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N
esta aula, falaremos sobre as projeções axonométricas e veremos como fazer 

um desenho isométrico, através do qual, temos uma visualização tridimensional 

de um determinado objeto. Também daremos continuidade ao conhecimento 

e aplicação das normas que regem o Desenho Técnico. Lembramos que o par de 

esquadros será imprescindível para execução dos desenhos de forma rápida e precisa.

  Conhecer o referencial teórico do desenho isométrico.

  Conhecer e aplicar a normalização do Desenho Técnico referente à escala.

  Conhecer os procedimentos e praticar a construção do desenho isométrico.
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Para começo

de conversa...

 A visão que temos dos objetos é tridimensional, ou seja, visualizam-se as três dimensões: 

largura, profundidade e altura. Um dos desenhos técnicos que se aproximam desta 

visualização natural é o desenho isométrico, contudo, é uma visualização convencionada.
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Referencial teórico

Na aula passada, quando falamos da classifi cação das projeções, vimos que a projeção 

isométrica é uma projeção cilíndrica ortogonal axonométrica.

Mas, o que é axonometria? É quando o objeto é representado pela projeção num único 

plano, de forma tal, que visualizamos suas três dimensões.

As axonometrias obtidas por projeções cilíndrico-ortogonais se classifi cam em: isometria, 

dimetria e trimetria.

Isometria – Ocorre quando o plano de projeção intercepta os eixos de coordenadas do 

objeto com ângulos iguais, em consequência, as escalas dos três eixos serão iguais.

Dimetria – Ocorre quando o plano de projeção intercepta os eixos de coordenadas do 

objeto com apenas dois ângulos iguais, em consequência, as escalas de dois dos três 

eixos serão iguais.

Trimetria – Ocorre quando o plano de projeção intercepta os eixos de coordenadas do 

objeto de modo que todos os ângulos fi quem diferentes, em consequência, as escalas 

dos três eixos também serão diferentes.

Assim, tomando-se um cubo como referência, tem-se:

Figura 1 – Relação entre ângulos e arestas do cubo de referência

Isometria Dimetria Trimetria
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Podemos perceber que a projeção em isometria possibilita um processo de desenho 

mais prático, pois podemos marcar as medidas sobre cada eixo de coordenadas 

utilizando-se uma mesma escala. Em outras palavras, não há deformação entre os 

eixos das dimensões.

Para saber mais

Procure no dicionário a origem e o signifi cado das palavras:

isometria e axonometria.

Medida,

unidade e escala

Medida refere-se a um tamanho, cujas unidades podem ser: metro, centímetro, milímetro, 

por exemplo. Já escala é a redução ou ampliação da medida.

A escala é apresentada pela razão:

Medida de Desenho

Medida Real
= = O que foi desenhado

Vale quanto na peça?

D

R

A escala adotada para execução do desenho deve ser sufi ciente para permitir uma 

interpretação fácil e clara do objeto (ou peça) representado. A escala e as dimensões 

do objeto são parâmetros para a escolha do formato da folha de desenho.

Consideremos o desenho de uma peça que foi desenhada na escala 1:5. Isso quer dizer 

que cada 1 unidade desenhada corresponde a 5 unidades na peça.

Agora veja o seguinte problema:

Qual escala adotar para desenhar numa folha A4 (medindo 210 mm na vertical) uma 

peça que ocupa 400 mm verticalmente?
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Como sabemos que a medida real é maior que o espaço disponível, ou seja, temos que 

reduzir para caber e, assim, adotar uma escala de redução, devemos substituir a letra 

“D” pelo valor 1.

Então, montamos a seguinte expressão:

Numerador

Denominador
= = 210mm

400mm

D

R

210mm

400mm

1

R
=

Obtendo:

1 x 400 = 210 x R → R = 400 ÷ 210 → R = 1,9

Por tratar-se de uma escala de redução, podemos arredondar o valor para mais, adotando 

o valor de R = 2.

Substituindo os valores, chegamos à conclusão que devemos adotar a escala 1:2.

Quando não há redução ou ampliação, ou seja, quando a escala é 1:1, dizemos que 

o desenho está em escala natural. A NBR-8196 recomenda as escalas abaixo para o 

Desenho Técnico, podendo ser reduzidas ou ampliadas à razão de 10.

Redução Ampliação

1:2 (1:20, 1:200...) 2:1 (20:1, 200:1...)

1:5 (1:50, 1:500...) 5:1 (50:1, 500:1...)

1:10 (1:100, 1:1000...) 10:1 (100:1, 1000:1...)

Recapitulando...

Para calcular uma escala de redução, adotar o numerador da fração igual 

a 1 e dividir a medida real pela medida de desenho para encontrar o 

denominador, podendo-se arredondar para mais.

Redução = 1 : R/D

Para calcular uma escala de ampliação, adotar o denominador da fração 

igual a 1 e dividir a medida de desenho pela medida real para encontrar o 

numerador, podendo-se arredondar para menos.

Ampliação = D/R : 1

Observe os desenhos isométricos abaixo de uma mesma peça em 

diferentes escalas.



2:1 1:1 1:2

1Praticando...
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1.  Para que cada item listado abaixo seja desenhado numa folha A4 

(297 x 210 mm), informe ao lado qual tipo de escala adotar: ampliação

ou redução.

a) Residência: _______________;

b) Automóvel: ________________;

c) Prego: ____________________;

d) Moeda:       ___________________;

2. Uma linha que foi desenhada na escala 1:20 com 5 cm mede quanto 

na realidade?

Figura 2 – Uma peça ampliada, em escala natural e reduzida

3. Uma linha que mede 4 cm será desenhada na escala 5:1 com quantos 

centímetros?



1,64 / 2 = 0,82 21,
6
4

Plano  Frontal Plano  Lateral
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4. Uma linha vertical que mede 3 cm precisa ser desenhada numa folha 

com 7 cm disponível na vertical, qual escala deve-se adotar?

5. Uma linha horizontal que mede 30 cm precisa ser desenhada numa folha 

com 7 cm disponível na horizontal, qual escala deve-se adotar?

Desenho isométrico

Para execução do desenho isométrico despreza-se a redução da medida do objeto que 

ocorre na projeção, aproximadamente 18%.

Figura 3 – Relação entre a medida projetada da peça e a medida real

Utilizando uma malha isométrica

A malha isométrica permite o esboço à mão livre do desenho isométrico. Esta malha 

é gerada a partir de triângulos isósceles que, multiplicados, reproduzem os três eixos 

isométricos. Acompanhe, através da ilustração que segue, os procedimentos para a 

sua execução, observe que por cada canto do objeto passam os três eixos isométricos.



1

1

1

2

2

2

1. Obter as

 dimensões 

 do objeto a ser

 desenhado.

2. Marcar ao longo

 de cada eixo

 as dimensões 

 do objeto.

3. Interligar os

 pontos e reforçar

 o traçado.

1

1

1
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Figura 4 – Desenvolvimento do esboço isométrico sobre uma malha

Desenhe sobre a malha isométrica o esboço isométrico da peça apresentada abaixo 

na escala 1:1 e, depois, na escala 1:2.

Figura 5 – Malha para desenvolvimento de esboço isométrico



1. Traçar uma linha reta auxiliar

 horizontal.

2. Com o auxílio do ângulo reto do

 esquadro traçar o primeiro eixo,

 perpendicular à primeira linha.

3. Com o auxílio do ângulo de 30º

 do esquadro, traçar o segundo 

 eixo.

4. Espelhando o esquadro, traçar

 o terceiro eixo passando pela

 interseção do dois primeiros.

5. Com o auxílio da régua, 

 marcar ao longo de cada 

 eixo as dimensões 

 do objeto.

1

5

10

15

6. Alinhar a borda de um dos

 esquadros com o eixo

 à esquerda.

7. Apoiar o segundo esquadro 

 ao primeiro, visualizando

 previamente o movimento

 que deseja realizar.

8. Segurar firme o segundo

 esquadro e deslizar o primeiro

 até alcançar o ponto marcado

 no eixo à direita.

9. Traçar a reta que será paralela

 ao eixo à esquerda.

10. Espelhar o esquadro e 

 deslizá-lo até o ponto marcado

 no eixo à esquerda.

11. Traçar a reta que será paralela

 ao eixo à direita.
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Utilizando o par de esquadros

O desenho isométrico realizado com instrumentos lhe confere maior precisão, para isso, 

devemos seguir os procedimentos descritos a seguir.

Inicialmente, constroem-se os eixos das coordenadas (x, y e z ) onde serão marcadas as 

dimensões do objeto (largura, comprimento e altura). Utiliza-se o esquadro de 30 /̊60˚ 

para obter o ângulo de 120  ̊entre os eixos.

Cada ponto marcado é um canto do objeto e a cada dois pontos interligados temos 

uma aresta.

As arestas interligadas vão defi nir a forma da face: triangular, retangular, circular etc. 

Para isso devemos utilizar o par de esquadros de forma que um se apoie e deslize 

sobre o outro.

Acompanhem na ilustração a seguir os procedimentos passo-a-passo para execução 

do desenho isométrico.



18. Segurar firme o esquadro fixo

 e girar o esquadro deslizante 

 até que o ângulo de 30º fique

 apoiado.

19. Traçar pelo ponto marcado no

 eixo vertical a reta que será

 paralela ao eixo à direita.

20. Espelhar o esquadro e

 deslizá-lo até o ponto marcado

 no eixo vertical.

21. Traçar a reta que será paralela

 ao eixo à esquerda.

22. Apagar a parte da linhas que

 ultrapassaram a interseção.

23. Reforçar o traçado das linhas

 para que fiquem com uma

 espessura larga.

12. Alinhar a borda de um dos

 esquadros com o eixo

 à esquerda.

13. Apoiar o segundo esquadro 

 ao primeiro, visualizando

 previamente o movimento

 que deseja realizar.

14. Segurar firme o segundo

 esquadro e deslizar o primeiro

 até alcançar o ponto marcado

 no eixo à direita.

15. Traçar a reta que será paralela

 ao eixo vertical.

16. Espelhar o esquadro e 

 deslizá-lo até o ponto marcado

 no eixo à esquerda.

17. Traçar a reta que será paralela

 ao eixo vertical.
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Peças com faces inclinadas

Algumas peças apresentam faces cujas arestas não são paralelas aos eixos de 

dimensões. Neste caso, devemos marcar os pontos que defi nem a inclinação ao longo 

dos eixos, ou seja, os catetos de um triângulo cuja hipotenusa é a aresta inclinada.

Utilize os instrumentos de desenho (régua e par de esquadros) para fazer o desenho 

isométrico da peça abaixo na escala 1:1 sabendo-se que a unidade de medida é o 

centímetro. Inicie o desenho a partir do eixo vertical desenhado.

Figura 6 – Desenho de faces inclinadas



1. Considerar um

 quadrado envolvendo

 o círculo.

2. Desenhar o quadrado

 envolvente em

 isometria.

3. Marcar os pontos

 médios de cada lado.

4. Com centro num dos

 vértices com maior

 ângulo interno, traçar

 um arco entre os

 pontos médios opostos.

5. Com centro numa das

 interseções das retas

 que partem dos pontos

 médios em direção aos

 vértices opostos, traçar

 um outro arco.

6. Repetir as duas

 operações anteriorres

 até completar o 

 desenho dos quatro

 arcos.

7. Apagar as linhas

 auxiliares.
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Peças com faces curvas

As peças que apresentam faces curvas são percebidas através do desenho das arestas 

curvas. Neste caso, devemos observar o efeito visual causado pela projeção de um 

círculo, pois, em projeção isométrica, ele é representado pelo desenho de uma oval 

regular. A fi gura a seguir apresenta a sequência para a obtenção deste desenho.

Figura 7 – Evolução do desenho isométrico de um círculo: oval regular

A seguir, apresentamos o desenho isométrico de uma peça com uma face curva de 90 .̊ 

Note que foi utilizada apenas uma parte da oval regular.



2
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Ø 1
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Figura 8 – Desenho de faces curvas

Refaça os desenhos isométricos abaixo, numa folha A4 a parte, tomando as dimensões 

indicadas como reais, obedecendo à unidade e à escala informada.



Autoavaliação
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Nesta aula, apresentamos a definição de axonometria e os tipos de 

axonometria ortogonal. Também aprendemos a fazer o desenho isométrico 

e descobrimos que ele permite a visualização das três dimensões de um 

objeto, aproximando-se da nossa visão natural.

Procure em sua casa objetos sólidos simples e faça o desenho isométrico. 

Lembre-se de tomar as medidas do objeto e aproveite para exercitar o uso 

de escalas, ampliando ou reduzindo o desenho do objeto.

Até a próxima aula!
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