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Você verá

por aqui...

Objetivos
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Desenho técnico A10

Nesta aula, destacaremos as projeções ortográfi cas, desde sua utilidade até os 
procedimentos necessários para obtenção deste desenho técnico. Também daremos 
continuidade ao estudo e aplicação das Normas Brasileiras (NBR´s).

  Rever a base teórica das projeções ortográfi cas.

  Perceber a utilidade das projeções ortográfi cas.

  Conhecer e aplicar a normalização do Desenho Técnico quanto aos tipos 
de linha e ao dimensionamento.

  Conhecer os procedimentos e praticar o desenho das projeções 
ortográfi cas.



2

Desenho técnico A10

Para começo

de conversa...

A visão que temos ao observar um lado de um objeto por vez se assemelha ao que 
vamos chamar de vistas ortográfi cas. Para isso, deve-se fazer um esforço e ignorar a 
visão de outros lados, pois, naturalmente, vemos o mundo em perspectiva.
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Revendo conceitos...

É importante destacar que a leitura das projeções ortográfi cas se dá de forma conjunta e 
integrada considerando-se a teoria Mongeana (Gaspard Monge e a Geometria Descritiva) 
do desenho projetivo.

Sabendo disso, responda: O que o desenho abaixo representa?

Figura 1 – Vistas ortográfi cas e projeções ortográfi cas

Referencial

Na aula 08, quando falamos da classifi cação das projeções, vimos que as projeções 
ortogonais são projeções cujos raios projetantes são paralelos entre si. Desta forma, um 
objeto que tenha uma face paralela a um plano de projeção terá nesse plano uma projeção 
em verdadeira grandeza (V.G.), ou seja, a projeção da face será igual à face, em outras 
palavras, suas dimensões não serão alteradas. Isso faz das projeções ortogonais um tipo 
de desenho mais prático, sendo o mais adotado nos processos industriais de fabricação.

Mas por que chamar de projeção ortográfi ca?

Por que é uma forma de grafi a, escrita, onde o objeto é representado pelas suas 
projeções ortogonais.

Estas projeções também podem ser chamadas de vistas ortográfi cas, pois simulam a 
visualização do objeto numa posição oposta ao plano de projeção.
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Figura 2 – Desenho bidimensional

Quem respondeu 3 (três) quadrados respondeu considerando apenas o desenho 
bidimensional, ou seja, a geometria plana. Realmente, foram “desenhados” três quadrados.

Mas, considerando-se a geometria espacial, o objeto tridimensionalmente, com sua 
largura, profundidade e altura, a leitura seria diferente. Agora, cada quadrado é uma 
vista do sólido, neste caso, o desenho representa um cubo.

Figura 3 – Desenho tridimensional

Vistas Principais
Vistas principais são as projeções ortogonais de um objeto sobre seis planos de projeção 
paralelos dois a dois ou são as projeções ortogonais de um objeto sobre as seis faces 
de um cubo envolvente.

Figura 4 – Projeções sobre três planos ortogonais Figura 5 – Projeções sobre as faces internas de 
um cubo envolvente



5

Desenho técnico A10

Os planos contendo as respectivas projeções são rebatidos até fazerem parte de um 
mesmo plano. Quando isso ocorre, dizemos que ouve a planifi cação do cubo envolvente 
e todas as faces agora estão alinhadas com a face frontal.

Figura 6 – Rebatimento de planos e planifi cação do cubo envolvente

Após a planifi cação, temos o posicionamento relativo das vistas ortográfi cas. Observe 
que a lateral esquerda fi ca posicionada à direita da vista frontal e a lateral direita fi ca 
posicionada à esquerda, já a vista superior fi ca abaixo da frontal e a inferior fi ca acima.

Adotamos apenas três vistas como necessárias e sufi cientes para a leitura e a 
interpretação dos objetos tridimensionais representados bidimensionalmente, são elas: 
frontal, superior e lateral esquerda.

Mas por que três vistas?



6

Desenho técnico A10

Porque apenas uma vista não é sufi ciente para atender a necessidade de entendimento 
do objeto e duas possibilitam o entendimento apenas de objetos simples. Por outro 
lado, o desenho de mais de três vistas, não implica, necessariamente, em acréscimo 
de informação para o entendimento.

Portanto, o desenho das três vistas evita a leitura ambígua de uma peça.

Na fi gura a seguir, concluímos que a vista superior e a lateral esquerda representam 
qualquer uma das três peças apresentadas pela vista frontal. Ao defi nir a vista frontal 
estamos esclarecendo a leitura.

Reforçando...

Acesse o endereço abaixo e reforce a compreensão acerca do assunto.

<http://www.rau-tu.unicamp.br/~luharris/DTarq/DTarq_M3.htm>

Figura 7 – Vistas ortográfi cas de peças semelhantes
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1. Escreva o nome das vistas ortográficas abaixo de acordo com o 
posicionamento entre elas.

2. Escreva o nome das vistas ortográfi cas abaixo de acordo com o desenho 
isométrico apresentado.

3. As vistas ortográfi cas desenhadas representam qual dos sólidos abaixo?
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Desenho das vistas

Para execução das projeções ortográfi cas ou, vistas ortográfi cas, necessita-se conhecer 
as dimensões do objeto. Elas podem ser obtidas:

1. Diretamente sobre o objeto.

2. Por um esboço cotado do objeto.

3. Por um desenho cotado do objeto.

O esboço cotado é o desenho do objeto à mão livre mostrando e informando as medidas 
das três dimensões. A diferença para o desenho cotado é que nesse último utilizam-se 
os instrumentos de desenho.

O desenho isométrico estudado na aula passada é um exemplo de desenho que, quando tem 
as medidas informadas através de um sistema de cotagem, é chamado de desenho cotado.

Procedimento

Agora vamos desenhar as projeções ortográfi cas de uma peça representada por um 
desenho isométrico cotado. Observe que no desenho que segue estão destacadas as 
faces a serem desenhadas nas respectivas vistas ortográfi cas.

Figura 8 – Desenho isométrico com destaque das faces a serem desenhadas
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A primeira vista que desenhamos é a frontal. Ela deve ser a vista mais representativa 
do objeto, a que contém detalhes que o diferenciam de objetos semelhantes.

Iniciamos traçando uma reta suporte horizontal e marcamos, com auxílio de uma régua 
ou escalímetro, as medidas da dimensão de largura da peça (3+3 unidades). Em seguida, 
sobre uma reta vertical, perpendicular à reta suporte inicial, marcamos as medidas da 
dimensão de altura da peça (6 unidades).

Figura 9 – Marcação das medidas de largura (reta horizontal) e altura (reta vertical)

Agora, traçamos retas verticais passando pelos pontos marcados sobre a reta suporte 
horizontal e retas horizontais passando pelos pontos marcados sobre a reta vertical.

O método utilizado consiste em manter um esquadro fi xo enquanto o outro desliza até o 
ponto desejado. Antes de fi xar e deslizar deve-se alinhar a borda do esquadro deslizante 
com a reta de referência.

Esse procedimento prolonga as medidas de largura e altura por meio do traçado 
de paralelas.

Figura 10 – Traçado de paralelas com auxílio do par de esquadros
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As interseções das retas horizontais e verticais defi nem os cantos da peça e, interligando-
os, de acordo com o desenho isométrico fornecido, temos as arestas da peça, que 
juntas, dão forma às faces frontais do objeto.

Defi nidas as arestas da peça, deve-se apagar o excesso das linhas auxiliares e reforçar 
as linhas principais (linhas que defi nem as arestas).

Figura 11 – Interseção de retas e defi nição das linhas principais

Figura 12 – Traçado de paralelas e marcação da profundidade

Depois, traçamos retas horizontais passando pelos pontos marcados e interligamos 
defi nindo as faces superiores da peça.

Figura 13 – Traçado de paralelas e acabamento
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Para o desenho da terceira vista, a vista das faces laterais esquerda da peça, não se 
faz necessário a marcação das dimensões.

As medidas referentes à altura são transportadas por meio de retas horizontais partindo 
da vista frontal.

Já a profundidade é obtida pelo transporte das medidas constantes na vista superior. Este 
transporte se dá por uma reta horizontal que muda de direção, tornando-se vertical. Esta 
mudança de direção pode ser obtida com o uso do compasso ou do esquadro de 45 .̊

Figura 14 – Traçado de paralelas e transporte de medidas

Após o traçado de todas as retas paralelas horizontais e verticais, interligamos os pontos 
que defi nem as arestas e formam a vista lateral esquerda da peça.

Figura 15 – Traçado de paralelas e acabamento fi nal
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Recapitulando...

Na tabela abaixo, apresentamos o resumo das propriedades de cada vista 
ortográfi ca.

Tabela 1 – Propriedades das vistas ortográfi cas

Vista Visão Dimensões Posição Desenho

Frontal
De frente
ao objeto

Largura e
altura

Inicial

Superior
De cima
do objeto

Largura e 
profundidade

Abaixo
da frontal

Lateral 
Esquerda

À esquerda 
do objeto

Altura e
profundidade

À direita
da frontal

Desenhe as vistas ortográfi cas de cada peça apresentada pelos desenhos 
isométricos cotados abaixo, considerando a unidade centímetro e utilizando 
a escala 1:1.
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Tipos de linhas

Como já foi dito anteriormente, o Desenho Técnico deve ser entendido como uma 
linguagem, e para que possamos ler, faz-se necessário o conhecimento dos elementos 
que a compõem.

As linhas são utilizadas no Desenho Técnico com diferentes características de traçado e 
espessura. Os tipos de linhas normalizados pela NBR-8403 são os apresentados a seguir.
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Tabela 2 – Tipos de linhas utilizadas no Desenho Técnico.

Linha Características Aplicação Geral

Contínua larga
Contornos visíveis.

Arestas visíveis.

Contínua estreita

Linhas de interseção imaginárias.

Linhas de cotas.

Linhas auxiliares.

Linhas de chamadas.

Hachuras.

Contornos de seções rebatidas na própria vista.

Linhas de centros curtas.

Tracejada estreita
Contornos não visíveis.

Arestas não visíveis.

Traço e ponto estreita

Linhas de centro.

Linhas de simetrias.

Trajetórias.
Fonte: Adaptado da NBR-8403.

Arestas visíveis

A tabela 2 mostrou dois tipos de linhas para a representação de arestas visíveis, mas 
qual utilizar?

As duas! Isso mesmo, pois elas representam a proximidade das faces em relação ao 
ponto de observação ou projeção. As faces mais próximas (primeiro plano) devem ser 
traçadas com linhas contínuas largas e as demais, com linhas contínuas estreitas. 
Pode-se ainda utilizar uma linha com largura intermediária para representar as faces 
imediatamente após as mais próximas (segundo plano).

Observe que no desenho abaixo, distinguimos a proximidade das faces através da 
variação das espessuras das linhas: larga e estreita.

Figura 16 – Vistas ortográfi cas com representação de proximidade das faces
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Arestas não-visíveis

Algumas peças apresentam arestas que não são visualizadas numa determinada vista 
ortográfi ca, porém existem. Estas arestas têm a visão obstruída por faces que estão 
à sua frente.

Na tabela 2, vimos que estas arestas não-visíveis devem ser desenhadas com linha 
tracejada estreita. No desenho abaixo vemos uma aplicação.

Figura 17 – Vistas ortográfi cas com arestas não-visíveis

Linhas de centro e simetria

As peças geradas a partir de arcos ou circunferências devem conter no seu desenho as 
linhas de centro, trata-se de uma cruz informando o centro do arco ou circunferência.

Linhas de simetria são linhas imaginárias que atravessam a peça informando o eixo 
de simetria entre determinadas partes da peça. É uma informação complementar, mas 
muito importante porque distingue as vistas das peças semelhantes.

Figura 18 – Identifi cação de peça através da linha de simetria
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Desenhe novamente as vistas ortográficas das peças abaixo, agora 
considerando a unidade milímetro, utilizando a escala 10:1 e aplicando 
corretamente os tipos de linhas.
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Nesta aula, conhecemos as projeções ortográfi cas e vimos porque elas 
podem ser chamadas de vistas ortográficas, também aprendemos a 
desenhá-las utilizando os instrumentos de desenho e aplicando os tipos de 
linhas utilizadas no Desenho Técnico. Esta aula encerra a unidade intitulada 
Desenho Técnico, mas continuaremos a estudá-lo de uma forma mais 
específi ca a partir da próxima aula, conhecendo o Desenho Arquitetônico. 
Até lá!

Procure objetos em sua casa semelhantes a sólidos geométricos simples, 
podem ser cubos, paralelepípedos, prismas ou cilindros. Em seguida, 
desenhe as três vistas ortográfi cas principais: frontal, superior e lateral 
esquerda. Faça o tombamento do objeto, girando-o de forma que você possa 
visualizar as faces frontais, superiores e laterais esquerdas.

Bom desenho!
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