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Introdução

• O desenho, para transmitir o comprimento,
largura e altura, precisa recorrer a um modo
especial de representação gráfica: a perspectiva.

• Representa graficamente as três dimensões de
um objeto em um único plano, de maneira a
transmitir a ideia de profundidade e relevo.

• A perspectiva é definida pela norma NBR10209.

*



Introdução

• Existem diferentes tipos de perspectiva



Introdução

• Cada tipo de perspectiva mostra o objeto de um jeito.
Comparando as três formas de representação, notamos
que a perspectiva isométrica é a que dá a ideia menos
deformada do objeto.

• Mantém as mesmas proporções do comprimento, da
largura e da altura do objeto representado.



ISOMÉTRICA

• Neste tipo de perspectiva os três ângulos são
iguais, num sistema de três eixos coordenados.



Eixos Isométricos

• O desenho da perspectiva isométrica é baseado
num sistema de três semi-retas que têm o mesmo
ponto de origem e formam entre si três ângulos
de 120°



Eixos Isométricos
• 3 eixos coordenados



Linha Isométrica

• Qualquer reta paralela a um eixo isométrico é
chamada linha isométrica



Linha Isométrica

• As linhas não paralelas aos eixos isométricos são
linhas não isométricas



Construção de uma perspectiva isométrica

• Papel Reticulado

– apresenta uma rede de linhas que formam entre si ângulos de
120º. Essas linhas servem como guia para orientar o traçado do
ângulo correto da perspectiva isométrica.



Construção de uma perspectiva isométrica

• Prisma Regular



Construção de uma perspectiva isométrica

• 1ª fase - Trace levemente, os eixos isométricos e indique
o comprimento, a largura e a altura sobre cada eixo,
tomando como base as medidas aproximadas do prisma
representado na figura anterior.



Construção de uma perspectiva isométrica

• 2ª fase - A partir dos pontos onde você marcou o
comprimento e a altura, trace duas linhas isométricas
que se cruzam. Assim ficará determinada a face da
frente do modelo.



Construção de uma perspectiva isométrica

• 3ª fase - Trace agora duas linhas isométricas que se
cruzam a partir dos pontos onde você marcou o
comprimento e a largura. Assim ficará determinada a
face superior do modelo.



Construção de uma perspectiva isométrica

• 4ª fase - E, finalmente, você encontrará a face lateral do
modelo. Para tanto, basta traçar duas linhas isométricas
a partir dos pontos onde você indicou a largura e a
altura.



Construção de uma perspectiva isométrica

• 5ª fase (conclusão) - Apague os excessos das linhas de
construção, isto é, das linhas e dos eixos isométricos que
serviram de base para a representação do modelo.
Depois, é só reforçar os contornos da figura e está
concluído o traçado da perspectiva isométrica do prisma
retangular.



Projeção ortográfica

• É a representação do objeto feita por sua
projeção sobre um plano.

• São utilizadas para comunicar a forma de um
objeto 3D em uma superfície plana 2D.

• A projeção de um objeto no plano é chamada
de vista.



Projeção ortográfica

• Representação em perspectiva isométrica
nem sempre mostra claramente os detalhes
internos da peça.

• Na indústria, em geral, o profissional que vai
produzir uma peça não recebe o desenho em
perspectiva, mas sim sua representação em
projeção ortográfica.



Projeção ortográfica

• Modelo: é o objeto a ser 
representado na projeção 
ortogonal



Projeção ortográfica
• Observador: é a pessoa que vê, analisa, imagina e

desenha o modelo

• o observador deve analisá-lo cuidadosamente em
várias posições.

Deve-se imaginar o
observador localizado a
uma distância infinita do
modelo. Por essa razão,
apenas a direção de
onde o observador está
vendo o modelo será
indicada por uma seta



Projeção ortográfica

• Plano de projeção: é a superfície onde se projeta o
modelo



Planos de projeção

• Dois: horizontal e vertical

– Dividem o espaço em quatro regiões (diedros)



Diedro

• É a região limitada por dois semiplanos
perpendiculares entre si

• São numerados no sentido anti-horário



Diedro

• Maioria dos países e ABNT = 1º diedro

• Alguns países (EUA e Canadá) = 3º diedro

• BRASIL



Projeção ortográfica da 
figura plana



Projeção ortográfica do ponto

• A projeção ortográfica de um ponto num plano é
sempre um ponto idêntico a ele mesmo



Projeção ortográfica do segmento de reta
• Depende da POSIÇÃO

• Segmento de reta AB, paralelo a um plano vertical

• AB e A1B1 são sem deformação



Projeção ortográfica do segmento de reta

• segmento de reta AB oblíquo

• A1B1 é menor que o segmento AB (não representa a
verdadeira grandeza do segmento que foi usado como modelo)



Projeção ortográfica do segmento de reta
• segmento AB é perpendicular

• Ponto único

• Os pontos A1 e B1 são, portanto, coincidentes



Projeção ortográfica do retângulo

Paralelo

Oblíquo

Perpendicular



10 diedro



Projeção ortográfica
de sólidos geométricos

Necessário conhecer todos os seus elementos em verdadeira grandeza



10 diedro

• Plano 1: vista de frente (elevação)

• Plano 2: vista superior (planta)

• Plano 3: vista lateral esquerda (perfil)

• Plano 4: vista lateral direita

• Plano 5: vista inferior

• Plano 6: vista posterior



10 diedro



Rebatimento

• as vistas devem ser mostradas em um único plano



Projeção ortográfica e perspectiva 
isométrica 



Projeção ortográfica de modelos 
com elementos paralelos e 

oblíquos



Projeção

A linha usada para representar arestas e contornos visíveis é a linha 
contínua larga.



Projeção

Quando o elemento não é visível ao observador, ele deve ser 
representado pela linha para arestas e contornos não visíveis, 

simbolizada por uma linha tracejada estreita.



Projeção

Quando o elemento não é visível ao observador, ele deve ser 
representado pela linha para arestas e contornos não visíveis, 

simbolizada por uma linha tracejada estreita.
Apenas a aresta visível é representada



Projeção

Paralelo e Oblíquo (chanfro)

Verdadeira grandeza

Não representa a 
verdadeira grandeza



Projeção ortográfica de modelos 
com elementos diversos



• A execução de modelos que apresentam furos,
rasgos, espigas, canais, partes arredondadas
etc., requer a determinação do centro desses
elementos.

• Assim, a linha utilizada em desenho técnico
para indicar o centro desses elementos é
chamada de linha de centro, representada por
uma linha estreita de traço e ponto.



Projeção

Determinar centro do furo

Linha de Centro

Observe que a linha de centro aparece nas três vistas do desenho



Projeção

Aplicação da linha de centro em um modelo com elemento cilíndrico

Linha de Centro



Projeção

O centro dos furos quadrados também é determinado pelo 
cruzamento de duas linhas de centro

Linha de Centro

Simétrico horizontalmente



Projeção

Linha de simetria

A representação da linha de simetria coincide com a representação da linha de centro, pois 
o centro do furo passante coincide com o centro do modelo.

Simétrico horizontal e verticalmente

A linha de simetria é aplicada por toda a 
peça, enquanto a aplicação da linha de 

centro se limita ao elemento considerado.



Prática


