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Desenho(s) 

 
Muitas formas de desenho foram desenvolvidas aos longos dos anos, 
desde os primórdios temos a necessidade de representar através de 
imagem aquilo que conseguimos ver ou mesmo aquilo que podemos 
imaginar e portanto criar.  

Desenho de arquitetura, de edificações, artístico, de observação, 
abstrato, de móveis, técnico, design, games, ilustrações, animações, 
emoticons, memes, são apenas algumas das aplicações que 
poderíamos citar que se encontram relacionadas ao estudo de 
imagem. 

Aqui iremos adentrar em uma dessas possibilidades, a chamada: 
GEOMETRIA. 



GEOMETRIA  
 
GEO = terra;  
METRIA = medida. 
 
Sendo assim, a 
palavra geometria 
significa a "medida 
de terra". 



Para aprimorar nossas medições precisaremos de alguns  

MATERIAIS: 



 Basicamente você precisará ter: 
 

- Caderno, prancha, ou folhas  sem pauta para anotações pessoais que complementarão o que for falado em sala. 
Lembre-se que o caderno funciona como um diário de bordo onde você registra as ideias e falas, pois sabemos que 
estas, quando não registradas, podem ser perdidas com o tempo; 
 

- Lápis Hb e 6b ou Lápiseira 0,5 e 0,7 com grafite 2b: lembrando que eles tem traços diferentes, um mais leve para 
iniciar os desenhos e outro mais pesado para finalizar; 
 

- Apontador se estiver usando lápis; uma ponta fina ajudará na precisão do desenho; 
 

- Borracha simples ou tipo caneta; uso somente se necessário, no geral deixamos os traços de construção da imagem. 
 

- Régua: importante instrumento de medição; 
 

- Par de Esquadros (um com 45º e outro com 60º): importante para traçar retas e também funciona como um guia; 
 

- Compasso e lixa pequena fina (pode ser a de unha): usado para traçar circunferências; já a lixa servirá para apontar o 
grafite ; 
 

- Transferidor (de 360º ou 180º): usado para medir ângulos; 
 

- Outros materiais  tais  como: lápis de cor, canetinha, tesoura, cola, não serão obrigatórios mas poderão ser usados de 
acordo com sua vontade em melhorar seu desenho, ou se executarmos alguma tarefa específica, sendo está 
comunicada com antecedência.  

 
Dica: Guarde tudo em uma única pasta, assim quando tivermos nossos encontros você estará com o material sempre em 
mãos, o que é essencial para um bom desenvolvimento.  



Dicas de Desenho 



Dica 1: Guarde tudo em uma única pasta, assim quando tivermos nossos encontros 
você estará com o material sempre em mãos, o que é essencial para um bom 
desenvolvimento. 

 

  



Dica 2: Você sabia que pode iniciar o desenho com um traço mais leve e depois ir 
forçando mais para destacar o desenho? Se for muito difícil você pode usar diferentes 
tipos de lápis para conseguir este mesmo contraste entre linhas de construção e linhas 
da arte final. 



Graduações de Grafite 

A partir da proporção entre argila e grafite se define a graduação (dureza) do lápis. Para diferenciar os tipos de graduações, 
Lothar Faber criou, no século XVIII, uma escala que se tornou um padrão internacional. 
 
As graduações padrão disponíveis incluem os seguintes tipos: 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B e 6B.  
 
Quanto maior o número H (referência à palavra inglesa HARD/duro), mais claro e mais duro é o traço. Por outro lado, quanto 
maior o número B (referência à palavra inglesa BLACK/preto), mais preto e macio será o traço.  
 
Também existem as graduações HB (HARD e BLACK), e F (referência à palavra inglesa FINE), que apresenta um traço fino e 
resistente. 
 
Para a escrita em geral, são usadas as graduações semelhantes a 2B, B e HB, mais conhecidas como nº1, nº 2 e 2½, 
respectivamente.  
 
Os lápis muito macios são usados principalmente para escurecer e fazer preenchimentos. Os lápis intermediários são indicados 
para sombreamentos, enquanto os lápis muito duros são usados principalmente para desenho técnico.  
 
Um bom meio-termo para o uso cotidiano são os lápis HB, B e 2B, que apresentam boa resistência, traço escuro e facilidade ao 
apagar. 

Referência: http://www.faber-castell.com.br 



Dica 3: Revise as construções fundamentais e o glossário do desenho geométrico na 
apostila. 



Régua  

Como apoio para ligar dois pontos com uma menor distância, em linha reta. 

Para onstruir retas (AB), semirretas (CD) ou segmentos de reta (EF).  

A régua pode ser graduada ou não. Normalmente as réguas que os alunos utilizam são 
graduadas em milímetros e centímetros. No ex: 20cm ou 200mm. 

(A) (B) 

(AB) 

Serve como instrumento de medição. 

(CD) 

(EF) 



Exemplo: Desenho humano 
com a divisão com 7 
cabeças de medida. 



Par de Esquadros: 

Servem como instrumento de medição de ângulos (aberturas), e também para apoiar linhas retas. 





Exercite: Desenho de retas paralelas com 15, 30, 45, 60, 15, e 90 graus na margem 
da folha. 





Transferidor: 





Técnicas de Desenho de Observação 



Dürer, Albrecht. 1494 -1528.  

Nesta gravura, feita em metal pelo artista alemão Dürer podemos ver a representação de uma das 
técnicas de desenho de observação. Um tipo de janela quadriculada colocada entre a modelo e a 
folha de reprodução do artista,  capaz de guiar os pontos, retas e planos que serão desenhados.  



Dürer, Albrecht. 1494 -1528.  



Dürer, Albrecht. Astronomer. Gravura em metal do ano de  1500.  

Outra imagem do mesmo artista que ilustra a utilização de instrumentos de medição no passagem 
do século XV que descrevem a Geometria, que se trata da medição (metria) da terra (geo). 



Dürer, Albrecht. 1494 -1528.  



Medições da terra e do corpo estavam sendo desenvolvidas  
neste mesmo momento. 



Frame do filme: Artemisia.  
Sobre uma pintora renascentista que usava das técnicas de transporte de imagem. 



Frame do filme: Artemisia. 1997. Direção: Agnès Merlet. 



Frame do filme: Artemisia. 1997. Direção: Agnès Merlet. 



Esquema para entender o transporte de imagem usando grade, ou malha,  
geométrica. 



Reproduza o desenho no 
quadro em branco 
seguindo a referência ao 
lado.  

 

Em seguida represente 
matemática e 
graficamente a escala 
(relação) que está 
estabelecida entre as 
imagens. 

 

 



O transporte pode se dar por meio da marcação de pontos equivalentes, para depois ser traçada as 
retas, e planos. O preenchimento costuma ser a ultima etapa. O desenho é desenvolvido com 
bastante treino de mão (e do corpo) e do ajuste do olhar. 



Escalas 



Escalas - Significado 



Escalas que você já deve ter ouvido falar por aí... 



Escala utilizada na cartografia 



Escala utilizada na cartografia 



Escala Cromática 



Escala Cromática 



Escala Musical 



Escala Matemática 



Escala Matemática 



Escala Gráfica 



Escala Gráfica 



(Enem 2012) Um biólogo mediu a altura de cinco árvores distintas e representou-as em uma 
mesma malha quadriculada, utilizando escalas diferentes, conforme indicações na figura a 
seguir. 

 

Qual é a árvore que apresenta a maior altura real? 
 

Escala - Exercícios 









Selecione um objeto. Represente-o por uma de suas vistas. Em seguida demonstre a escala 
utilizada matemática e graficamente. 

 

Exemplo 1: 

Cozinha Projetada)  

 

 



Exemplo 2: 

(Planta Baixa) 

(Detalhe)  

 

 



Exemplo 3: 

(Desenho em Perspectiva Cavaleira) 

(Vistas Ortográficas) 

 

 



Exemplo 3: 

(Desenho em Perspectiva Isométrica) 

(Vistas Ortográficas) 

 

 



Exemplo 3: 

(Desenho em Perspectiva Isométrica) 

(Vistas Ortográficas) 

 

 



DO BI AO TRIDIMENSIONAL 

Lygia Clarck – Série: Bichos 







Poliedros são sólidos geométricos limitados por polígonos. Os poliedros são 
classificados em pirâmides ou prismas, que são variações da mesma 
definição. 

POLÍEDROS  

Poliedros  - POLI (várias, muitas) EDROS (faces).   
Polígonos - POLI (vários, muitos) GONOS (ângulos). 



POLÍEDROS REGULARES: 



Os sólidos de Platão também são denominados de poliedros, pois são formados por 
faces, arestas e vértices. As faces são constituídas por seções de planos, considerando 
que entre duas faces temos as arestas, as quais possuem em suas extremidades os 
vértices.  



Platão relacionava os sólidos geométricos com a construção do Universo, 
associando o tetraedro ao fogo, o cubo a terra, o octaedro ao ar, o icosaedro à 
água e o dodecaedro ao Cosmos. Platão acreditava que foi a partir da combinação 
desses elementos que o Universo foi feito. 



EXEMPLO 1: 



EXEMPLO 2: 



POLIEDROS REGULARES E IRREGULARES: 



PIRÂMIDE RETA E OBLÍQUA: 



PRISMA E PIRÂMIDE - 

ELEMENTOS 



SUPERFÍCIES OU SÓLIDOS DE REVOLUÇÃO 



CILÍNDRO DE REVOLUÇÃO 



CONE DE REVOLUÇÃO 



ESFERA: 



TORO: 





Projeção, o que é? 



Conjunto de raios reais ou imaginários que 
são lançados através de um foco. 



Exemplo: Sistema de projeção através de slides. 



Sistema de Projeção ou Projetivo  

Consideremos para isto: 
 
1. Projeção do objeto é sua 
representação gráfica no plano de 
projeção cartesiano.  
 
2. Objetos têm três dimensões: 
largura, comprimento e altura ou 
eixos (x; y; z). 
 
3. Sua representação num plano 
bidimensional se dá através de 
alguns artifícios de desenho.  



Classificação dos Sistemas Projetivos 

Os sistemas de projeções são classificados de acordo com a posição ocupada 
pelo centro de projeção e os respectivos raios (ou retas) que são 
projetados por ele. Esse centro pode ser finito ou infinito.  
São chamados de : Sistema Cilíndrico ou Sistema Cônico. 



**Os raios projetantes são as retas 
que passam pelos pontos do objeto e 
intersectam o plano de projeção. 
Podem ser oblíquos ou ortogonais ao 
plano de projeção. 

Elementos Básicos de Projeção 

1. Objeto. 
2. Plano de projeção. 
3. Centro de projeção. 
4. Raios projetantes. 
5. Projeção (gráfica). 

* O Centro de Projeção é o 
ponto fixo de onde partem ou 
por onde passam as 
projetantes. 

∞ 

2. Plano de 
Projeção 

3. Centro de 
Projeção 

4. Raios de 
Projeção 

5. Projeção no 
plano 

1. Objeto no 
espaço 



Sistema de Projeção Cilíndrico 

O sistema de projeção cilíndrico pode ser ortogonal ou oblíqua. 

Sistema Cilíndrico 
Ortogonal - ISOMÉTRICA 

Sistema Cilíndrico 
Oblíquo - CAVALEIRA 

Na projeção cilíndrica oblíqua as projetantes partem do infinito e têm direção 
oblíqua em relação ao plano de projeção, isto é, formam ângulos diferentes de 
90˚. 
 
 Na projeção cilíndrica ortogonal as retas projetantes partem do infinito e têm 
direção ortogonal em relação ao plano de projeção, isto é, formam com este plano 
um ângulo reto, igual a 90˚. 



Sistema de Projeção Cônico 

  

A projeção cônica, também é chamada de projeção central.  
Seus raios projetantes que incidem no objeto e no plano de projeção, convergem 
para um único ponto (V), que é o vértice do cone.  
O centro de projeção (V) está a uma distância finita do objeto.Neste sistema a 
figura tende a aumentar de tamanho quanto mais próximo o centro (V) estiver do 
objeto. 
 



PROJEÇÃO CILINDRICA ORTOGONAL / VISTAS ORTOGRÁFICAS 

Consiste na representação plana de um objeto nas três 
direções ortogonais, resultando em seis projeções, 
também chamadas de vistas. O nome de cada vista é dado 
pela posição do observador. 
 
SISTEMA EUROPEU 



SISTEMA AMERICANO 



Consiste na representação plana de um objeto em três 
direções ortogonais, resultando em seis projeções, 
também chamadas de vistas. O nome de cada vista é dado 
pela posição do observador. 



EXERCÍCIO 

Concurso Público Edital 47/2014. Ministério da Educação. Colégio Pedro II.  
Prova de DESENHO. 
 
Questão 16. 
“O relógio de sol é um instrumento que mede a passagem do tempo pela observação 
da posição do Sol. (...) são formados por uma superfície plana que serve como 
mostrador, onde estão marcadas as linhas que indicam as horas, e como um pino ou 
placa cuja sombra projetada sobre o mostrador funciona como um ponteiro de horas 
em um relógio comum. A medida que a posição do sol muda, a sombra desloca-se 
pela superfície do mostrador, passando sucessivamente pelas linhas que indicam 
as horas”. 

Imagem 
adaptada 



... Pergunta-se 

A projeção demonstrada no desenho dado está relacionada 
a um sistema de projeção: 
 
( A ) Cilíndrica Ortogonal 
 
( B ) Cilíndrica Oblíqua 
 
( C ) Cônica 
 
( D ) Esférica 

SOL 

Relógio de 
Sol 



Sol - Sistema de Projeção Cilíndrico 

 A projeção cilíndrica, é também chamada de projeção paralela.  
Seus raios projetantes, que incidem no objeto e no plano de 
projeção, são todos paralelos entre si. 
Podemos dizer que o centro de projeção dos raios, neste caso, 
está a uma distância infinita do objeto. 



QUESTÃO: 
 
Em uma folha  de papel tamanho A4, escreva com letra 
bastão seu nome, número e turma utilizando como 
suporte duas linhas paralelas com 0,5cm de distância. 
 
 

ESCOLHA UM OBJETO E DESENHE SUAS VISTAS NO 
SISTEMA EUROPEU. 
 
 
 
 
 



A vista mais importante. 
te de um objeto deve ser utilizada como vista frontal (VF). 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. 
 
 
a) Maior número de detalhes voltados para o observador; 
b) Posição de uso, fabricação ou montagem; 
c) maior área (desde que satisfaça o item "a"); 
d) Vista que proporcione uma VLE mais detalhada e com menor número de linhas 
invisíveis. 

OBSERVAÇÃO: 
 
ECOLHAS DAS VISTAS E  
CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DA VISTA FRONTAL 



Perspectiva Cavaleira – cilíndrica oblíqua  







Cubos em perspectiva cavaleira a 30, 45 e 60 graus, com redução de 
1/3, 1/2 e 2/3 respectivamente. 

Perspectivas Cavaleiras do prisma de base retangular em 30o , 45° e 
60°, com redução de 1/3, 1/2 e 2/3 respectivamente. 



Perspectiva Cavaleira 
 

A perspectiva cavaleira é uma projeção cilíndrica 
oblíqua sobre um plano paralelo a uma das faces 
principais do objeto. Esta perspectiva é utilizada 
quando se quer representar o objeto de forma frontal, 
em detrimento das faces laterais e superiores. 

 
 



Perspectiva Isométrica – cilíndrica 
ortogonal 



A perspectiva isométrica  
 
é a projeção Cilíndrica Ortogonal com o objeto 
posicionado de tal forma, que se encontra inclinado 
em relação ao plano de projeção. 
Conforme a inclinação do objeto, podemos ter 
diferentes fatores de redução de suas medidas 
reais.  
 
 









Projeção Cônica 







6. PERSPECTIVA CÔNICA 


























