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2.a CADEIRA

Geometria descriptiva e suas applicações

1—Lugar da geometria descriptiva no rói das 
sciencias. Definição. Estudo da evolução da geometria 
descriptiva.

2—Projecção de um ponto. Plano de projecção e 
projectante. Determinação do ponto. Methodo das pro
jecções. Methodo dos planos cotados. Góta. Plano de 
projecção. Linha de terra. Angulos diédros. Rebati
mento de um dos planos de projecção sobre o outro.

* Epura. Plano de perfil. Convenções para o desenho.
3—Representação do ponto. Theoremas relativos 

ás projecções do ponto no espaçõ e na épura. Orde
nada e abcissa. Linha de chamada. Posições do ponto 
Resumo : nomenclatura geral do ponto. Planos bissec- 
tores. Ponto de um plano bissector. Ponto dado, ponto 
procurado.

4—Da recta. — Projecção de uma linha. Theo
remas relativos ás projecções da recta. Traços de uma 
recta.

5—Differentes posições que uma recta pode ter 
em relação ao planos de projecção/ épuras correspon
dentes. Casos em que uma recta não fica determinada 
por suas projecções.

6——Posições relativas de duas rectas, épuras.
7—Do plano. — Impossibilidade de representar 

o piano pelas projecções de todos os seus pontos. Meios



empregados para obviar este inconveniente. Geração 
do plano. Traços do plano. Ponto sobre um dos traços.

8—Traços de um plano, suas posições em rela
ção á linha de terra. Sua determinação. Outras linhas 
importantes do plano. Differentes posições que um 
plano pode ter em relação aos planos de projecção, 
caracterisadas pelos traços.

9—Theoremas relativos ao plano.
10—Noções geraes das posições relativas de 

dois planos, de um plano e uma recta e de um plano 
e um ponto, reconhecimento pelas épuras.

11—Traços das rectas.—Determinar os traços 
de uma recta dada por suas projecções. Regra pratica. 
Casos especiaes. Estudo das partes das rectas visiveis 
e invisíveis. Recta horizontal. Recta de frente. Recta 
de perfil.

12—Problema reciproco : determinar as projec
ções de uma recta de que se conhecem os traços. Vi
sibilidade. Resumo.

13—Rectas contidas em um plano. — Theorema 
fundamental. Horizontal e linha de frente de um plano. 
Theoremas respectivos. Linha de declive de um plano. 
Problemas.

14—Intersecções. — Por uma recta dada fazer 
passar um plano. Discussão relativa á determinação 
do plano. Determinar os traços do plano que passa :

a) por duas rectas parallelas ou concorrentes ;
b) por um ponto e uma recta ;
c) por tres pontos não em linha recta.—Deter

minar a intersecção de dous planos. Cada plano é dado 
por seus traços. Caso especial. Ponto commum a tres 
planos. Condição para que tres planos tenham um 
ponto commum, e um só.

15—Methodo geial para determinar a intersec-



ção de doas planos e de tres planos. Determinar a 
intersecção de dous planos nos casos particulares se
guintes :

a) Dous traços do mesmo nome são parallelos ;
b) Intersecção de um plano qualquer e de um 

plano horizontal ;
c) Dous traços dos mesmos nomes não se cor

tam nos limites da épura ;
d) Os traços dos dous planos não se cortam 

nos limites da épura;
è) Os dous planos são parallelos á linha de terra 

(duas construcções,—plano auxiliar qualquer de perfil).
16—Determinar a intersecção de dous planos 

ainda nos casos particulares seguintes :
a) Um plano é qualquer, e outro passa pela 

linha de terra e um ponto dado ,
b) Os traços dos dous planos se encontram no 

mesmo ponto da linha de terra ;
c) Os dous traços de cada plano estão em linha

recta ;
d) Cada plano é dado por duas rectas parallelas 

ou concorrentes
é) Cada plano é dado por uma linha de declive, 

em relação ao plano horizontal de projecção.
17—Caso geral da determinação do ponto em 

que uma recta encontra um plano. Estudo dos casos 
especiaes seguintes :

a) Q plano é dado por seus traços, e a recta é 
qualquer ;

b) A recta é perpendicular a um dos planos de 
projecção ;

c) O plano é dado por duas rectas parallelas 
ou concorrentes. Pontuação.

18—Rectas e planos parallelos. — Recapitulação



dos theoremas da geometria especial que se referem 
a este assumpto. Theoremas relativos ao assumpto, no 
dominio da geometria descriptiva. Resolução dos pro
blemas seguintes :

a) Por um ponto dado, tirar uma recta paral- 
lela a uma recta dada ;

b) Por um ponto dado, tirar uma recta parallela 
a um plano dado ;

c) Por um ponto dado, tirar uma horizontal pa
rallela a um plano dado ;

d) Por um ponto dado tirar um plano parallelo 
a uma recta dada.

19—Resolução de mais os problemas seguintes :
a) Por um ponto dado. tirar um plano parallelo 

a um plano dado ;
b) -Por um ponto dado, tirar um plano parallelo 

a duas rectas não situadas em um mesmo plano ;
c) Por uma recta dada, tirar um plano paral

lelo á uma outra recta dada ;
d) Por um ponto dado, tirar uma recta que en

contre duas outras não situadas em um mesmo plano 
(por dous meios) ;

é) Tirar uma recta que encontre duas rectas 
dadas, não situadas no mesmo plano, e que seja pa
rallela á uma terceira recta tambem dada (por dous 
meios).

20—Rectas e planos perpendiculares. Theorema 
e reciproca fundamentaes. Resolução e discussão dos 
problemas seguintes :

á) Por um ponto dado, tirar uma perpendicu
lar a um plano dado ;

b) Por um ponto dado, tirar ura plano perpen
dicular a uma recta dada ;



c) Por um ponto dado, tirar um plano perpen
dicular a um plano dado.

21—Resolução e discussão de mais os proble
mas seguintes ;

a) Por um ponto dado, tirar um plano perpen
dicular a dous planos dados (por dous meios) :

b) Por um ponto dado, tirar um plano vertical 
que seja perpendicular a um plano dado-

c) Por uma recta dada, tirar um plano perpen
dicular a um plano dado.

22—Verdadeira grandeza das rectas. Theoremas 
fundamentaes. Resolução e discussão dos problemas 
seguintes :

à) Determinar a verdadeira grandeza de um 
segmento rectilíneo, conhecendo as projecções de suas 
extremidades (por tres meios) ;

b) Tomar sobre uma recta, a partir de um pon
to dado, um segmento de comprimento dado ;

c) Determinar a distancia de um ponto a um
plano ;

d) Achar a distancia de dous planos parallelos ;
e) Tirar um plano parallelo a um plano dado, e 

distante deste de um comprimento dado.
23—Theorema e reciproca estabelecendo a con

dição para que um angulo recto se projecte em verda
deira grandeza sobre um plano. Consequências. Resol
ver e discutir os problemas seguintes :

a) Achar a distancia de um ponto a uma recta 
horizontal ;

ti) Achar a distancia de um ponto a uma recta 
qualquer ;

c) Achar a mais curta distancia de duas rectas, 
das quaes uma é perpendicular a um dos planos de 
projecção ;



d) Achar a mais curta distancia de duas rectas 
quaesquer, em relação aos planos de projecção.

24—Methodos geraes. Introducção. Mudança dos 
planos de projeccão. Mudança da linha de terra em 
relação ao ponto, á recta e ao plano. Effeito do deslo
camento desta linha parallelamente á posição primi
tiva ; suppressão da mesma.

25—Resolver e discutir pelo methodo das m u
danças dos planos de projecção, os problemas seguintes:

a) Mudar de plano vertical de projecção, de mo
do que uma recta dada seja parallela ao novo plano 
vertical ;

b) Com o auxilio de uma mudança de plano, 
tornar vertical uma recta de frente ;

c) Tornar uma recta qualquer perpendicular a 
um dos planos de projecção ;

d) Achar a mais curta distancia de duas rectas, 
das quaes uma é parallela a um dos planos de pro
jecção ;

é) Achar a distancia de dous planos parallelos.
26—Methodo das rotações. Rotação do ponto, da 

recta e do plano em torno de um eixo.
27—Resolver e discutir, pelo methodo das rota

ções, os problemas seguintes :
d) Tornar horizontal ou frontal uma recta dada ;
b) Levar um plano qualquer a ser perpendicu

lar a um dos planos de projecção ;
C) Achar a distancia de um ponto a um plano ;
d) Levar um placo qualquer a ser parallelo a 

um dos planos de projecção.
28—Methodo dos rebatimentos. Rebatimento do 

ponto, da recta e do plano. Alçada do ponto, da recta
e do plano.
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29—Resolver e discutir, pelo raethodo dos reba
timentos, os problemas seguintes :

a) Achar a distancia de um ponto á uma recta 
dada ; v

b) De um ponto dado, tirar uma recta que en
contre uma outra segundo um angulo dado ,

c) Achar a distancia de um ponto a um plano 
dado por duas rectas*

30—Dos ângulos. Angulos das rectas e dos pia 
nos. Resolver e discutir os problemas seguintes :

a) Determinar a verdadeira grandeza do angulo 
formado por uma recta com cada um dos planos de 
projecção ;

b) Achar o angulo de duas rectas ;
c) Construir a bissectriz do angulo de duas

rectas ;
d) Determinar o angulo de uma recta e de um

plano.
31—Resolver e discutir mais os problemas se

guintes :
a) Determinar o angulo dos traços de um plano ;
b) Determinar o angulo que um plano dado for

ma coin cada um dos planos de projecção ;
c) Determinar o angulo de dous planos quaes-

quer.
32—Problemas inversos aos do ponto precedente.
33—Dos triédros em geral.
34—Figuras planas. Resolver e discutir os pro

blemas seguintes :
a) Determinar as lados e os ângulos de um 

triângulo, cujos vertices são dados por suas projecções;
b) Determinar as projecções de um quadrado, 

conhecendo os traços de seu plano e uma das projec
ções de um de seus lados ;

Z



c) Sendo dados o centro e o raio de uma cir- 
cumferencia situada em um plano dado, determinar as 
projecções desta circumferencia ;

d) Por tres pontos não em linha recta, fazer 
passar uma ciscumferencia.

35—Representação dos polyédros. Projecções 
dos polyédros. Problemas.

36—Secções planas dos polyédros. Problemas.
37—Intersecção de uma recta e de um polyé- 

dro. Problemas.
38—Classificação das superfícies. Meridiano. Pá- 

rallelo. Equador. Golla. Planos tangentes. Theoremas 
fundam entaes*

39— Contorno apparente. Definição Contorno 
apparente em relação a um ponto. Contorno apparente 
ém relação a uma direcção dada. Linha de contorno 
apparente. Plano tangente e contorno apparente.

40—Representação das superficies. Modo de re
presentação. Cylindro. Problemas.

41—Representação das superficies cônicas. Pro
blemas.

42—Representação das superficies de revolução. 
Problemas.

43—Planos tangentes. Planos tangentes ao cy
lindro. Problemas.

44—Planos tangentes ao cone. Problemas.
45—Planos tangentes á esphéra. Problemas.
46—Planos tangentes ás superficies de revolu

ção. Problemas.
47—Secções planas. Cylindro. Cone. Superfícies 

de revolução. Problemas.
48 Intersecção dos superficies. Penetração. En- 

gastamento. Intersecção de ponto duplo. Processos para 
a determinação da intersecção. Problemas.



49—Planos cotados. Introducção. Fim a que se 
propõe o methodo. Plano de comparação. Cóta. Do 
ponto. Posições do ponto. Plano cotado. Escala gra- 
phica.

50—Representação da recta e theoremas. Modo 
de representação. Rebatimento de uma recta. Distan
cia horizontal e vertical. Declive de uma recta. Modulo 
ou intervallo. Escala de declive e graduação de uma 
recta. Posições diversas de uma recta. Rectas concur
rentes. Theoremas.

51—Resolução graphica e numérica dos proble
mas seguintes sobre a linha recta :

a) Achar a verdadeira grandeza de um a recta e 
o angulo que ella forma com o plano de comparação ;

b) Sobre uma recta dada, determinar a projec
ção de um ponto cuja cóta é conhecida ;

c) Graduar uma recta dada por sua projecção e 
as cótas de dous de seus pontos.

52—Resolução graphica e numérica dos proble
mas seguintes sobre a linha recta :

d) Sobre uma recta dada. achar a cóta de um 
ponto cuja projecção é conhecida ;

b) Reconhecer se duas rectas se cortam e deter
minar, se houver lugar, a cóta da respectiva inter
secção ;

c) Por um ponto dado, tirar uma recta paral- 
lela á uma recta dada ;

d)  De um ponto dado tirar uma perpendicular 
a uma horizontal dada ;

e) Determinar o angulo de duas rectas.
53—Do plano. Representação do plano e theo

remas. Modo de representação Escala de declive do 
plano. Diversas posições do plano.



54—Resolver e discutir os seguintes problemas
sobre o plano :

a) Determinar a escala de declive de um plano 
dado por tres pontos ;

b) Por um ponto dado, tirar um plano parallelo 
a um plano dado ;

c) Determinar a intersecção de dous planos da
dos por escalas de declive, cujas projecções são con
currentes ;

d) Determinar a intersecção de dous planos da 
dos por escalas de declive, cujas projecções são paral
le ls  ;

é) Determinar a intersecção de uma recta e de 
um plano.

55—Resolver e discutir os seguintes problemas 
sobre n plano :

d) Determinar a distancia de um ponto a um
plano ;

b) Por um ponto, tirar um plano perpendicular 
a uma recta ;

c) Por um ponto, tirar uma perpendicular á 
uma recta.

56—Resolver a discutir mais os seguintes pro
blemas sobre o plano :

á) Determinar o angulo de dous planos ;
b) Por um ponto dado em um plano, tirar, 

nesse plano, uma recta tendo um declice dado ;
c) Por uma recta dada, tirar um plano que 

tenha um declive dado.
57—Polyédros e superficies curvas. Representa

ção das superficies polyédricas. Representação das su
perficies curvas.

58—Resolução dos problemas seguintes :



a) por um ponto dado, tirar um plano tangente 
a um cylindro ;

b) Tirar, a um cône, um plano tangente parai- 
leio a uma recta dada ;

c) Determinar a secção de um prisma por um
plano ;

d) Determinar os pontos em que uma recta 
encontra uma esphéra.

59—Superficies topographicas. Definições. Cur
vas de nivel da superfície terrestre. Geração das su
perfícies topographicas. Noções topographicas.

60—Resolução e discussão dos problemas se
guintes :

ci) Determinar a intersecção de um plano e de 
uma superficie topographica ;

b) Determinar o ponto de intersecção de uma 
recta e de uma superficie topographica;

c) Juntar duas curvas de nivel por uma recta, 
tendo um declive dado.

61—Noções de traçado das sombras. Propaga
ção da luz. Raio luminoso. Sombra. Ponto luminoso, 
raios parallelos. Fim do traçado das sombras. Sombra 
própria. Sombra estereographica. Sombra projectada. 
Sombras ao facho e ao sol. Direcção do raio.

62—Problemas diversos sobre a theoria das 
sombras.

63—Córte das pedras. Problemas.
64—Emprego da helice. Problemas.
65—Perspectiva. Definição. Perspectiva linear. 

Quadro. Plano geometral. Traço do quadro. Ponto de 
vista. Ponto principal. Linha do horizonte. Pontos de 
distancia. Determinação da perspectiva de um corpo.

66—Theoremas fundamentaes da perspectiva



67—Perspectiva do ponto. Posições do quadro. 
Ponto e observador. Problemas.

68—Perspectiva das figuras planas. Problemas.
69—Perspectiva dos pontos situados acima do 

plano horizontal. Problemas.
70—Estudo geral das escalas.
71—Disposições diversas dos dados.
72—Applicações da perspectiva.
73—Perspectiva das sombras ao archote e ao sol. 

Caso da luz convencional. Applicações e exercícios.
74—Perspectiva cavalleira. Vista de cima. Vista 

de baixo. Princípios fundamentaes desta perspectiva.
75—Exercicios de perspectiva cavalleira.
76—Perspectivas axonometricas. Considerações 

geraes e definições.
77—Restituições perspectivas. Licenças. Ana

morphose.
78—Exemplos de anamorphoses pela reflexão.
79—Systemas diversos de projecções. Projecção 

cylindrica. Projecção conica. Problemas.
80—Exemplos de córte das pedras. Problemas.

Nota.— Os trabalhos graphicos devem acompanhar 
tanto quanto possivel as lições theoricas.
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