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V. Desenho projetivo

V.1. Perspectivas
No desenho técnico as

perspectivas assumem papel im-
portante na representação gráfica
de objetos, proporcionando ao
profissional ótima forma de
comunicação e visualização de
detalhes nem sempre conseguidos
em vistas em um só plano. As
perspectivas tem como principal
objetivo a representação gráfica em
três dimensões de objetos. Permi-
te ainda proporcionar uma visão
realiasta, principalmente para lei-
gos que não dominam a técnica do
desenho projetivo. No ambiente
profissional as perspectivas tem seu

lugar quando o desenho em vistas
ortográficas não são suficientes pa-
ra  a interpretação plena de objetos,
como por exemplo no desenho de
dutos ou tubulações industriais e
algumas estruturas metálicas.

Os principais tipos de
perspectivas usadas em desenho
técnico são:

•Perspectivas cavaleiras, figuras
V.2,V.3 e V.4;
•Perspectivas bimétricas V.5., e
•Perspectivas isométricas, figura
V.6.

Existe ainda a perspectiva
exata, figura V.1, aquela que cons-
tantemente vemos nos stands de
venda de apartamentos na planta,

Fig.V.2. Perspectiva cavaleira
de 30º

Tab.V.1. Relação entre as
medidas reais e as dimensões

das perspectivas

Fig.V.3. Perspectiva cavaleira
de 45º

Fig.V.4. Perspectiva
cavaleira de 60º

Fig.V.5. Perspectiva bimétrica Fig.V.6. Perspectiva isométrica

Fig.V.1. Perspectiva
exata
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mas que raramente são usadas no
desenho técnico de máquinas,
estruturas e equipamentos.

V.2. Projeções
ortogonais

Projeção é um desenho que
representa ou esboça um objeto
tridimensional sobre uma superfície
bidimensional. É traçada em um
plano como se o objeto estivesse
sendo observado por uma certa
posição. Em engenharia, o tipo de
projeção mais comum é chamado
de Projeção Ortogonal. A proje-
ção ortogonal é a representação
de um objeto em um plano de
projeção, quando as linhas visuais
ou projetantes são perpendicula-
res a este plano.

Para entender projeções
ortogonais você deve conhecer os
quatro elementos da projeção:

a) Observador;
b) Linhas projetantes;
c) Objeto, modelo ou peça;
d) Planos de projeção.

A) Observador:
É representado pela

posição real ou imaginária dos
olhos de um observador,
quando este vê o objeto. O
observa-dor pode estar loca-
lizado em qualquer posição
conveniente  para  es ta
finalidade.

B) Linhas projetantes:
São linhas que ligam o

observador aos vértices do
objeto e ao plano de projeção.
Nas projeções ortogonais as
linhas projetantes são parale-
las entre si e perpendiculares ao
plano de projeção.

C) Objeto, Modelo ou Peça:
É o elemento, projetivo real ou
imaginário que se quer represen-
tar em projeção. O objeto a
ser representado deve ser
estudado segundo alguns
critérios:
1. Colocar o objeto em
posição natural ou então na
posição que ele é usado.
2.  Colocar o objeto de modo
que as faces fiquem paralelas
aos planos de projeção.
3. Girar o objeto de modo que
a face mais importante ou com
mais detalhes fique paralela
ao plano vertical.
4.  Selecionar a posição
que origine as vistas que
apresentam o máximo de
arestas visíveis.b
5. Caso persista a dúvida,
posicione a peça de modo
que a maior dimensão esteja
paralela ao plano vertical

Fig.V.7. Quatro elementos da projeção

Observador

Objeto

Linhas
Projetantes

Plano de
projeção
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D) Planos de Projeção:

São os planos nos quais o
objeto é projetado. São três
os principais planos de
projeção: Vertical, Horizontal,
lateral..

V.2.1.Diedros
Quando o plano vertical,

for perpendicular ao plano
horizontal,  estes dois planos dividem
todo o espaço em quatro quadrantes
ou diedros como mostra a figura a
seguir. Considera-se o observador
situado em frente ao plano vertical e
olhando-o de frente. Assim, a parte
do objeto mais próxima do
observador é chamada parte da
frente e a mais afastada, parte de
trás. Os lados esquerdo e direito
são também considerados em
relação à posição do observador.
Como o indicado na figura a parte
do espaço na frente do plano vertival
e acima do plano horizontal é
conhecido como primeiro diedro.
O terceiro diedro encontra-se atrás
do plano vertical e abaixo do , plano
horizontal.

A posição do plano de perfil,
não exerce nenhuma influência sobre
os diedros. Ele pode ser colocado
tanto do lado esquerdo como do
lado direito, conforme a
conveniência. Em projeções no
primeiro diedro, a peça se situa
entre o observador e o plano de .
projeção, e nas projeções do
terceiro diedro, o plano de projeção
situa-se entre o observador e o
objeto.

No Brasil, a ABNT
regulamenta o uso de 1º Diedro
através da norma NBR ,10067 para
a execução dos desenhos técnicos.

O mesmo diedro também é usado
na Europa segundo normas
internacionais. Nos Estados Unidos
e Canadá os desenhos técnicos são
executados no 3º Diedro.

Neste capítulo daremos ênfase ao
estudo de peças projetadas no 1º
diedro, porém faremos mensão ao
3º diedro, em face à necessidade de
utilização em vistas localizadas.
Apesar dos desenhos apresentarem-
se no 1º diedro. A interpretação e o
domínio das vistas no 3º diedro é
importante quando necessário o
transporte de peças entre os dois
diedros.

No final deste capítulo
estudaremos as projeções
ortogonais no 1º diedro, segundo a
norma 10067 de outubro de 1987,
que fixa os princípios gerais de

Plano Horizontal

Plano Vertical

Plano de Perfil

Fig.V.8. Diedros
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representação a serem aplicados
em todos os desenhos técnicos no
método de projeção ortográfica do
1º diedro.

V.2.2.Planos de Projeção
Conforme a figura V.9 os

planos de projeção são ainda
divididos em:

• Plano Vertical Posterior
• Plano Vertical Anterior
• Plano Horizontal Inferior
• Plano Horizontal Superior
• Plano Lateral Direito
• Plano Lateral Esquerdo

V.2.2.1.Desenvolvimento dos
planos de projeção

A figura V.10 e V.11
mostram como se faz o rebatimento
dos três principais planos de
projeção. Imagine que os planos
estão ligados por dobradiças.
Conserve fixo o plano vertical
posterior. Abra os outros planos de
conforme mostra a figura.

No item seguinte aborda-
remos o rebatimento dos demais
planos de projeção.

V.2.3.Vistas Ortográficas no
1º diedro

Como já vimos na projeção
no primeiro diedro, a peça se situa
entre o observador e o plano de
projeção. Ao projetarmos um
objeto nos planos de projeção, os
conceitos de projetividade fazem-
se importantes, ou seja: observador,
linhas projetantes, objeto e planos
de projeção, neste exemplo,  dis-
postos na projeção relativa ao 1º
diedro. Devem ser executadas tantas
vistas quantas  forem necessárias à
caracterização da forma da peça,

Plano Horizontal

Inferior

Plano LateralDireito

Plano Vertical

Posterior

Plano Horizontal

Inferior

Plano Lateral
Direito

Plano Vertical

Posterior

Plano Lateral
Esquerdo

Plano Vertical

AnteriorPlano Horizontal

Superior

Fig.V.9. Planos de projeção

Fig.V.10. Abertura dos planos de projeção
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Vista frontal Vista lateral
esquerda

Vista superior

sendo preferíveis vistas em corte ou
seções, ao emprego de grande
quantidade de linhas tracejadas.

Vista frontal
A vista frontal é a projeção

vertical do objeto. Essa vista
representa a face anterior do objeto,
e é projetada no plano posterior ou
de costas do 1º diedro.  A vista
frontal é a principal vista de um
objeto, em caso de escolha de
representação em uma só vista do
objeto, esta será a vista frontal.
Deverá ser dotada do maior número
de detalhes possíveis. Geralmente
esta vista representa a peça na sua
posição de utilização.

Vista superior
A vista superior é a

projeção horizontal do objeto, e
representa a sua face superior.  Essa
vista, poderá, junto a vista lateral
esquerda completar a interpretação
do objeto. É  representada no plano
inferior do 1º diedro.

Vista lateral esquerda
A vista lateral esquerda é a

projeção ortogonal do objeto em
um plano de perfil ou plano lateral. É
representada no plano lateral direito.

Seis vistas ortográficas
As três vistas principais:

frontal, superior e lateral esquerda;
podem eventualmente não
representar suficientemente a  forma
de objetos mais complexos. Além
de outros recursos a serem
estudados no próximos capítulos,
pode-se aumentar o número de vistas
para seis, conforme a norma NBR
10067/87 da ABNT.

Plano Vertical

Posterior

Plano Horizontal

Inferior Rebatido

Plano Lateral

Direito Rebatido

Fig.V.11. Planos de projeção rebatidos

Fig.V.12. Vistas ortográficas
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Vista Posterior
A vista posterior é a

projeção vertical do objeto. Essa
vista representa a face posterior ou
de costas do objeto, e é projetada
no plano anterior do 1º diedro.
Poderá ser posicionada a direita ou
a esquerda  conforme a conveniência

Vista inferior
A vista  inferior  é a  projeção

horizontal do objeto, e representa a
sua face inferior.  É  representada no
plano superior do 1º diedro.

Vista lateral direita
A vista lateral direita é a

projeção ortogonal do objeto em

Vista frontal

Vista lateral
esquerda

Vista superiorVista
 la

tera
l

direita

Vista inferior

Vista de costas

Fig.V.13. Representação das seis vistas e planos de projeção ortográficas no 1º diedro

um plano de perfil ou plano lateral e
representa a sua face direita. É
representada no plano lateral
esquerdo.
Segundo a norma NBR 10067 o
simbolo que representa as proje-
ções ortográficas no 1º diedro
está apresentado na figura V.14.

Fig.V.14. Simbolo de projeção no
1º diedro
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Vista Frontal Vista de Costas

Vista Inferior

Vista Lateral
Esquerda

Vista Superior

Vista Lateral
Direita

 2.3.Vistas Ortográficas no 3º
diedro.

Quando um objeto é pro-
jetado no 3 º diedro são mantidos os
mesmos elementos de projeção
vistos no 1º diedro, porém, as suas
posições são mudaddas. No terceiro
diedro, o plano de projeção  se situa
entre a peça  e o observador.

A abertura dos planos man-
tem a mesma regra do 1º diedro,
porém as vistas ortográficas
assumem posições diferentes no 3º
diedro. A vista frontal, continua
sendo a vista principal e é projetada
no plano anterior ou de frente. A
vista superior é projetada no plano
superior e situa-se acima da vista
frontal. A vista lateral direita é
projetada no plano lateral direito e
situa-se à direita da vista frontal. Fig.V.16. Quatro elementos da projeção no 3º diedro

Plano de
projeção

Objeto

Observador

Linhas
Projetantes

Fig.V.15. Representação das seis vistas ortográficas no 1º diedro
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Vista
 la

tera
l

dire
ita

Vista frontal

Vista lateral

esquerda

Vista superior

Vista inferior

Vista posterior

Fig.V.17. Representação das seis vistas
ortográficasno 3º diedro

Estas três vistas são consideradas
as principais no terceiro diedro. A
vista lateral esquerda é projetada no
plano lateral esquerdo e situa-se à
esquerda da vista frontal. A vista
inferior é projetada no plano inferior
e situa-se abaixo da vista frontal. A
vista posterior é projetada no plano
inferior e situa-se à esquerda ou à
direita, conforme a convenência.

Vista FrontalVista de Costas Vista Lateral
Esquerda

Vista Superior

Vista Lateral
Direita

Fig.V.18. Representação das seis vistas
ortográficas no 3º diedro


