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Projeção Ortográfica da figura plana

• As formas de um objeto representado em 
perspectiva isométrica apresentam certa 
deformação, isto é, não são mostrados em 
verdadeira grandeza, apesar de conservarem 
as mesmas proporções do comprimento, da 
largura e da altura do objeto.

• Além disso, a representação em perspectiva 
isométrica nem sempre mostra claramente os 
detalhes internos da peça.



Projeção Ortográfica

• É uma forma de representar graficamente 
objetos tridimensionais em superfícies planas, 
de modo a transmitir suas características com 
precisão e demonstrar sua verdadeira 
grandeza.

• Elementos da Projeção Ortográfica
– Modelo

– Observador

– Plano de pojeção



Projeção Ortográfica

• Modelo

– É o objeto a ser representado em projeção 
ortográfica.



Projeção Ortográfica

• Observador

– É a pessoa que vê, analisa, imagina ou desenha o 
modelo

– Para representar o modelo, o observador deve 
analisá-lo cuidadosamente em várias posições.

• DE FRENTE

• DE CIMA

• DE LADO



Projeção Ortográfica

• Plano de projeção

– É a superfície onde se projeta o modelo. 

– Podem ocupar várias posições no espaço.



Projeção Ortográfica

• Diedros

– Cada diedro é a região limitada por dois 
semiplanos perpendiculares entre si.



Projeção ortográfica do ponto

Traçando uma perpendicular do ponto A até o plano, 

o ponto A1 - onde a perpendicular encontra o plano –

é a projeção do ponto A.



Projeção ortográfica do segmento de 
reta

Traçando duas linhas projetantes a partir das extremidades

do segmento, os pontos A e B ficarão determinados, no plano

vertical, pelos pontos A1 e B1. Unindo estes últimos pontos,

temos o segmento A1B1, que representa a projeção do

segmento AB.



Projeção ortográfica do segmento de 
reta

Observe que o segmento A1B1 é menor que o segmento AB. 

Isso ocorre porque a projeção de um segmento oblíquo a um 

plano de projeção é sempre um segmento menor que o modelo. 

Neste caso, a projeção ortográfica não representa a verdadeira 

grandeza do segmento que foi usado como modelo.





Projeção ortográfica do retângulo

Quando a figura plana é paralela ao plano

de projeção sua projeção ortográfica é 

representada em verdadeira grandeza.





Projeção ortográfica do retângulo

• Exercício


