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Olhemos ao nosso redor. Muitos considerariam o desenho como uma mera forma
de ornamentação. Certamente esse é um dos aspectos do desenho, porém não é o
único. Uma cadeira, por exemplo, se bem desenhada, não só terá aparência exterior
agradável como também se manterá firme ao chão e proporcionará conforto ao seu
ocupante. Além disso, deve ser durável, ter custo comparativamente econômico, ser
convenientemente empacotada e transportada e, obviamente uma função específica.

Portanto, “o Desenho é um processo de criação visual que tem propósito”1, ou
seja, preenche necessidades básicas.

“Um bom desenho, constitui a melhor expressão visual possível da essência de ”algo“,
seja uma mensagem, seja um produto. Para executar essa tarefa de forma acurada e efetiva,
o desenhista deve procurar a melhor maneira possível para que esse” algo “possa ser definido,
feito, distribuído, utilizado e relacionado com o ambiente. Sua criação deve ser não somente
estética, mas também funcional, ao mesmo tempo em que reflete ou orienta o gosto de seu
tempo”.2

O MUNDO BIDIMENSIONAL

O que é o mundo bidimensional? As duas dimensões são comprimento e largura.
Estas em conjunto estabelecem uma superfície plana, sobre a qual desenhamos e não
estabelecemos profundidade alguma ao desenho exceto aquela de tipo ilusório.

“O mundo bidimensional é essencialmente uma criação humana. O desenho, a pintura,
a impressão ou mesmo a escrita são atividades que levam diretamente à formação do mundo
bidimensional”.3

Apreciar o tempo congelado através de uma foto, paisagens mostradas em um filme
que ganham movimento na tela do cinema ou imagens transmitidas instantaneamente
para a superfície de uma televisão, toda a imaginária bidimensional só ganha significado pelo
olhar humano que temos do mundo.

O MUNDO TRIDIMENSIONAL

O mundo, de fato, é tridimensional. O que vemos a nossa frente não é uma
imagem plana, mas um espaço com profundidade física, a terceira dimensão. Estamos
envoltos em um espaço contínuo, podemos olhar para todos os lados, tocar objetos
próximos e alcançar os mais distantes caso tentemos.

Quando buscamos entender um objeto tridimensional nunca podemos considerá- lo
visto de relance. Uma única vista tomada de um ponto fixo e de determinada distância pode
ser falsa. “Uma forma circular vista inicialmente de certa distância pode, quando examinada
mais de perto, ser de fato uma esfera, um cone, um cilindro ou qualquer outra forma de base
circular”.4 Para compreender um objeto tridimensional, teremos de analisá-lo de diferentes
ângulos e distâncias e sintetizar as informações em nossas
mentes para obter uma ideia completa de sua realidade tridimensional. “É na mente
humana que o mundo tridimensional ganha significado”.5

1, 2, 3, 4 e 5 - WONG, W. Princípios de Forma e Desenho. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

APRESENTAÇÃO
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Na perspectiva da mesa ao lado, verificamos que,
embora o tampo da mesa seja retangular na
realidade, no desenho ele aparece com a forma de
um trapézio. Houve, portanto, uma deformação.

Este tipo de desenho é usado em Desenho
Artístico, Arquitetura, Desenho Industrial
(Comunicação Visual e Projetos de produtos).

NOÇÕES DE PROJEÇÃO projetar significa representar graficamente uma figura do espaço
em um plano.

Em Desenho podemos representar as figuras de duas maneiras:

• Com DEFORMAÇÕES, isto é, como as figuras são vistas pelos nossos olhos. Este tipo
de desenho é denominado Perspectiva.

• Sem DEFORMAÇÕES, isto é, como se apresentam na realidade, com sua forma reale
verdadeiras dimensões. Este tipo de desenho é usado principalmente no Desenho
Técnico.

DESENHO PROJETIVO



(P) Pólo

Projetante

Objeto

Projeção

Planode
projeção
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PONTO PRÓPRIO

O pólo ou centro de projeção é um ponto que representa o olho do observador. Quando o pólo
está a uma distância finita (que pode ser medida) do objeto ou do plano de projeção dizemos que o pólo
é um ponto próprio.

Para melhor compreensão, imagine uma lâmpada colocada no lugar do olho do observador. Sua
luz faz com que o objeto projete uma sombra sobre um anteparo (plano de projeção). Os raios luminosos
são como os raios visuais (projetantes). Na sombra só aparecem os contornos da figura, porém em nosso
estudo, vamos desenhar os detalhes do interior.

PONTO IMPRÓPRIO

Suponha agora, que o observador se afaste infinitamente do objeto e do anteparo. A distância será
tão grande que os raios visuais podem ser considerados paralelos. Quando o observador está localizado
a uma distância infinita, dizemos que ele está em um ponto impróprio. Este ponto é comum a todas as
retas paralelas e determina, portanto, a direção dos raios visuais, ou melhor, das projetantes.

Podemos exemplificar este tipo de projeção como sendo a sombra produzida por um objeto
exposto à luz solar ou à luz de um holofote.

Pólo (centro de projeção) Objeto
Projetantes (retas que partem do pólo)
Plano de projeção
Projeção

ELEMENTOS DO SISTEMA PROJETIVO

SISTEMAS DE PROJEÇÃO

@
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CÔNICO

O objeto é representado como é visto por nossos olhos. Utiliza-se a
linha do horizonte e os pontos de fuga.

É usado em Desenho Artístico, Arquitetura,Decoração,
Engenharia, Comunicação Visual, etc.

Ex.: Perspectiva cônica ou Linear ou Exata.

CILÍNDRICO OBLÍQUO
Perspectiva Cavaleira

Uma das faces do objeto é representada de frente (frontal), ou
seja, paralela ao plano de projeção.

É usado para representar objetos de pequenas dimensões, peças
industriais, móveis ou detalhes.

CILÍNDRICO ORTOGONAL
Perspectiva isométrica/ Desenho isométrico

Todas as linhas são paralelas entre si e representa-se a figura
como ela é na realidade.

Muito utilizado no Desenho Mecânico e em instalações
hidráulicas.

CILÍNDRICO ORTOGONAL
Vistas Ortográficas

Utilizam-se basicamente três planos de projeção perpendiculares
entre si. As faces do objeto são representadas nesses três planos.
Para melhor compreender o objeto, podemos acrescentar mais
planos.

Usado no Desenho Mecânico, Arquitetura e Engenharia.

EXEMPLOS DE DESENHOS NOS SISTEMAS MAIS USADOS



EXERCÍCIOS

1. Identifique o sistema de projeção utilizado nas representações abaixo.
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A - ______________________________ B - ______________________________

C - ______________________________ D - ______________________________

E - ______________________________ F - ______________________________

G - ______________________________ H - ______________________________
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SISTEMA CILÍNDRICO ORTOGONAL

O sistema cilíndrico ortogonal permite a representação dos objetos em suas dimensões reais,
sem que aja deformação.

A posição do objeto em relação ao plano de projeção pode ser paralela, oblíqua ou ortogonal.
As projeções correspondentes sofrerão influência direta dessa posição, assim, podemos dizer que as
projeções num sistema cilíndrico ortogonal poderão se apresentar em tamanho real (verdadeira
grandeza); reduzida ou em máxima redução.

VERDADEIRA GRANDEZA, REDUÇÃO e MÁXIMA REDUÇÃO

Ao projetarmos, por exemplo, um segmento de reta (AB) em um plano de projeção (α ),

obteremos as seguintes projeções:

Como podemos observar nas imagens acima, a posição do objeto em relação ao plano de
projeção (paralelo, oblíquo ou ortogonal) determina diretamente a grandeza (tamanho) da projeção
(verdadeira grandeza; redução ou redução máxima, respectivamente).

Obs.: A redução máxima de um segmento de reta será um ponto; a de uma figura plana será um
segmento de reta e a de um sólido tridimensional será uma figura plana.

αα α

AB = (V.G)

Amedida da projeção AB no

plano (α), seráamesmada

medida de (AB) no espaço.

∡

AB =

Amedida da projeção AB no

plano (α), serámenor quea

medida de (AB) no espaço.

⦜

AB =

A medida da projeção AB no
plano (α), será reduzida ao

máximo, o segmento (AB) se
reduz a um ponto (A e B são

coincidentes)

A≡B
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VISTAS ORTOGRÁFICAS

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

VISTA SUPERIORVISTA SUPERIOR

Por vezes os professores de geometria fazem vocês ignorarem uma das dimensões, como a
espessura da folha de papel. Mas, na realidade o nosso mundo é feito somente de formas
tridimensionais.

Ao desenharmos perdemos uma das dimensões (passamos do espaço tridimensional para o
espaço bidimensional da superfície onde desenhamos). Desse modo, uma forma tridimensional nunca
poderá ser definida na sua totalidade em uma só projeção. Veja o exemplo abaixo:

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

Há casos em que as duas vistas não são suficientes para a compreensão de um objeto.
Fazendo-se necessário a utilização de uma 3ª vista que chamamos de vista lateral.

Por exemplo: ao projetarmos um cubo, as duas vistas - frontal e superior – terão a mesma
forma. Isto não é o bastante para afirmarmos que a peça é realmente um cubo.

Observe as imagens abaixo e a importância da 3a vista para compreensão do objeto. Sem a 3a
vista não poderíamos afirmar que o objeto é um cubo. As vistas frontal e superior são iguais apesar dos
objetos serem diferentes.

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR
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VISTAS ORTOGRÁFICAS
Em desenho técnico são utilizadas, pelo menos, três vistas do objeto. Tais vistas correspondem

às projeções sobre três planos ortogonais. Em cada vista estão representadas duas dimensões.

vista frontal = projeção vertical - plano vertical (largura e altura)

vista superior = projeção horizontal - plano horizontal (largura e profundidade)

vista lateral = terceira projeção - terceiro plano de projeção / plano de perfil (altura e
profundidade)

IMPORTANTE

No traçado das vistas ortográficas devemos obedecer as seguintes regras:
• Mantenha a mesma distância entre as três vistas - 10 mm à 15 mm;
• Mantenha o alinhamento (as linhas verticais e horizontais mantêm as dimensões
correspondentes);

• Todas as linhas auxiliares com traçado fraco;
• Considere as medidas mostradas junto à peça (cotagem), pois a peça pode estar reduzida
ou ampliada.

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

(ESQUERDA)

VISTA SUPERIOR

VISIBILIDADE
Observe as imagens abaixo. Se mudarmos a peça de posição as vistas ortográficas também mudam.

As arestas não visíveis
são representadas por
LINHAS TRACEJADAS.
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Detalhe: furo não vaza a peçaDetalhe: furo vaza a peça

Quando a peça possui cavidades (furos), a representação do tamanho dessa cavidade pode ser
observada nas imagens abaixo:

EXERCÍCIOS
1. Representar na malha ortográfica, as três vistas ortográficas principais das peças abaixo. Cada
quadrado da malha corresponde a 5mm. Medidas nas peças em milímetros.
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2. Representar as três vistas ortográficas principais das peças abaixo. Utilize os esquadros.
Medidas na peça em milímetros. Utilize as guias para traçado das vistas em correspondência.



DESENHO ISOMÉTRICO

A construção do desenho isométrico é feita através da marcação das medidas (alturas,
larguras, profundidades) em verdadeira grandeza, nos eixos correspondentes. As medidas se
relacionam em suas vistas ortográficas em pares de dimensões, altura e largura (vista frontal); altura
e profundidade (vista lateral); largura e profundidade (vista superior).

13

DESENHO ISOMÉTRICO

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA

O objeto é representado de forma que permita a visualização de
três de suas faces (frontal, lateral esquerda e superior). Essas faces são
interligadas a três eixos perpendiculares entre si, suporte as três
dimensões (altura, largura e profundidade).

Os três eixos estão igualmente inclinados em relação ao plano
de projeção, formando ângulos de 120º.

A representação em perspectiva isométrica provoca uma
pequena deformação visual. Para desenhar um objeto utiliza-se um
coeficiente de redução correspondente a 0,816 do comprimento real.
Para facilitar a execução do desenho abandona-se o coeficiente de
redução, aplicando as medidas reais (medidas em verdadeira
grandeza). Sem a redução substituímos a palavra perspectiva por
Desenho Isométrico.

30º30º30º30º

LINHA DE APOIO

EIXO (Z) ALTURA

EIXO (Y) PROFUNDIDADE EIXO (X) LARGURA

O DESENHO ISOMÉTRICO É TRAÇADO PARALELO AOS EIXOS
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EXERCÍCIOS

1. Representar na malha isométrica o desenho isométrico das peças dadas por suasvistas
ortográficas principais. Medidas em milímetros. Cada quadrilátero tem 5 mm de lado.
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GEOMETRIA DESCRITIVA
A Geometria Descritiva é a representação gráfica dos objetos do espaço num sistema de

projeção cilíndrica ortogonal, formado por dois planos ortogonais entre si.

O plano vertical de projeção é denominado (π') e o plano horizontal de projeção (π). A
interseção desses planos é uma linha denominada linha de terra, que divide cada um dos planos em
dois semiplanos. Semiplano vertical superior (π's) e inferior (π'i) e semiplano horizontal anterior (πa) e
posterior (πp).

O espaço formado por um par de semiplanos (horizontal e vertical) é denominado de diedro. O
sistema se divide em quatro diedros.

1˚ Diedro - (πa) e (π's)

2˚ Diedro - (π's) e (πp)

3˚ Diedro - (πp) e (π'i)

4˚ Diedro - (π'i) e (πa)

π's

π'i

πa

πp

1º Diedro2º Diedro

3º Diedro 4º Diedro

Linha de terra

ÉPURA

Para se resolver os problemas relativos às projeções, devemos efetuar a épura, ou seja, coincidir
o plano vertical sobre o horizontal ou vice-versa. Esse processo é necessário pois os problemas serão
solucionados sobre apenas uma superfície (bidimensional).

π's

π'i

πa

πp

Linh
a de

terra

π's

π'i

πa

πp

Linh
a de

terra

π's
≡ π

p π's ≡ πp

π'i ≡ πa

Linha de terra

π'i
≡ π

a

Linh
a de

terra
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Aépuraé,portanto,o resultado finaldo rebatimentodeumplanodeprojeçãosobreooutro.Énelaque
representamosas figurasdoespaçoatravésde suasprojeções.

Como os planos são infinitos não precisamos representar seu "contorno", basta representar a linha de
terraquedeverá ser orientada comdoispequenos traçosparadefinir os semiplanos.

π's ≡ πp

π'i ≡ πa

Linha de terra

Os traços na linha de terra
identificam os semiplanos.

Na parte inferior (π'i ≡πa) e
na parte superior (π's≡πp)
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ESTUDO DO PONTO

Imaginandooplanoeoespaçoquadriculado.

Noplano:
abscissa (x)eafastamento (y)

Noespaço:
abscissa (x);afastamento (y)ecota (z)

P(x;y)
P(2;3)

3

2

P

x

y

(P) (x;y;z)
(P) (2;3;4)

z

x

2

4

(0)

3

y

(P)

Projetar significa representargraficamenteuma figuradoespaçonumplano.
Alémdesuagrandezaeposiçãoumafigurapossuiuma localização.

DETERMINAÇÃODEPONTONOPLANOENOESPAÇO - COORDENADASCARTESIANAS

Quandoumpontopertenceaumplano (bidimensional) necessitamossomentededuascoordenadas(medidas
dereferência)xeyouxezouyez.

Quandoumpontopertenceaoespaço tridimensionalnecessitamosde trêscoordenadas (medidasdereferência)
x,yez.

COORDENADASABSOLUTASERELATIVAS.
Todacoordenada temcomoreferencialumponto fixo–PONTODEORIGEM.

COORDENADASABSOLUTAS:Setodosospontosdefinidos temcoordenadasquepartemdestepontodeorigem.
Abscissa;afastamentoecota (x; y; z)

COORDENADAS RELATIVAS: Se as coordenadas de um ponto tem como ponto de referência o ponto anteriormente
definido.

Largura,profundidadeealtura (x; y; z)
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REPRESENTAÇÃO NA ÉPURA
COORDENADAS DO PONTO NA ÉPURA

Para localizar um ponto no espaço precisamos de três coordenadas (x; y; z).

Por exemplo, seja: (P) [40; 20; 10]. A medida de grandeza convencional é o milímetro.

z

x

20

40

(0)

10

y

(P)

P'

P

0

z

x

y

P'

P

ÉPURA

Projeção do
ponto em (π')

Projeção do
ponto em (π)

Linha de chamada
(linha auxiliar)

(Representação das projeções)

Com o rebatimento dos planos de projeção (épura), as projeções do ponto se situam sobre uma
mesma linha denominada linha de chamada, que será uma linha auxiliar para demarcar as coordenadas
(y) e (z). A linha de chamada é perpendicular à linha de terra.

As coordenadas do ponto (x; y e z) (largura; profundidade e altura) são denominadas,
respectivamente de abscissa; afastamento e cota. Assim temos:

x (abscissa) = distância do ponto (P) ao plano que passa pela origem (arbitrário);

y (afastamento) = distância do ponto (P) ao plano vertical de projeção (π');

z (cota) = distância do ponto (P) ao plano horizontal de projeção (π).

(P)

P'

P 0

P'

P

Projeção do afastamento
(y) em (π)

Projeção da cota (z) em
(π')

(y)

y
(z)

z'
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LEMBRETE

▪ o plano vertical de projeção(π') é o plano da
projeção das cotas;

▪ o plano horizontal de projeção (π) é o plano de
projeção dos afastamentos;

▪ o ponto objetivo (P), e suas projeções, são
designados por uma mesma letra maiúscula.

CONVENÇÃO

(P) - ponto no espaço;
P' - projeção vertical do ponto (P);
P - projeção horizontal do ponto (P).

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS NOS DIEDROS

A localização do ponto no diedro pode ser identificada através de suas coordenadas. Para cada
diedro as coordenadas de afastamento e cota (y; z) podem ser positivas ou negativas. Assim temos:

Afastamento positivo - na frente do plano vertical de projeção (π');

Afastamento negativo - atrás do plano vertical de projeção (π');

Cota positva - acima do plano horizontal de projeção (π);

Cota negativa - abaixo do plano horizontal de projeção (π).

π's

π'i

πa

πp

+y
+z

-z

-y
π's

π'i

πa

πp

1º Diedro2º Diedro

3º Diedro 4º Diedro

(+; +)(- ; +)

(+; -)(- ; -)

(+; +)(- ; +)

(+; -)(- ; -)

DE PERFIL ÉPURA

(π's)

(π'i)

(πa)(π'p)

1º Diedro2º Diedro

3º Diedro 4º Diedro

PERSPECTIVA

+z (cima)-y (atrás)

+y (frente) -z (baixo)
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(A)

A'

A

A'

A

B'

B

(B)

B'

B

(D)

D

D'

C

(C)
C'

C

C'

D'

D

1º DIEDRO

2º DIEDRO

3º DIEDRO

4º DIEDRO

DIEDRO y (afastamento) z (cota)

1º
2º

3º

4º

Complete a tabela com os sinais
correspondentes



π'

π

(E)

(B)
(C)

(D)

(A)
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EXERCÍCIOS

1. Assinale a épura que corresponde à representação espacial e identifique, na épura assinalada, as
projeções dos pontos indicados no sólido.

2. Represente na épura a projeção dos vértices da peça dada por sua perspectiva.

(A)

(E)

(D)

(C)

(B)

π'

π(C)

(B)
(A)

1 32

3. Completar na épura a projeção vertical (π') da peça dada no espacial e identificar as projeções dos
pontos indicados. Responda as questões abaixo.

a) Qual ou quais o(s) ponto(s) está(ão) mais próximo(s) de (π') ? ________________________

b) Qual ou quais o(s) ponto(s) está(ão) mais afastado(s) de (π) ? _______________________

A'

A
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4. Determinar as coordenadas (em milímetros) dos pontos dados por suas projeções, identificando em
qual diedro está localizado, conforme o exemplo.

D'

D

E

E'

0

A'

A

B

B'

C'

C

(A) [ ; ; ] ___________

(B) [ ; ; ] ___________

(C) [ ; ; ] ___________

(D) [ ; ; ] ___________

(E) [ ; ; ] ___________

-35 30 10 1º diedro

5. Representar a vista lateral (perfil) dos pontos do exercício anterior, conforme o exemplo. Preencher
as lacunas com o nome do semiplano correspondente.

( )

( )( )

( )

(A)A'

A



6. Representar na épura as projeções dos pontos dados por suas coordenadas. Identificar sua
localização. Lembre-se que a linha de chamada é uma linha auxiliar e tem traçado fraco.

24

(A) [ -40; -40; -25] _________________

(B) [-30; 10; 30] __________________

(C) [-15; 30; -25] _________________

(D) [10; -25; -50] _________________

0

(E) [ 25; -40; 40] _________________

(F) [40; 15; -40] _________________

(G) [60; -10; 30] _________________

(H) [80; 60; 30] _________________
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PONTOS PERTENCENTES AOS PLANOS DE PROJEÇÃO
Quando os pontos tem uma de suas coordenadas de afastamento ou cota nula, ele pertence a um

dos planos de projeção.

PONTOS PERTENCENTES AO PLANO HORIZONTAL DE PROJEÇÃO (π)

Têm cota nula (z = 0). Localiza-se no semiplano anterior (πa) se seu afastamento for positivo ou
no semiplano posterior (πp) se seu afastamento for negativo.

(P) ∈ (π) se z = 0
(P) ∈ (πa) se z = 0 e y+

(P) ∈ (πp) se z = 0 e y-

PONTOS PERTENCENTES AO PLANO VERTICAL DE PROJEÇÃO (π')

Têm afastamento nulo (y = 0). Localiza-se no semiplano superior (π's) se sua cota for positiva ou
no semiplano inferior (π'i) se sua cota for negativa.

(P) ∈ (π's) se y= 0 e z+

(P) ∈ (π'i) se y = 0 e z-
(P) ∈ (π') se y = 0

πa

πp

(A)≡A

(B)≡B

A'

B'

A

A'

B

B'

(A) e (B) ∈(π)

(A) ∈ (πa)

(B) ∈ (πp)

π's

π'i

C

(C)≡C'

(D)≡D'

D

C

C'

D'

D

(C) e (D) ∈(π')

(C) ∈ (π'i)

(D) ∈ (π's)

ATENÇÃO

Se um ponto tem ambas as
coordenadas (afastamento e cota)
nulas, este ponto está localizado
na linha de terra




