
Disciplina: Desenho Assistido por Computador 

Curso: Profissional Técnico de Design 

 

 “Actividade 1” 

Criação e edição de objectos em Briscad 

«Ferramentas para desenho e edição» 

 

O que vais aprender? 

Esta actividade pretende ajudar-te a conhecer uma ferramenta de desenho 

digital, o software Briscad. 

Através desta nova tecnologia para desenhar, conseguirás realizar um desenho 

técnico incluindo todas as suas definições. 

Depois de iniciares o Briscad no computador, segue com atenção as dicas para 

começares a desenhar…. 

Nota: Antes deves consultar a página: 

http://projectotracadosuniversais.weebly.com > software > Desenho 2D 
>Briscad > Dicas para iniciar um desenho 

 

 

1- Ferramentas básicas do Desenho | Barra de Ferramentas (esq) 
 

1- Desenhar Linhas  

> Ferramenta Linha 
1.1 - Especifica o primeiro ponto da linha >comprimento: 20mm > ângulo: 0 

1.2 – Desenha outra linha com comprimento: 20 > ângulo: 45º  

 

Nota: Ao clicares num dos comandos situados nesta barra de ferramentas, 

repara que na barra de comandos (parte inferior do layout), surgem 



“expressões” que te indicam os passos a dares. A tecla enter permite validar 

estes passos, as teclas ctrl u, permitem voltar a trás na tarefa e a tecla esc 

permite sair do comando seleccionado. 

 

2- Desenhar Círculos  
> Ferramenta Círculo 

2.1 – Constrói um círculo com 2 pontos> diâmetro: 15mm 

 

3- Desenhar Arcos  
> Ferramenta Arco 

3.1 – Desenha um arco a partir de três pontos: 

Marca o primeiro ponto > extremidade: 6mm > raio: 7mm 

 

4 – Desenhar Elipses  

> Ferramenta Elipse 
4.1 – Desenha uma elipse a partir de três pontos: 

Marca o centro > extremidade: 8mm > rotação: 18mm  

 

5 – Desenhar Rectângulos  
> Ferramenta Rectângulo 
5.1 – Desenha um rectângulo com base nas suas dimensões: 

Comprimento: 16mm | Largura: 6mm 

 

6 – Desenhar Polígonos  

> Ferramenta Polígono 
6.1 – Marca o centro e desenha um pentágono com 8 mm de lado. 

 

 

 

 

 
 



Ferramentas básicas de Edição | Barra de Ferramentas (drt)  
 

1- Mover objectos  

>Comando Move 
1.1 - Selecciona um dos objectos criados anteriormente e move-o 10 mm em 

qualquer direcção. 

 

2- Copiar objectos  

>Comando Copiar 
2.1 – Copia várias vezes um dos objectos criados anteriormente, a partir de um 

dos seus pontos. 

 

3- Rodar objectos  
>Comando Rodar 

3.1 – Volta a desenhar um rectângulo com dimensões 20mmx10mm e a partir 

do seu centro, roda-o 45º. 

 

4- Espelhar objectos  

>Comando Espelhar 
4.1 – Selecciona o rectângulo anteriormente desenhado e através de um dos 

seus vértices, faz uma cópia invertida deste objecto. 

 

5- Quebrar segmentos de linha  
>Comando Quebar 
5.1 – Desenha uma linha com 20mm de comprimento e ainda outra 

perpendicular com 10mm de comprimento, com este comando reduz a linha 

vertical à sua metade. 
 
 
 
 



 

6- Unir segmentos de linha  

>Comando Unir 
6.1 – Podes unir segmentos diferentes de linhas, de modo a pertencerem a 

uma só entidade. Tenta unir os segmentos de linhas anteriormente 

desenhados. 
 

7- Cortar objectos  
>Comando Cortar 

7.1 – Desenha um círculo com 30mm de diâmetro e traça uma linha vertical 

pelo seu centro. Através deste comando, a linha traçada vai servir de “objecto 

de corte”, sendo o objectivo, eliminar metade do círculo. Procura resolver o 

exercício. 

 

8- Aparar ou arredondar cantos  
>Comando Aparar 

8.1 – Fazendo uso do comando Linha desenha um quadrado com 30mm de 

lado. Com este comando, procura aparar os quatro cantos do quadrado. 

Conseguirás por fim obter um polígono irregular com oito lados. 

Realiza novamente este exercício, utilizando agora o comando arredondar e 

descobre as diferenças! 

 
 
 

 

 

 

 


