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DESENHO BÁSICO – AULA 05

Princípios do Desenho Projetivo e
Desenho em Perspectiva Isométrica

TEM 12 - 28/8
TEM 131 – 28/8 e 4/9

Acompanhando pela apostila
• Desenho Mecânicos (Perspectivas)

– páginas 53 a 55
– arquivo 7-Introdução às perspectivas, na

página DEB no wiki
• Desenhando Perspectiva Isométrica

– páginas 56 a 62
– arquivo 8-Perspectiva Isométrica parte1, na

página DEB no wiki
• Perspectiva Isométrica de modelos com 

elementos paralelos e oblíquos
– páginas 63 a 70
– arquivo 9-Perspectiva Isométrica parte2, na

página DEB no wiki
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Projeções

um ponto no espaço
projeção do 

ponto no plano

Projeções:
representação do espaço no plano

proporções reais
do objeto não são
conservadas na
representação

gráfica

proporções e 
grandezas (em 

escala) são
conservadas
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Projeções
representação do espaço no plano

projeções paralelas

oblíqua ortogonal

A  perspectiva é um tipo especial de projeção, na
qual são possíveis de se medir três eixos

dimensionais em um espaço bi-dimensional. 

Projeções
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Projeções: 
representação do espaço no plano

extra

Projeções
tipos de perspectivas

perspectiva
com ponto de 

fuga

não interessa
ao desenho

técnico
mecânico
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Projeções
tipos de perspectivas

projeção paralela 
ortogonal

projeção paralela 
oblíqua projeção cônica

Perspectiva Cavaleira
extra
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Perspectivas: Cavaleira x Isométrica

cavaleira isométrica

Perspectiva Isométrica
• Linhas isométricas

• linhas paralelas aos eixos isométricos
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Perspectiva Isométrica
• Linhas isométricas

Perpectiva isométrica
• Malha isométrica
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Perspectiva Isométrica: exercício 1
• Desenhar a mão livre esse prisma em perspectiva 

isométrica, usando o papel isométrico (papel reticulado)

ordenar as fases do desenhodesenho a 
mão livre

Perspectiva Isométrica: exercício 2
• Aplicando o método da caixa, desenhar a mão livre esse 

prisma em perspectiva isométrica, usando o papel 
isométrico (papel reticulado)

siga os passos
indicados na apostila

use os espaços da 
própria apostila

desenho a 
mão livre
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Perspectiva Isométrica: exercício 3

desenho a 
mão livre

Perpectiva Isométrica de peças com 
elementos oblíquos

• Linhas que não são paralelas aos eixos isométricos 
formam planos oblíquos
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Perspectiva Isométrica: exercício 4
• Desenhar a mão livre esse prisma em perspectiva 

isométrica, usando o papel isométrico (papel reticulado)

desenho a 
mão livre

siga os passos
indicados na apostila

use os espaços da 
própria apostila

Perspectiva Isométrica: exercício 5

desenho a 
mão livre
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Perspectiva Isométrica: exercício 6

produza o desenho ao lado usando 
o método da caixa

desenho a 
mão livre

Perspectiva Isométrica: exercício 7

desenho a 
mão livre
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Perspectiva Isométrica: 
exercício para casa

desenho a 
mão livre


