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RESUMO 

 

Este trabalho visa demonstrar a importância de softwares de projeto e desenho auxiliado 

por computador (CADD) para engenheiros mecânicos e avaliar os softwares: Inventor 2015, 

Creo 3.0 e Solid Edge ST8, desenvolvidos por empresas consolidadas no mercado. Para isso, 

foram demonstradas aplicações dos softwares e suas vantagens tanto para indústria, quanto para 

o meio acadêmico. O processo de avaliação consiste em modelar dois conjuntos mecânicos, 

afim de comparar aspectos funcionais entre os softwares. Ao final conclui-se que o aprendizado 

dos softwares CADD é de grande importância, além disso é a base para a utilização de 

ferramentas de engenharia auxiliada por computador (CAE) e manufatura auxiliada por 

computador (CAM). Além disso é sugerido que os softwares Inventor e Solid Edge seriam mais 

recomendados para utilização no ambiente acadêmico.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to demonstrate the importance of computer-aided design and drafting 

(CADD) software for mechanical engineers. In addition, evaluate the software: Inventor 2015, 

Creo 3.0 and Solid Edge ST8, developed by consolidate companies in the market. In order to 

accomplish those goals, software application and its advantages will be demonstrated for the 

industry and for the academia. The evaluation process consists in modeling two mechanical 

assemblies, in order to compare functional aspects among the software. At the end, it is 

concluded that the learning of CADD software is of great importance also is the basis for using 

Computer-aided Engineering (CAE) and Computer-Aided Manufacturing (CAM) tools. 

Furthermore, it is suggested that Inventor and Solid Edge are more likely to be used in the 

academia. 

 

KEYWORDS: Software, university, CAD, CAE, CAM. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Segundo Figueira (2002/2003) O CADD desempenha um papel importante na 

interligação entre os departamentos de projetos e produção, promovendo meios para que a 

informação seja transmitida mais rapidamente. Além disso através de representações 

tridimensionais o CADD possibilita diferentes formas de visão dos projetos, reduzindo assim 

erros por incoerência. Para que tal interligação ocorra com eficiência, Garlet et al. (2014) 

enfatiza a necessidade de utilização das técnicas corretas paras modelagem e o domínio da 

ferramenta de CADD por parte do usuário, permitindo assim que os modelos sejam realizados 

em menos tempo. 

Pontes (2012) afirma que o desenvolvimento tecnológico tem colocado o computador 

cada vez mais presente no ambiente acadêmico, onde traz auxílio no processo de ensinar e 

aprender. Por esses motivos o ensino do desenho técnico tradicional segundo Silva (2001) está 

sendo substituído por novas tecnologias e ferramentas, que utilizam softwares de CADD. 

Silva (2011) também enfatiza que a tecnologia além de estar presente no produto, também 

pode estar presente no processo, logo para substituição do ensino com papel pelo ensino 

utilizando o computador, é necessário adotar novas técnicas didáticas para que se possa tornar 

mais eficiente o processo de transmissão do conhecimento. 

“A inovação não está restrita ao uso da tecnologia, mas também à maneira como o 

professor vai se apropriar desses recursos para criar projetos metodológicos que superem a 

reprodução do conhecimento e levem à produção do conhecimento. ” (Ferreira, 2008) 

1.2 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como primeiro objetivo demonstrar a importância do ensino de 

softwares de CADD para estudantes de engenharia mecânica. O segundo objetivo do 

trabalho consiste em avaliar softwares de CADD consolidados no mercado, afim de orientar 

instituições de ensino, que tenham interesse em implementa-los. 
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1.3 MOTIVAÇÃO 

Minha base de conhecimento em softwares de CADD, adquirida através de projetos de 

iniciação científica, foi bastante significativa para a conquista de um estágio na área de 

desenvolvimento. Durante o estágio pude aprofundar ainda mais minhas habilidades com esse 

tipo de software e entender sua importância dentro de uma empresa desenvolvedora de 

tecnologia de ponta. 

Passei a então a associar o conteúdo durante as disciplinas com suas aplicações em CADD 

e CAE, percebendo que existem ferramentas gratuitas, usadas para desenvolver tecnologia de 

ponta, que poderiam estar sendo aplicadas tanto para dar suporte ao ensino quanto para formar 

profissionais mais capacitados para atuar no mercado. 

1.4 ESTRUTURA 

Este trabalho tem como tema a implementação de softwares de CADD em cursos de 

graduação sendo composto por cinco capítulos: 

No capítulo 1, Introdução, serão descritos os motivos para realização do trabalho, os 

objetivos a serem atingidos, a justificativa pela escolha do tema e um resumo de cada capítulo, 

separados respectivamente pelas seções: Considerações gerais, Objetivos, Motivação e 

Estrutura. 

No capítulo 2, Fundamentação teórica, é apresentado ao leitor, na primeira seção, uma 

descrição sobre CAD e suas ferramentas derivadas, CAE e CAM. Na seção seguinte será 

apresentado o histórico de quatro empresas desenvolvedoras de softwares de CADD 

consolidadas no mercador e seus principais softwares, seguidos da situação econômica de cada 

empresa. Na última seção serão apresentadas as aplicações do CADD nas indústrias e seus 

benefícios. 

No capítulo 3, Materiais e métodos, são apresentados os conjuntos mecânicos utilizados 

para avaliar cada software, como obter as versões acadêmicas de cada um dos softwares 

mencionados neste trabalho e a configurações do computador utilizado durante as avaliações 

No capítulo 4, Apresentação dos resultados, são comparados, na primeira seção, os três 

softwares com relação à suas ferramentas. Na seção seguinte são mencionadas possíveis 

aplicações do CADD nas disciplinas da universidade e seus benefícios. Na última seção são 

evidenciadas as limitações encontradas. 
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No capítulo 5, Conclusões e sugestões para trabalhos futuros, constata-se a importância 

do CADD, tanto como ferramenta de suporte acadêmico, quanto como conteúdo para formação 

profissional, sugerem-se pesquisas para implementação de CAE em combinação ao CADD, 

comenta-se sobre a necessidade de modernização dos laboratórios de informática, recomenda-

se o Inventor ou o Solid Edge como softwares a serem implementados em meio acadêmico. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 DEFINIÇÃO DE CAD E SUAS FERRAMENTAS DERIVADAS 

2.1.1 Computer Aided Design and Drafting (CADD) 

“Projeto auxiliado por computador (CAD) pode ser definido como o uso de sistemas 

computacionais para assistir na criação, modificação, analise ou otimização de projetos. ”  

(Sarcar, et al., 2008 p. p. 3) 

Segundo SARCAR, RAO e NARAYAN (2008), Os sistemas de CAD são baseados em 

gráficos interativos de computação (ICG), que consistem em projetar uma interpretação gráfica 

dos dados processados pelo sistema. Isso permite uma fácil manipulação dos dados por parte 

do usuário, podendo então: desenvolver analisar ou modificar projetos de engenharia. 

Atualmente os softwares mais consolidados no mercado são denominados como 

softwares de Projeto e Desenho Auxiliados por Computador (CADD), estes englobam além dos 

recursos de um software de CAD, a capacidade de realizar desenhos técnicos a partir dos 

modelos em 3-D criados, observado na figura 1. A figura 2 traz um exemplo de modelos 

complexos realizados nas empresas. 

 
Figura 1 – Desenho técnico do componente 4 (Corpo), do conjunto Alavanca de comando (Anexo A) realizado 

no software Inventor 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 2 – Exemplo de modelo em CADD: Compressor Ariel RG357M tipo parafuso 

 
Fonte: Ariel Corporation 

2.1.2 Computer aided engineering (CAE) 

“Engenharia auxiliada por computador (CAE) é o uso de softwares computacionais para 

simular o desempenho de maneira a melhorar projetos de produtos ou ajudar na resolução de 

problemas de engenharia para uma ampla variedade de setores. ” (Siemens PLM Software) 

Segundo a Siemens PLM Software (s.d.), um processo de CAE típico possui três etapas 

conforme exemplificado pela figura 3. A fase de pré-processamento, inclui em sua maior parte 

o CAD, durante a modelagem da geometria e inserção das propriedades físicas do projeto, a 

partir da aplicação das condições de contorno já se restringe a plataformas de CAE. Em seguida, 

na fase de solução são aplicadas fórmulas matemáticas adequadas a física de suporte. Na fase 

de pós-processamento, os resultados são apresentados ao engenheiro para revisão. 

 
Figura 3 – Exemplo de um processo de CAE 

 
Fonte: Autoria própria 
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Os softwares de CAE auxiliam na resolução de problemas que envolvem uma ampla 

variedade de fenômenos estudados na engenharia incluindo: 

 

 Análise de tensão e dinâmica em componentes ou montagens usando análise de elementos 

finitos (FEA), figura 4 
 

Figura 4 – Exemplo de FEA em um eixo utilizando o programa ANSYS 

 
Fonte: Rico Equipment 

 

 Análise térmica e de fluido usando Dinâmica de Fluido Computacional (CFD), figura 5 

 
Figura 5 – Exemplo de aplicações de CFD: (a) Análise térmica do escoamento em aletas 

(b) Velocidade de escoamento através de uma válvula 

 
Fonte: (a) CAP University     Fonte: (b) TÜV SÜD Group (NEL) 
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 Análise dinâmica e cinemática dos mecanismos (dinâmica de vários corpos), figura 6 
 

Figura 6 – Exemplo de análise dinâmica do rotor de um helicóptero 

 
Fonte: AB CAD CAM Sistemleri 

 

 Simulação de evento mecânico (MES), figura 7 
 

Figura 7 – Exemplo de MÊS, fechamento de um clip 

 
Fonte: CAD & Graphics 

 

 Análise acústica utilizando FEA ou o método de elemento de contorno (BEM) 

 Análise de sistemas de controle 

 CAE 1D, ou sistema de simulação mecatrônico, para projeto de sistema mecatrônico de 

vários domínios 

 Simulação de processos de manufatura como injeção, moldagem e forjamento 

 Otimização do produto ou processo 
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“Alguns problemas de engenharia requerem a simulação de vários fenômenos de maneira 

a representar a física de suporte. Os aplicativos CAE que tratam de tais problemas são 

normalmente chamados de soluções multi-físicas. ” (Siemens PLM Software) 

2.1.3 Computer aided manufacturing (CAM) 

“Manufatura auxiliada por computador refere-se em geral a qualquer tipo de automação 

programada, utilizada amplamente na indústria com a finalidade de auxiliar na produção. ” 

(U.S. Congress, 1984 pp. p. 48, adaptado) 

Segundo Madsen (2012) um recurso importante na eficiência dos métodos de projeto e 

manufatura, é a ligação entre os departamentos de engenharia e manufatura, através de redes 

computadorizadas que integram softwares de CAD e CAM, essa integração é referida como 

CAD/CAM, exemplificada pela figura 8. Um processo CAD/CAM se inicia com o projeto 

realizado em um software de CAD, em seguida, são definidos os parâmetros de usinagem em 

combinação a um software de CAM, posteriormente o projeto é convertido para dados de 

controle numérico computacional (CNC), os quais podem ser transferidos eletronicamente à 

máquina, através de uma conexão denominada controle numérico direto (DNC).  

 
Figura 8 – Processo CAD/CAM 

  
Fonte: Autoria própria 

 

Segundo Elanchezhian, Selwyn e Sundar (2007), a integração do CAM com o CAD é 

realizada por dois principais motivos: 

 Atingir melhorias tecnológicas no processo de manufatura 

 Melhorar continuamente a produtividade e qualidade 

Uma das formas de se atingir tais objetivos é pela reutilização de componentes 

desenvolvidos através do CAD para planejar as operações de manufatura ou preparar as 

instruções de manufatura para controle numérico (NC). Os projetistas ao desenvolverem 
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componentes e definirem os parâmetros de usinagem utilizando CAD/CAM, tem 

necessariamente ciência da influência de diversas características dos modelos em CAD no 

processo de manufatura, a figura 9 exemplifica a definição da trajetória de uma ferramenta a 

partir do modelo de CAD. 
 

Figura 9 – Definição da trajetória de uma fresa utilizando CAD/CAM 

 
Fonte: Siemens PLM Software 

2.2 EMPRESAS DESENVOLVEDORAS DE SOFTWARS DE CADD 

2.2.1 Autodesk, Inc. 

A Autodesk é uma empresa americana que tem sua matriz na Califórnia, fundada em 

1982, construiu em 32 anos, um patrimônio de aproximadamente 4.6 bilhões de dólares (2014). 

A empresa consolidou-se no mercado logo após sua fundação com o lançamento do AutoCAD, 

primeiro software desenvolvido pela empresa, a dez anos atrás Figueira (2002/2003, p. 27 e 28) 

afirmou que o AutoCAD era o software de CAD mais vendido no mundo, além disso possui o 

maior número de livros e profissionais capacitados em relação a outros softwares. O AutoCAD 

ainda é um software mais popular no mercado para desenhos em 2-D, e possuí versões 

específicas para atender diferentes setores da indústria. Apesar de voltado mais especificamente 

para o desenho em 2-D permite também a modelagem de sólidos em 3-D. 

Outro software oferecido pela Autodesk é o Inventor, lançado primeiramente em 1999, 

sendo sua versão mais atual o Inventor 2016 lançado em 16 de abril de 2015, o software é 

voltado para aplicações de CADD e fornece uma série de ferramentas específicas para criação 

de mecanismos e componentes mecânicos como por exemplo: fusos e parafusos, eixos, 

engrenagens, rolamentos, cames, transmissão por correia, chavetas, molas, entre outros. Além 
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da modelagem de sólidos e desenhos, O Inventor oferece também ferramentas de CAE como 

FEA e análise dinâmica. O custo da licença é US$ 7995,00 e quando utilizado para fins 

acadêmicos é gratuito por um período de três anos. 

A Autodesk também oferece diversos outros softwares para aplicações específicas de 

CAE como: CFD, BEM, MES, injeções plásticas, entre outras. 

2.2.2 Dassault Systèmes 

A Dassault Systèmes é uma empresa francesa iniciada por 15 engenheiros da indústria 

Avions Marcel Dassault, em 1977 a equipe de engenheiros tinha como objetivo desenvolver 

um software de CAD para modelagem em 3-D inicialmente chamado de CATI. Devido a 

inviabilidade de prosseguir com o desenvolvimento do projeto internamente, foi fundada m a 

Dassault Systèmes em 1981. A empresa tinha como cliente apenas a Avions Marcel, porém 

posteriormente foi criada uma parceria com a IBM, a qual comercializava o CATIA sem 

direitos exclusivos, compartilhando com Dassault Systèmes o faturamento da venda do 

software. 

Hoje em dia a Dassault Systemès possui um faturamento de aproximadamente 2,3 bilhões 

de euros (2014), o grande sucesso do CATIA na indústria automobilística e aeronáutica, se dá 

por conta da capacidade em modelar sólidos por meio da intersecção de superfícies, que apesar 

de ser geralmente mais trabalhoso em comparação a modelagem sólida direta, possui vantagens 

para geometrias com curvas complexas, sendo muitas vezes uma solução mais simples ou até 

até a única maneira de se modelar a geometria. A última versão do software é a 

3DEXPERIENCE R2014x lançada em 01 de janeira de 2014 o custo da licença pode ser obtido 

apenas sob consulta com os revendedores. Licenças para fins acadêmicos podem ser obtidas 

pelo valor de US$ 115,10 ao ano. 

A Dassault Systèmes oferece diversos outros softwares, em sua maioria relacionados ao 

CAD. Outro produto em destaque é o SolidWorks desenvolvido em 1995 pela SolidWorks 

Corporation fundada em 1993, A corporação tinha como objetivo desenvolver um software de 

uso simples, baixo custo e que utilizasse o Windows como sistema operacional. O software foi 

então adquirido pela Dassault Systèmes em 1997 e sua versão mais recente é o SolidWorks 

2016 lançado em 28 de outubro de 2015 O software é voltado para aplicações de CADD e 

possui ferramentas básicas de CAE a licença do software custa US$ 3995,00 mais US$ 1295,00 

caso seja requerido suporte, versões acadêmicas estão disponíveis pelo valor de US$ 150,00 ao 

ano. 
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2.2.3 PTC 

A PTC (Parametric Tecnologie Corporation), é uma empresa americana com sua matriz 

em Massachusetts, EUA, fundada em 1985. A PTC lançou em 1987 o Pro/ENGINEER, o qual 

foi o primeiro software de modelagem 3-D que utilizava o recurso de parametrização, o 

software garantiu a PTC a posição de líder de mercado até o começo dos anos 90, quando outras 

empresas desenvolveram softwares equivalentes, com preços mais acessíveis e mais fáceis de 

serem utilizados. Em 1998 a empresa lançou o Windchill, sendo a primeira solução de PLM 

baseada na internet. Em 2002 a empresa lançou o Pro/ENGINEER Wildfire, sendo o primeiro 

software de CAD que possuía serviços baseados na web. 

Em 2011 a empresa substituiu o Pro/ENGINEER pelo CREO, prometendo ampliar os 

recursos do software, tornar a interface mais simples e de mais fácil aprendizado. A versão mais 

recente do software é o CREO 3.0 (M050), lançada em 24 de julho de 2015, O software é 

especificamente voltado para o CADD e a licença para utilização do software está disponível a 

partir de US$ 4995,00 mais US$ 1500,00 adicionais para manutenção, licenças acadêmicas 

estão disponíveis gratuitamente. Ferramentas mais específicas como trabalho com chapas, 

CAE, projeto de ferramentas, entre outras, estão disponíveis a partir de extensões adicionais. 

2.2.4 Siemens PLM Software 

A Siemens PLM software é uma empresa originalmente americana, que passou por 

diversas transformações até ser adquirida pela Siemens AG em 2007. Originalmente a empresa 

foi fundada em 1963 na Califórnia como United Computing, a qual na época fabricava um dos 

mais modernos softwares de CAM chamado UNIAPT. Em 1973 a United Computing 

desenvolveu um software que anos depois recebeu o nome de Unigraphics, o qual foi adquirido 

em 1976 pela empresa aeroespacial McDonnel Douglas, hoje parte da Boeing. Em 1980 a 

McDonnel Douglas tornou o Unigraphics o primeiro software de modelagem real em 3-D. 

Em 1991 uma fração da McDonnel Douglas que incluía a parte de desenvolvimento do 

Unigraphics foi comprada pela EDS, que na época pertencia a General Motors. Em 1998 a EDS 

adquiriu os direitos do software Solid Edge da empresa Intergraph o software teve sua primeira 

versão lançada em 1995. Entre 2001 e 2004 a EDS foi mudando o nome de suas subsidiarias 

gradualmente até tornar-se UGS Corporation, que em 2007 foi adquirida pela Siemens por 3.5 

bilhões de dólares. 

A Siemens PLM software hoje é uma parte do grupo Siemens AG e possui sua matriz no 

Texas, EUA. A empresa oferece uma grande gama de produtos e serviços, dentre eles o mais 

completo é o NX, que seria a evolução do Unigraphics, o software oferece diversas ferramentas 
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de CADD, CAM e CAE. Sua versão mais recente é o NX 10.0 lançada em 28 de outubro de 

2014, a licença em varejo tem um custo US$ 98.000,00 versões acadêmicas podem ser 

adquiridas por US$ 98,95 ao ano. 

A Siemens também oferece o Solid Edge para aplicações mais especificamente voltadas 

ao CADD, visando de forma geral atender a necessidade da indústria de manufatura, sua versão 

mais recente é o Solid Edge ST8 lançada em 01 de maio de 2015, a licença pode ser adquirida 

por US$ 5300,00 mais US$ 1200,00 adicionais para manutenção, Versões acadêmicas estão 

disponíveis gratuitamente para estudantes durante todo o período de estudos. 

2.2.5 Resumos comparativos 

Abaixo na tabela 1 tem se um resumo comparativo entre as empresas desenvolvedoras de 

softwares de CADD apresentadas, a tabela 2 compara os softwares de CADD mais populares 

do mercado atualmente e a figura 10 apresenta uma linha do tempo com os principais fatos 

comentados. 
 

Tabela 1 – Comparativo histórico e econômico das empresas desenvolvedoras de softwares de CADD. 

Empresa Dassault Systèmes Autodesk Siemens PLM 
Software PTC 

Ano de fundação 1981, 34 anos 1982, 33 anos 1963, 53 anos 1985, 30 anos 
Matriz Vélizy, França Califórnia, EUA. Texas, EUA Massachusetts, EUA 

Produtos Catia 
SolidWorks Inventor Siemens NX 

Solid Edge Creo 

Faturamento €2,3 bilhões (2014) US$2,5 bilhões 
(2014) 

*€71,9 bilhões 
(2014) 

US$1,4 bilhões 
(2014) 

Patrimônio €5,0 bilhões (2014) US$4,6 bilhões 
(2014) 

*€104,9 bilhões 
(2014) 

US$2.2 bilhões 
(2014) 

Número de 
empregados 13,345 (2014) 7,500 (2012) *362,000 (2013) 6,200 (2014) 

*Dados referentes a SiemensAG 

Fonte: Autoria própria 
 

 

Tabela 2 – Comparativo histórico e de custos dos softwares de CADD 

Software Primeira 
Versão 

Versão atual Custos da licença [US$] 
Nome Lançamento Acadêmica Varejo 

Inventor 1999 Inventor 2016 16-abr-15 Grátis 
(36meses) 7995,00 

CREO 2011 CREO 
1987 Pro/E CREO 3.0 (M050) 24-jul-15 Grátis 4995,00 Utilização 

1500,00 Manutenção 

CATIA 1977 3D EXPERIENCE 
R2014x 01-jan-14 115.10 Sob Consulta 

SolidWorks 1995 Solidworks 2016 28-out-15 150.00 3995,00 Utilização 
1295,00 Suporte 

NX 1973 NX 10.0 28-out-14 98.95 85000,00 

Solid Edge 1995 Solid Edge ST8 01-mai-15 Grátis 5300,00 Utilização 
1200,00 Manutenção 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 10 – Linha do tempo contendo os principais fatos comentados 

 

Fonte: Autoria própria 
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2.3 APLICAÇÕES DO CADD NAS INDUSTRIAS 

Segundo Madsen (2012) as capacidades dos sistemas de CADD vão muito além da 

modelagem e realização de desenhos técnicos, softwares mais sofisticados permitem armazenar 

e manipular diversas formas de dados, como simulações de engenharia, cálculo de custos, lista 

de materiais. Além disso profissionais de setores ligados ao desenvolvimento do produto como: 

manufatura, marketing, vendas, serviços e manutenção, independentemente de seu nível 

hierárquico, utilizam e referem-se ao CADD. 

2.3.1 Product Life Cycle Management (PLM) 

“O CADD é parte integral dos estágios da gestão do ciclo de vida de um produto (PLM), 

que coordena o ciclo desde o conceito, até passar pelo desenvolvimento e manufatura chegando 

depois a descontinuidade ou a substituição. ” (Madsen, 2012 p. 79). Madsen também ressalta o 

importante papel da PLM para coordenar a as atividades realizadas por profissionais de 

diferentes setores utilizando o CADD como ferramenta: 

 

 Projetistas, engenheiros e operários: desenho e manufatura do produto. 

 Equipe de vendas e marketing: visualização e apresentação do produto. 

 Departamento de serviço e técnicos: manutenção e desmontagem dos produtos. 

2.3.2 Benefícios trazidos pelo CADD 

Tanto Figueira (2002/2003) quanto Sarcar, Rao e Narayan (2008) destacam quatro 

benefícios trazidos pela implementação do CADD: 

 

Aumentar a produtividade dos projetistas 

Através do CADD os projetistas possuem uma melhor visão dos produtos em 

desenvolvimentos e seus componentes, podendo assim identificar facilmente onde se pretende 

realizar alterações. A produtividade dos projetistas tem não apenas um forte impacto no tempo 

de projeto, mas também na redução dos custos, ao reduzir a necessidade de profissionais 

necessários para análise de projetos. 
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Melhorar a qualidade dos projetos: 

Por meio da CAE os modelos podem ser estudados antes da manufatura, reduzindo assim 

os gastos com mão de obra e matéria prima, além disso o CADD proporciona uma maior 

facilidade em investigar outras alternativas de projeto, essa atividade é facilitada ainda mais ao 

parametrizar os modelos. Esses recursos permitem reduzir erros dimensionais e produzir 

modelos mais acurados. 
Animações são elementos básicos de projeto e análise, [...] pois ajudam a 

explicar e demonstrar de formas que os desenhos em 2-D e modelos em 3-D sem 
movimento não conseguem. Empresas geralmente utilizam animações para analisar o 
funcionamento dos produtos e explorar outras alternativas e conceitos de projeto. 
Além disso comunicam com clareza as ideias de projeto com os clientes, para isso 
pode-se por exemplo rotacionar ou transladar componentes de um mecanismo como 
uma maneira efetiva de estudas as relações de movimento entre eles. (Madsen, 2012 
p. 85) 

 

Melhorar a comunicação através de documentação: 

Os desenhos técnicos realizados em CAD possuem uma melhor qualidade, padronização 

e clareza. Outro fator relevante é a comunicação entre modelos e desenhos técnicos, alterações 

realizadas em qualquer componente são automaticamente atualizadas em toda a documentação 

dos modelos e desenhos técnicos, impactando também na produtividade. 

 

Criar uma base de dados para a manufatura: 

Durante a modelagem dos componentes, automaticamente é criada uma base de dados 

que podem no futuro ser transmitidas a dispositivos CNC através da interface CAD/CAM, além 

disso outros dados como materiais, lista de componentes, dimensões do produto são utilizados 

posteriormente como suporte à produção. 

 
Reutilização é uma das vantagens mais importantes do CADD. Com o CADD 

nunca é necessário desenhar nada mais de uma vez. Ao desenvolver uma biblioteca 
de símbolos no CADD, consegue-se futuramente melhorar a capacidade de 
reutilização de conteúdo. A construção de uma biblioteca de peças para reutilização 
aumentou a produtividade, reduziu os custos de desenvolvimento, definiu os padrões 
mais elevados de qualidade durantes os testes e documentação do grupo de medições 
na Tektronix Inc. (Madsen, 2012 p. 33) 
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3 MATERIAS E MÉTODOS 

3.1 MÉTODO DE AVALIAÇÃO 

Como método de avaliação, foram selecionados dois conjuntos mecânicos do livro 

Desenhista de Máquinas (1991) para serem reproduzidos em CADD, a escolha dos conjuntos 

foi realizada de forma a testar, além dos aspectos funcionais básicos, diferentes recursos e 

ferramentas dos softwares necessários especificamente para estes conjuntos. Com base nos 

recursos utilizados os softwares testados serão comparados. Abaixo consta a lista das 

ferramentas gerais e os recursos específicos avaliados em cada conjunto mecânico: 

 

Ferramentas gerais: 

 Ambiente de desenho/croqui 

 Extrusão/revolução 

 Criação de roscas internas e externas 

 Chanfros/filetes 

 Montagens 

 Realização de desenhos técnicos 

 

Contra-Ponta Giratória - Anexo A1 e A2 

 Importação de componentes a partir de fornecedores para montagem 

 Realização de cortes parciais 

 Realização de furos em superfícies curvas 

 

Alavanca de Comando - Anexo B 

 Criação de filetes com raio variável 

 Modelagem de molas 

 Parametrização 
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3.2 SOFTWARES TESTADOS 

Foram testados apenas os softwares os quais disponibilizavam licenças acadêmicas 

gratuitas para estudantes. Abaixo seguem os links para download das versões acadêmicas de 

todos os softwares apresentados. Para adquirir uma licença acadêmica, é necessário realizar um 

cadastro no site da empresa. 

 

Softwares gratuitos (testados): 

Inventor 2015: http://www.autodesk.com/education/free-software/inventor-professional 

CREO 3.0: http://www.ptc.com/academic-program/products/free-software 

Solid Edge ST8: 

https://www.plm.automation.siemens.com/en_us/academic/resources/solid-edge/index.shtml 

 

Softwares não gratuitos: 

SolidWorks: https://store.solidworks.com/studentstore/default.php 

NX 10: http://www.academicsuperstore.com/products/Siemens/NX+/1575552 

CATIAV5 6R2014:  

http://academy.3ds.com/shop/?tx_3dscampusshop_pi1%5Bstep%5D=10&tx_3dscampusshop

_pi1%5Bitemid%5D=347 

3.3 DADOS DO COMPUTADOR UTILIZADO 

Os softwares foram instalados e testados em um computador com as seguintes 

características: 

 Processador:  Intel® Core (TM) i7-3612QM; CPU 2.1GHz 

 Memória RAM: 12.0 GB 

 Sistema Operacional: Windows 7 Home Premium SP1 

 

http://www.autodesk.com/education/free-software/inventor-professional
http://www.ptc.com/academic-program/products/free-software
https://www.plm.automation.siemens.com/en_us/academic/resources/solid-edge/index.shtml
https://store.solidworks.com/studentstore/default.php
http://www.academicsuperstore.com/products/Siemens/NX+/1575552
http://academy.3ds.com/shop/?tx_3dscampusshop_pi1%5Bstep%5D=10&tx_3dscampusshop_pi1%5Bitemid%5D=347
http://academy.3ds.com/shop/?tx_3dscampusshop_pi1%5Bstep%5D=10&tx_3dscampusshop_pi1%5Bitemid%5D=347
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4 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

4.1 COMPARATIVOS FUNCIONAIS ENTRE OS SOFTWARES 

4.1.1 Tela new “novo”  

Ao clicar em new nos três softwares todos apresentam opções similares, é possível criar 

sólidos comuns, chapas, desenhos técnicos e conjuntos. As principais diferenças encontradas 

foram que, o Creo e o Solid Edge oferecem mais opções de criação como por exemplo 

manufatura (Creo), relatórios, diagramas, entre outros, além disso o Creo oferece um campo 

para nomear o arquivo e um campo para designação do que se pretende criar, porém não oferece 

opção para seleção do sistema de unidades de medida como nos outros softwares, o software 

utiliza o sistema de unidades que está definido como padrão, que pode ser alterado após  nas 

configurações do software. 

4.1.2 Interface 

A interface dos três softwares é bastante similar, acima tem se a barra principal de 

ferramentas que agrupa as ferramentas em abas de acordo com seu tipo e a esquerda a arvore 

do modelo, onde tem-se histórico de todas as operações realizadas conforme o exemplo da 

figura 11. 

 

Figura 11 – Exemplo de interface no Inventor 

 

Fonte: Autoria própria 
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4.1.3 Facilidade de utilização 

Com relação a visualização tanto o Inventor quanto o Solid Edge disponibilizam um 

mesmo recurso denominado view cube que permite identificar facilmente a posição de cada 

vista e rotacionar o modelo para uma posição desejada. A ferramenta de visualização do Creo 

é bastante simples, apesar de rotacionar a peça, não mostra ao usuário a orientação atual e 

oferece menos posições, a figura 12 mostra essa ferramenta em cada um dos softwares. 

 

Figura 12 – Recursos de visualização dos programas (a) Inventor, (b) Creo, (c) Solid Edge 

                                         

(a)                                                      (b)                                                      (c) 

Fonte: Autoria própria 

 

Para novos usuários o Inventor e o Solid Edge mostraram-se mais amigáveis. Os 

comandos são em geral mais simples e consequentemente de mais fácil utilização, em alguns 

casos específicos, Creo disponibiliza melhores recursos para modelagem, entretanto sempre foi 

possível realizar o que se desejava em qualquer um dos softwares utilizando meios alternativos. 

O inventor e o Solid Edge também oferecem vídeos ou imagens contendo um breve tutorial de 

como utilizar algumas ferramentas quando se passa o mouse sobre elas, exemplo na figura 13.  

 

Figura 13 – Exemplos de vídeos didáticos do (a) Inventor e (b) Solid Edge 

                            

(a)                                                                                (b) 

Fonte: Autoria própria 
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4.1.4 Introdução as ferramentas 

A metodologia utilizada para modelagem sólida é muito similar, nos três softwares, os 

sólidos ou superfícies são gerados utilizando ferramentas de extrusão, revolução ou outras 

ferramentas mais complexas, as quais, como base utilizam desenhos realizados em 2-D. 

As ferramentas disponíveis nos softwares também são bastante similares, nos três 

softwares é possível realizar: extrusões, revoluções, furos, roscas, filetes, chanfros, nervuras, 

entre outros, diferindo apenas em algumas ferramentas específicas de cada software, que podem 

ser substituídas caso seja utilizada uma metodologia alternativa para modelagem. 

4.1.5 Apresentação das ferramentas 

O inventor trabalha tipicamente com janelas, sempre que uma ferramenta é selecionada, 

o programa gera uma janela na qual todas as opções da ferramenta estão bem explicadas e 

podem ser alteradas. Para algumas ferramentas além da janela, é apresentado um pequeno menu 

próximo ao local de atuação da ferramenta, contendo as opções de forma mais resumida, ou 

apenas os comandos principais, exemplo na figura 14. 
 

Figura 14 – Exemplo da ferramenta Chamfer no Inventor 

 
Fonte: Autoria própria 
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O Creo utiliza a barra de ferramentas superior como meio principal de trabalho, 

sempre que uma ferramenta é selecionada, cria-se uma nova aba na barra superior, onde 

as opções da ferramenta podem ser alteradas e visualizadas. Conforme a definição do que 

se deseja realizar, diferentes campos são apresentados, exemplo na figura 15.  
 

Figura 15 – Exemplo da ferramenta Edge Chamfer no Creo 

 
Fonte: Autoria própria 

 

O Solid Edge abre uma estreita barra para configurar a ferramenta selecionada, em alguns 

casos a barra inicialmente tem um pequeno comprimento e conforme o usuário refina a 

utilização da ferramenta, a barra cresce para a direita, apresentando mais opções. Em algumas 

ferramentas, é possível definir configurações adicionais, clicando no segundo ícone da esquerda 

para direita, no caso do exemplo da figura 16, as configurações adicionais são apresentadas em 

janelas 
 

Figura 16 – Exemplo da ferramenta Chamfer no Solid Edge 

 
Fonte:  Autoria própria 
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4.1.6 Ferramenta Hole (furos) 

A ferramenta de furos, uma das mais utilizadas durante projetos, foi a que mais apresentou 

diferenças na metodologia de utilização 

No Inventor para que se possa criar um furo é antes necessário que sua posição e direção 

sejam definidos com base em pontos de referência, os quais são muito limitados em comparação 

ao Creo e ao Solid Edge, em muitos casos é necessário interseccionar planos, afim de se obter 

um ponto e então posicionar a ferramenta de furo sobre o ponto criado conforme exemplificado 

pela figuira 16. Essa dificuldade faz com que a criação de furos no Inventor seja geralmente 

mais trabalhosa do que quando comparada aos outros dois softwares. Um ponto positivo, é que 

caso o furo seja concêntrico a uma referência, sua criação torna-se bem simples 
 

Figura 17 – Furo realizado em ponto criado a partir da intersecção de planos 

 
Fonte: Autoria própria 

 

A Criação de furos no Creo consegue superar as dificuldades apresentadas no inventor, 

porém não é possível utilizar uma referência concêntrica para criação do furo, para isso é 

necessário criar um eixo de referência. 

No Solid Edge não é necessário realizar nenhuma definição para criação dos furos, ao 

caminhar com o mouse sobre a peça o furo se movimenta junto, e altera sua posição e sentido 

de acordo com o plano em que o mouse se encontra, a partir do momento em que o furo está 

sobre a superfície desejada, pode-se pressionar a tecla F3 como auxílio, fazendo com que o furo 

permaneça apenas no plano atual. O furo depois de criado é posicionado precisamente, tomando 

qualquer ponto do desenho como referência para aplicação das cotas de posição. 
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4.1.7 Sketcher (desenho/croqui): 

Ao iniciar desenhos em 2-D, primeiro passo para criação de um sólido ou superfície, 

notam-se diferenças entre os softwares, No Inventor e no Creo, é necessário entrar um ambiente 

específico para criação dos desenhos, clicando em Sketch (Creo) ou Create 2D Sketch 

(Inventor), ao clicar o programa cria uma aba, disponibilizando as ferramentas de desenho em 

2-D, para sair desse ambiente é necessário finalizar a criação do desenho ou cancelar. Ao 

finalizar um desenho, o programa se direciona automaticamente para aba de ferramentas de 

modelagem, liberando o uso de outras ferramentas como extrusão, revolução, furo, entre outros, 

além disso é criado um novo sketch, na árvore do modelo.  

No Solid Edge é possível alternar entre ferramentas de desenho e modelagem a qualquer 

momento, as ferramentas para desenho estão sempre disponíveis e as mais comuns estão 

inclusive dispostas na aba Home. Cada vez que o usuário utiliza um plano para realizar algum 

traçado, o programa cria automaticamente um sketch, na árvore do modelo (traçados realizados 

nos mesmos planos ficam armazenados sob a mesma identificação na árvore). 

Com relação as ferramentas disponibilizadas para desenhos, relações geométricas, 

dimensionamento e alterações, os três softwares se mostraram bastante similares, com exceção 

de alguns comandos específicos de cada software em particular. O Solid Edge em particular 

possui recursos de anotação como: indicação de solda, acabamento superficial, entre outros 

Outra pequena diferença durante a operação é que o Inventor e o Solid Edge permitem 

inserir medidas enquanto se realiza algum traçado (retas, arcos, circunferências, etc), caso 

alguma medida seja definida, o software já cria a respectiva cota automaticamente. No Creo a 

geometria é obrigatoriamente definida antes das medidas, apenas depois de finalizar um traçado 

é possível inserir as cotas. Caso as medidas não sejam definidas no Inventor ou no Solid Edge, 

o resultado é similar ao produzido no Creo, a figura 18 compara esse recurso nos três softwares. 
 

Figura 18 – Cotas durante o traçado (a) Inventor, (b) Creo, (c) Solid Edge  

                   
(a)                                                        (b)                                                        (c)  

Fonte: Autoria própria 



37 

 

4.1.8 Parametrização 

O uso das ferramentas de parametrização requer uma maior experiência dos usuários, esta 

ferramenta é um recurso muito útil para realizar alterações de projeto de forma mais rápida, 

além disso cria a possibilidade de utilizar os cálculos como parte integrada à modelagem. 

O inventor traz um ponto muito positivo com relação a parametrização, sempre que é 

inserida uma medida através de uma expressão matemática, o software armazena a expressão 

na tabela de parâmetros, possibilitando ao usuário observar a qualquer momento a expressão 

matemática utilizada, além de seu valor absoluto, no Creo e no Solid Edge, mesmo inserindo 

medidas através de expressões matemáticas o software armazena apenas o resultado da 

expressão, caso haja interesse em manter as expressões matemáticas é necessário armazena-las 

dentro da lista de parâmetros. 

O Creo é o software que mais possui tipos e unidades de medida disponíveis para serem 

atribuídas aos parâmetros. Além disso o software proporciona um único campo onde é possível 

definir as relações entre os diversos parâmetros que compões o projeto, disponibilizando para 

isso uma série de ferramentas matemáticas. Um recurso interessante é que o software pode 

buscar erros nas expressões definidas e aponta-los conforme a figura 19. 

 

Figura 19 – Lista de parâmetros e expressões de parametrização no CREO 3.0 

 
Fonte: Autoria própria 
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4.1.9 Montagens 

Durante a realização de montagens, o Creo, tem grande destaque por apresentar diversos 

tipos possíveis de relações entre os componentes, sendo que para cada uma existem parâmetros 

específicos aplicadas de acordo com os graus de liberdade gerado por cada contato, conforme 

a figura 20. Outro aspecto positivo é a possibilidade de observar o componente que se pretende 

acoplar ao conjunto em uma janela separada, este recurso facilita a seleção de superfícies, eixos, 

arestas, entre outras características construtivas do modelo utilizadas nas montagens. 

 

Figura 20 – Tipos de contato no CREO 3.0 e exemplo de um contato de deslizamento. 

 

Fonte: Autoria própria 

4.1.10 Realização de desenhos técnicos 

Os desenhos técnicos gerados a partir dos modelos tridimensionais, possuem uma forte 

ligação com o método utilizado para construir os modelos. Nos três softwares é possível 

importar para os desenhos todas as cotas e parâmetros construtivos utilizados para modelagem 

dos sólidos, permitindo produzir rapidamente os desenhos técnicos dos componentes. Caso as 

medidas utilizadas para construir o sólido tenham referências diferentes das desejadas no 

desenho, é então necessário inseri-la manualmente. 

É interessante criar uma legenda própria para empresa ou instituição que venha a utilizar 

o software e armazená-la na rede, de modo que ela possa ser importada por qualquer usuário 

que esteja utilizando o software dentro da rede, no apêndice A, pode-se observar um exemplo 

desse tipo de legenda. 
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4.1.11 Ferramentas adicionais 

O Inventor oferece uma série de ferramentas adicionais para criação de mecanismos e 

componentes mecânicos, para utilização dessas ferramentas é necessário o entendimento de 

seus respectivos conceitos de engenharia, por exemplo, para criação de engrenagens é 

necessário definir o módulo da engrenagem, ângulo de pressão, número de dentes relação de 

transmissão, entre outros parâmetros. 

 

Figura 21 – Ferramentas de engenharia encontradas no Inventor e exemplo da ferramenta de engrenagens 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Todos os softwares possuem ferramentas adicionais para FEA, no Creo a análise é 

realizada no Creo Simulate, um software adicional que é instalado junto com o Creo. 

4.2 VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO CADD NA UNIVERSIDADE 

4.2.1 Aplicações do CADD em disciplinas de graduação 

A seguir segue a lista das disciplinas contidas no curso de engenharia mecânica da 

Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, nas quais foram identificadas possíveis aplicações 

dos softwares CADD, tomando com base no conteúdo de cada disciplina. 
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 Programação de Computadores: 

Durante a parametrização dos modelos, a utilização de expressões matemáticas e 

atribuição de valores se assemelha muito a estrutura aprendida durante as aulas de 

programação, sendo portando uma forma de reutilizar ferramentas já aprendidas durante o 

curso. 

 

 Desenho Técnico Mecânico: 

O software pode ser utilizado para que os desenhos realizados durante o curso sejam 

realizados de forma mais rápida pelos alunos, permitindo assim que o docente possa trazer 

o foco pontos mais relevantes na disciplina ou outros assuntos importantes que não são 

abordados, como por exemplo, definição de tolerâncias geométricas conforme o exemplo 

contido no Apêndice A. 

 

 Elementos de Máquinas: 

Possível aplicação integrado a ferramentas de FEA afim de calcular tensões em 

situações não elementares, nas quais baste ao aluno entender o conteúdo da disciplina para 

aplicar as condições de contorno do problema. 

 

 Resistência dos Materiais: 

Aplicações similares as na disciplina de elementos de máquinas, integrando a 

modelagem a ferramentas de FEA, para cálculo de tensões e deformações em eixos, vigas, 

pinos, rebites, entre outros. 

 

 Usinagem dos Materiais: 

Possível aplicação na forma de CAD/CAM, com a finalidade de projetar o caminho 

da ferramenta, velocidade de corte, avanço, entre outros parâmetros de usinagem. Seria 

interessante em seguida fabricar a peça em máquinas CNC. 

 

 Dinâmica de Máquinas Vibrações: 

Mecanismos como bielas manivelas, cames, entre outros podem ser modelados e 

combinados com ferramentas de animação afim de demostrar de uma forma mais clara seu 

funcionamento. 
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 Elementos de projeto mecânico: 

Possível aplicação na demonstração de modelos tridimensionais conjuntos mecânicos 

complexos e utilização animações para explica-los de maneira mais eficiente. Possível 

integração com ferramentas de FEA para freios, embreagens entre outros sistemas. 

 

 Processos de Tecnologia Industrial: 

Softwares de CADD já são utilizados por professores desta disciplina para de projetos 

de matrizes para forjamento a quente (Apêndice B). Se combinado a softwares de CAE o 

os projetos poderiam ser estudados com um nível maior de detalhes. 

 

 Sistemas fluido mecânicos: 

Possível aplicação integrado a ferramentas de CFD, podendo ser utilizado para 

demonstrar diversos experimentos realizados em laboratório e explicar fenômenos como a 

cavitação e perda de carga. 

 

 Transmissão de Calor: 

Possível aplicação integrado a ferramentas de CFD para análise de geometrias 

complexas, bastando ao aluno o entendimento do conteúdo para aplicar as condições de 

contorno. 

 

 Projeto Mecânico: 

Possibilidade de realizar e armazenar grande parte dos cálculos para a realização do 

projeto dentro do software, de forma a parametrizar os modelos em função das variáveis de 

entrada.  

4.2.2 Outras vantagens 

Outras atividades desenvolvidas dentro da universidade como Baja, Formula e Aero 

Design, já utilizam softwares de CADD e CAE para o projeto de seus protótipos. A utilização 

do software nas disciplinas pode melhorar a base de conhecimento dos alunos responsáveis 

pelos projetos dos protótipos, permitindo então que sejam atingidos melhores resultados. 

Tendo em vista as diversas aplicações do CADD na indústria, o aprendizado da utilização 

deste recurso, tornará os engenheiros graduados pela Faculdade de Engenharia de 

Guaratinguetá mais capacitados na resolução de problemas na indústria que requerem a 

utilização de ferramentas de CAD e CAE. 
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4.3 LIMITAÇÕES DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

Devido a limitações de hardware e software dos laboratórios de informática da UNESP, 

não é possível utilizar nenhum dos softwares em suas versões mais recentes. Os computadores 

com recursos mais avançados encontram-se atualmente nos laboratórios 1 e 3, cada laboratório 

dispõem de 20 computadores com as seguintes configurações: 

Processador: Pentium 4 Dual Core 

Memória RAM: 4GB 

Espaço em disco: 500GB 

Sistema operacional: Windows XP SP3 

 

Para todos os softwares o sistema operacional foi o fator limitante, a tabela 3 mostra as 

versões mais recentes possíveis de serem implementadas, para Windows XP 64-bit, em seguida 

a tabela 4 que apresenta os requisitos mínimos para utilização das versões mais atuais. 

 

Tabela 3 - Versões dos softwares aplicáveis atualmente nos laboratórios da FEG 

Software Data de lançamento RAM Espaço em disco 

Inventor 2013 27-março-2012 1 GB Dados não disponíveis 

CREO 2.0 9-abril-2012 3 GB Dados não disponíveis 

CATIA V6 2009 4 GB 4GB 

SolidWorks 2013 setembro 2012 4 GB Dados não disponíveis 

Siemens NX 8.5 17-outubro-2011 4 GB Dados não disponíveis 

Solid Edge ST4 2011 1 GB 3 GB 
Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 4 – Requisitos mínimos para utilização das versões mais recentes de cada software 

Software Sistema operacional RAM Espaço em disco 

Inventor 2016 Windows 7 64-bit 8 GB 100 GB 

CREO 3.0 Windows 7 32-bit 3 GB Dados não disponíveis 

CATIA 3D exp. Windows 7 32-bit 8 GB Dados não disponíveis 

SolidWorks 2016 Windows 7 64-bit 8 GB 5 GB 

NX 10.0 Windows 7 64-bit 2 GB 5.6 GB 

Solid Edge ST8 Windows 7 64-bit 2 GB 4 GB 
Fone: Autoria própria 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A partir das informações e dados apresentados, foi possível constatar a importância do 

CADD nas indústrias. Consequentemente, o domínio dessa tecnologia, prepara melhor os 

estudantes para superar os desafios do mercado de trabalho. Também foram apresentadas 

aplicações dentro da universidade nas quais, sistemas CADD modernos trariam de fato, 

benefícios no ensino, sendo utilizado como ferramenta adicional de diferentes formas em 

função da disciplina. Entretanto, o domínio das ferramentas de CADD é apenas um pré-

requisito para utilização de ferramentas sofisticadas de CAE e CAM, cujas implementações 

poderiam ser estudadas em trabalhos futuros. 

Para que a implementação de um sistema de CADD seja executada com êxito, no que se 

refere a oferecer tecnologias atuais para aprendizado, que acompanhem as tendências do 

mercado, é imprescindível que o sistema operacional utilizado nos laboratórios de informática 

seja atualizado, bem como é recomendado que sejam oferecidos hardwares com melhor 

capacidade de processamento. 

Afim de que se retire o maior proveito possível, da implementação dos sistemas de CADD 

3D, sugere-se que sua utilização se inicie no segundo ano do curso, juntamente com a disciplina 

de desenho técnico mecânico. 

Após dos softwares, nota-se que o inventor e o Solid Edge apresentam-se como softwares 

de aprendizado mais simples, porém devido a simplicidade os recursos do software são mais 

limitados quando comparado ao Creo. 

O Creo aparenta possuir recursos mais elaborados e com ferramentas mais técnicas, 

contudo, é necessário um período de tempo maior de tempo para dominar a utilização de suas 

ferramentas. 

O Solid Edge possui uma metodologia de utilização um pouco diferenciada dos demais, 

porém, muito bem elaborada, o software não aparenta ser tão didático quanto o inventor, nem 

tão técnico quanto o Creo. 

A princípio o Creo parece ser uma melhor escolha quando utilizado por profissionais 

capacitados na indústria, com o foco voltado para produtividade. O Solid Edge e o Inventor 

aparentam ser uma melhor opção para implantação em ambiente acadêmico, pois realizam de 

forma mais simples atividades esperadas durante o curso de engenharia. 
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APENDICE A – EXEMPLO DE DESENHO REALIZADO NO CREO 2.0 

 
Fonte: Autoria própria durante estágio na empresa FESTO AG & Co. KG 
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APENDICE B – PROJETO DE MATRIZ FERRAMENTA 

 
Fonte: Autoria Própria 
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ANEXO A – ALAVANCA DE COMANDO 

 
Fonte: Provenza (1991) 
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ANEXO B – CONTRA PONTA GIRATÓRIA, CONJUNTO 

 
Fonte: Provenza (1991) 
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 ANEXO C – CONTRA PONTA GIRATÓRIA, COMPONENTES 

 
Fonte: Provenza (1991) 


