
8- Construa, com o auxílio de instrumentos, as três vistas ortográficas dos sólidos a seguir:

dimensões em mm

1514
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6 - Represente as três principais vistas ortográficas das peças abaixo:

utilize as medidas da peça
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Perspectiva Isométrica

CONSTRUÇÃO DE UM SÓLIDO EM PERSPECTIVA ISOMÉTRICA

Exemplo: Construir um paralelepípedo com 70 mm de largura, 30 mm de profundidade e 40 mm de altura.

à1º passo: Trace o eixo vertical (eixo z).

à2º passo: Construa o segundo eixo (eixo x) a 60º à direita.

à3º passo: Construa o terceiro eixo (eixo y) a 60º à esquerda.

à4º passo: Assinale a medida da largura no eixo x, profundidade no eixo y, e altura no eixo z.

à5º passo: Com o auxílio do par de esquadros, construa as demais arestas, paralelas aos eixos 
isométricos, a partir dos pontos que determinam as dimensões de largura, profundidade e altura.

à6º passo: Reforce o traçado do sólido. Se desejar, apague as linhas de construção.

60° 60°

30mm

40mm

70mm

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA
Trata-se de uma projeção cilíndrica (paralela), em que o observador supostamente se encontra no 

infinito. Esta característica particular não permite que perspectiva apresente os objetos exatamente como 
nós os vemos. Por ignorar propositalmente alguns fenômenos ópticos (não há aplicação linha do horizonte 
e ponto de fuga), este tipo de representação possibilita um desenho mais simples e, portanto, mais adequa-
do à vida prática de áreas como arquitetura, design e engenharia. 

O desenho isométrico respeita três eixos denominados isométricos por formarem, entre si, três 
ângulos congruentes (120º).

18

120° 120°

120°

Diferentemente daquilo que é observado na perspectiva cônica, onde retas paralelas no espaço 
convergem em um ponto na representação plana, na perspectiva isométrica as arestas que são paralelas 
em um determinado objeto são desenhadas igualmente paralelas. Em outras palavras, a perspectiva 
cônica representa um objeto como nós os vemos, enquanto a perspectiva isométrica o representa 
como ele é.

Eis as vantagens da perspectiva isométrica:

àSíntese do objeto – por representar três faces do sólido, a perspectiva se resume a um único 
desenho.

àClareza do desenho – facilita a compreensão de todos os envolvidos no projeto.

àPossibilidade de aplicar e/ou extrair medidas e escalas.

àRapidez do traçado.
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EXERCÍCIOS

1- Construa a perspectiva isométria dos sólidos abaixo:

1025

30
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ESTUDO DO PONTO

NOÇÕES ELEMENTARES

1. DEFINIÇÃO

àGeometria é a ciência que tem por objetivo a medida das linhas, superfícies e dos volumes.

àDescrever significa representar, contar minuciosamente, traçar.

O conteúdo que será estudado na disciplina desenho no segundo ano do ensino médio denomina-se 
Geometria Descritiva tem por objetivo representar em um plano (bidimensional), figuras (objetos bi ou 
tridimensionais) do espaço de tal forma que, neste plano, seja possível representar suas características 
relativas à dimensão, forma e posição.

2. ELEMENTOS DE UMA PROJEÇÃO

Estudo do ponto

24

2- Analise as vistas ortográficas principais abaixo e, a seguir, esboce a perspectiva isométrica do sólido por 
elas representado:
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