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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 

APRESENTAÇÃO
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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. 

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 
Art ís t ico, Arqui tetura, Desenho Industr ia l 
(Comunicação Visual e Projetos de produtos). 

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

      

DESENHO PROJETIVO
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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

(P) Pólo

Projetante

Objeto

Plano de
projeção

Projeção

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 (⍺ ), 

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. 

!! !

AB = (V.G)

A medida da projeção AB no

plano (!), será a mesma da

medida de (AB) no espaço.

"

AB =

A medida da projeção AB no

plano(!), será menor que a

medida de (AB) no espaço

#

AB =

A medida da projeção AB no

plano(!), 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 SUPERIOR

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

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.
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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 peça Detalhe: furo vaza a peça.

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