a vista mais 

importante de um objeto porque geralmente esta vista representa o 

objeto na posição de utilização, quando esta posição não é 

caracterizada, representa-se na posição de fabricação ou de 

montagem. 

 Quais os Critérios para a escolha da Vista Frontal: 

     Os critérios para a escolha da vista frontal é por ter um maior 

número de detalhes voltado para quem está observando, pela sua 

posição de uso, fabricação ou montagem, por ter uma maior área, é 

uma vista que proporciona uma vista lateral mais detalhada e com 

menor número de  linhas invisíveis. 
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 CONCLUSÕES: 

 

  O Desenho Técnico possui uma finalidade principal a 

representação precisa de formas de materiais, mostrando de perto o 

quanto o desenho técnico é importante dentro das respectivas áreas 

que se aplica, tendo por inicio deste trabalho, uma entrevista de uma 

empresa de agronegócio que na qual utiliza o desenho técnico, 

podendo ter uma noção de quanto o desenho técnico é importante 

dentro de uma empresa para poder melhor desenvolver formas e 

conceitos através do desenho. Esta proposta da uma capacidade que 

constitui uma qualificação de uma importância na atividade 

profissional do Engenheiro. 
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 ANEXOS: 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Felipe e Júnior                                                   Júnior (Funcionário da BBS METAL)        



 

 

 

 

 

 Cilindro Hidráulico produzido na BBS METAL.  

           

 

 

 

 

 

 Outro Modelo de Cilindro Hidráulico produzido na  BBS METAL.  

 



 

 Peças Vacuum Forming( Peças plásticas). 
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