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PERSPECTIVAS 

Desenho  em  perspectiva  é  a  técnica  de  representação  de  um  objeto  real  em  suas  três
dimensões no plano bidimensional. 

Atualmente há diversos programas especializados na construção de perspectivas na área de
refrigeração  e  ar  condicionado,  arquitetura,  mecânica  entre  outras.  A habilidade  de  traçar  uma
perspectiva é importante para técnicos e engenheiros no desenvolvendo das primeiras ideias de um
projeto. Além disso, a comunicação de uma idéia técnica para um leigo se torna mais fácil por meio
de um desenho em perspectiva. 

Como visto em esboços à mão livre, o traçado inicial de um desenho deve ser bem leve para
possibilitar  correções  de eventuais  erros.  Estas  correções  devem ser  feitas  com traços  firmes  e
nítidos com pressão moderada, ver Figura 1.

Figura 1- Uso de linhas de construção.

Muitas vezes devemos fazer um esboço de um detalhe construtivo de uma obra. Para isso
podemos  fazer  uso  de  uma perspectiva  realística.  Para  projetos  completos,  atualmente  existem
programas  sofisticados  tais  como  Arqui  3D  (http://www.grapho.com.br/arqui3d/arqui3d.htm),  o
software Sketchup (http://www.sketchup.com/pt-BR) entre outros, que facilitam muito o trabalho
dos projetistas.

Nas Figuras 2 e 3 ilustramos perspectivas construídas pelo método de pontos de fuga. A
primeira foi construída com 1 ponto de fuga e a segunda foi construída com 2 pontos de fuga. Ponto
de fuga é o ponto onde convergem as linhas do desenho. 

                                                                                Figura 2 – Desenho em perspectiva com um ponto de fuga. 

http://www.sketchup.com/pt-BR
http://www.grapho.com.br/arqui3d/arqui3d.htm
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Figura 3 – Desenho em perspectiva construída com 2 pontos de fuga. 

Já o desenho da Figura 4 foi construído a partir do programa Sketchup. A grande vantagem é
que nesse caso o desenho pode ser girado para mostrar os diferentes ângulos construtivos. 

Figura 4 – Desenho em perspectiva construída no software Sketchup
Cortesia de Júlia Cidade de Souza

Considerando-se efeitos óticos, a perspectiva de um objeto é definida pela interseção dos
raios visuais com a superfície, denominado quadro, onde se pretende desenhar a imagem (plano de
verdadeira  grandeza),   ver  Figura  5.  Os princípios  da  visão  aplicam-se exatamente  à  operação
geométrica de projeção, cujo centro é o olho do observador. Já os raios projetantes correspondem
aos raios visuais e a projeção no quadro entre observador e objeto é a perspectiva do objeto.
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Figura 5- Projeção do objeto em um plano de referência.

Esse princípio foi mostrado no ano de 1525 por Albrecht Durer (Figura 6). 

Figura 6- Máquina de perspectiva de Albrecht Dürer (1525)

Na Figura 7 apresentamos os tipos mais comuns de perspectivas. Em desenhos de 
refrigeração e climatização trabalhamos com a perspectiva isométrica.

Figura 7 - Tipos mais comuns de perspectivas.

Quando olhamos para um objeto, temos a sensação de profundidade e relevo. As partes que
estão mais próximas de nós parecem maiores e as partes mais distantes aparentam ser menores. A
fotografia mostra um objeto do mesmo modo como ele é visto pelo olho humano, pois transmite a
ideia de três dimensões: comprimento,  largura e altura.  O desenho, para transmitir  essa mesma
ideia, precisa recorrer a um modo especial de representação gráfica: a perspectiva isométrica. Ela
mantém as mesmas proporções do comprimento, da largura e da altura do objeto representado.
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As arestas OX, OY, OZ da Figura 8 são chamadas Eixos Isométricos e fazendo entre si ân-
gulos iguais de 120º. Qualquer linha paralela aos três eixos isométricos é denominada linha iso-
métrica. Para elaborarmos um desenho isométrico é importante traçarmos uma linha base conforme
ilustrado na parte direita da Figura 8.  Na Figura 8.9 ilustramos um desenho de um equipamento em
perspectiva isométrica. 

      

Figura 8 – Eixos Isométricos da perspectiva isométrica.

Figura 9 – Exemplo de desenho isométrico. 
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As linhas não paralelas aos eixos isométricos são chamadas linhas não isométricas. 

   
Figura 10 – Desenho de vista isométrica.

Para facilitar a elaboração de perspectivas mais complexas sugerimos ao leitor que não tenha
experiência  em  desenho,  que  comece  com  figuras  geométricas  mais  simples  e  vá  avançando
conforme sua habilidade manual for se desenvolvendo.

As perspectivas isométricas são muito utilizadas para representação de tubulações de 
refrigeração, conforme ilustrado na Figura 11.  

Figura 11- Ilustração de conjunto de tubulações.
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Exercícios de aplicação:

1 – Reproduza a perspectiva representada abaixo utilizando dois pontos de fuga indicados. 

2- Redesenhe a perspectiva isométrica da peça indicada abaixo:


