
Cotagem

“...Para produzir uma peça, deve-se definir a 

sua geometria e as suas dimensões...”

Norma: ISO 129 (1985)

Informação da Cotagem:

- Distâncias entre Superfícies.

- Localização dos diversos elementos constituintes das peças.

- Tolerância das Dimensões, Forma e Posição.

- Tipos de Materiais.
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Elementos da Cotagem

COTA – Valor da dimensão linear ou angular (mm ou graus).

LINHAS de CHAMADA – Linhas a traço contínuo fino com

origem no elemento a cotar.

(ultrapassam ligeiramente linha de cota)
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Elementos da Cotagem

LINHAS de COTA – São linhas rectas ou arcos a traço continuo

fino paralelas ao contorno do elemento a 

definir.
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Elementos da Cotagem

SETAS – Terminações da linha de Cota.

– Apontam da cota, colocada 

entre as linhas de chamada.
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Elementos da Cotagem

SÍMBOLOS – Permitem identificar

directamente a forma de

alguns elementos

Ø – Diâmetro

R – Raio

•– Quadrado

SR – Raio Esférico

SØ – Diâmetro Esférico
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Inscrição das Cotas nos Desenhos

1. As cotas indicadas são sempre as 

cotas reais do objecto.

2.    A dimensão dos caracteres adequada 

à sua legibilidade.

3. Não pode ser omitida nenhuma cota 

para definir a peça.

4. Os elementos devem ser cotados

preferencialmente, na vista que dá 

mais informação.



Cotagem

Inscrição das Cotas nos Desenhos

5. Deve-se evitar cruzamentos de 

linhas de cota entre si, ou com outro

tipo de linhas (de chamada; arestas)

6.    As cotas devem localizar-se fora do 

contorno. Por questão de clareza, 

podem ser colocadas no interior.
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Inscrição das Cotas nos Desenhos

7.    Localização das cotas o mais 

próximo do pormenor a cotar.

8.    Cada elemento deve ser cotado

apenas uma vez, independentemente 

do número de vistas de uma peça.
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Inscrição das Cotas nos Desenhos

9. As cotas devem estar paralelas á linha de cota, no ponto médio.

Norma ISO 129

Cotas sempre na horizontal, obriga a interrupção da linha 

(Muito usado nos Estados Unidos)

Num desenho só se deve usar uma das técnicas. 
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Inscrição das Cotas nos Desenhos

10.  As cotas não devem ficar sobrepostos ou separados com 

nenhum outro pormenor do desenho , sejam arestas ou eixos.

Contorna-se ou para a esquerda ou para a direita.

11.  As unidades  (milímetros) não são indicadas nas cotas, salvo

se for outro tipo de unidades.
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Inscrição das Cotas nos Desenhos

12.  As cotas podem ser indicadas junto a uma das setas e a linha de 

cota interrompida, de modo a evitar linhas de cota longas, ou 

cruzamentos de linhas.
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Orientação das Cotas

Na zona sombreada, embora permitido pela Norma ISO 129, 

não é recomendado colocar cotas.
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Cotagem de Elementos

Cotagem da Forma 

– Relativo ás dimensões dos elementos

nas peças. (Ex. Prismas rectangulares)

Cotagem de Cilindro

– Colocação do

símbolo de Ø

– Furos cotados com o

símbolo de Ø
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Cotagem de Elementos

Cotagem da Forma 

– Relativo a formas piramidais e cónicas



Cotagem

Cotagem de Elementos

Cotagem de Arcos

– Apenas é usada uma seta

que toca o arco a cotar.

– A linha de cota esta

orientada na direcção do

centro.

– O centro do arco só deve

ser indicado se for

imprescindível na construção

do arco.
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Cotagem de Elementos

Cotagem de Posição

– Apenas é usada uma seta

que toca o arco a cotar.

– A linha de cota esta

orientada na direcção do

centro.

– O centro do arco só deve

ser indicado se for

imprescindível na construção

do arco.
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Cotagem de Elementos

Cotagem em Série

– As cotas são dispostas em

sucessão.

Cotagem em Paralelo

– As linhas de cota são paralelas

e definidas em relação a uma

origem comum.
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Cotagem de Elementos

Cotagem em Paralelo

– Pode ser preferível em algumas situações por questão de

clareza e legibilidade, não colocar as cotas a meio.
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Cotagem de Elementos Equidistantes

– Ou uniformemente distribuídos, a sua cotagem é simplificada
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Cotagem de Elementos 

Angulares Equidistantes

– Cotagem de espaçamentos angulares.

– Nos casos em que o espaçamento é

evidente, pode-se omitir.

– Indicar o número de elementos quando

são iguais.
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Cotagem Fora de Escala 

– Cota Sublinhada. Quando a alteração não altera a clareza.
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Cotagem para Inspecção 

– Cotas para requerer 

inspecção de controlo, 

devem ser 

explicitamente 

indicadas no desenho.
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Linhas de

Referência e 

Anotações 

– Linhas

auxiliares para

inscrever

anotações ou 

números de

referência no

caso de desenho 
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Cotagem

Correcta


