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Resumo:

Os softwares de  desenho CAD,  Computer
Aided  Design, possuem  diversas  aplicações  em
engenharia. Sendo parte fundamental para projetos
de  arquitetura,  construção  civil  e  engenharia.  O
software CAD utilizado neste trabalho de extensão
é o AutoCAD da empresa Autodesk, considerado o
melhor  para  projetos  mecânicos  por  possuir
interfaces  em  duas  dimensões  (2d)  e  três
dimensões  (3d),  visando  a  compreensão  do
material a ser produzido.
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Abstract:

The  drawing  softwares  CAD,  Computer
Aided  Design,   has  many  applications  in
engineering. It  being the main part of architectural
design,  construction  and  engineering.  The  CAD
software used in this extention work is AutoCAD by
Autodesk company,  considered  the  best  in
mechanical  design due to  have interfaces  in  two
dimensions (2d) and three dimensions (3d), aimed
the understanding the material to be produced.
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Introdução

Projetos  associados  à  engenharia
frequentemente  utilizam  do  desenho  técnico  para
melhor visualização do projeto, seja este aplicado à
construção  civil  ou  em  projetos  mecânicos.  O
software  AutoCAD produzido  pela  Autodesk é  o
mais  utilizado  para  estas  funções.  Por  possuir
interfaces  para  desenhos  em  duas  e  três
dimensões,  juntamente  com  recursos  de
visualização  em  diversos  formatos  e  angulos,
tornando-se  o  software  CAD  mais  utilizado  no
mundo, portanto,  fez-se necessário o entendimento
de suas funções. 

Nos  estágios  iniciais  do  projeto,  as
projeções do desenho permitem ao cliente simular e
analisar  seus  conceitos  visuais  e  estruturais.
Visando melhorias na produção,  o  estudo  teórico,
bem  como  o  planejamento  prévio  do  material
permitem  que  sejam  feitas  adequações  dos
prótotipos visuais construídos, tornando possível  a
verificação  de  outras  aplicações  na  área  de
engenharia,  tais  como  folgas,  interferências  e
atravancamentos  relativos  ao  movimento  dos
materiais  utilizados  no  projeto.  É  de  suma

importância  o  estudo  orientado  da  modelagem
geométrica,  qualificando estetica e estruturalmente
previamente  à  produção  do  material,  reduzindo
assim  os  gastos  e  a  redução  no  tempo  de
concepção do projeto. 

Objetivos

O  presente  trabalho  tem  como  objetivo
permitir que as ideias concebidas por alguém sejam
executadas, desenvolvendo o raciocino geométrico
e  o  sendo  de  organização,  tornando  possível  a
fabricação de um protótipo com precisão, reduzindo
custos associados à produção sem a visualização
prévia  do  protótipo  e  diminuindo  o  tempo  de
produção,  possibilitado  pelo  conhecimento  prévio
estrutural e visual do projeto.

Reduções  no  tempo  de  produção,
diminuição no tempo de produção, aspecto visual,
qualidade do produto e lucro são interessantes para
todo e qualquer projeto, tornando essencial para o
engenheiro o entendimento do software de desenho
CAD. 
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Material e Métodos

O  estágio  inicial  do  trabalho  de  extensão
envolveu coleta de material bibliográfico para estudo
prévio e aperfeiçoamento técnico.

Para  a  digitalização  dos  desenhos  foi
utilizado  o  software  AutoCAD  2015 (  Autodesk  ),
trabalhado por intermedio de um microcomputador
Intel Core i5 2.6 Ghz  com 6Gb DDR3  de memória
RAM.

No caso de desenhos em duas dimensões,
foi utilizada a interface para desenhos 2d. Haja vista
que  todos  foram  desenhados  no  primeiro  diedro,
com vistas superior, frontal e perfil direito, conforme
recomendação  da  ABNT.  As  linhas  utilisadas  no
trabalho foram:

– Linha para arestas e contornos visíveis do
tipo Solid line.

– Linha para arestas e contornos não visíveis
tracejadas do tipo Dash-Dash.

– Linhas de centro do tipo Dash-Dot.

No caso de desenhos em três dimensões,
foi  utilizada  a  interface  para  modelagem  em  3d,
sendo  utilizada  somente  linhas  para  arestas  e
contornos visíveis do tipo Solid line. A interface para
modelagem em 3d introduz o eixo axial Z à área de
modelagem,  possibilitando  o uso  e  a  visualização
em  perspectivas  diferentes  de  acordo  com  a
necessidade  de  utilização.  As  figuras  foram
desenhadas como superfícies, técnica diferente da
utilizada no desenho em duas dimensões mas que
facilita a visualização e compreensão do desenho.

Resultados e Discussão

Quando  comparados  aos  desenhos  de
prancheta, o software  AutoCAD possui a vantagem
da  redução  no  tempo  de  produção  e  na  clareza
visual  do  desenho,  verificadas  pelas  figuras  a
seguir:

Figura 01. Vista frontal de uma peça no primeiro diedro.

Figura 02. Vista superior de uma peça no primeiro diedro.

Figura 03. Vista lateral direita de uma peça no primeiro diedro.
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A modelagem em 3d foi realizada utilizando 
superfícies compostas por linhas, superfícies estas 
que podem ser sólidas  ou transparentes, tais como 
as figuras a seguir:

Figura 04. Vista em três dimensões com superfície transparente.

Figura 05. Vista em três dimensões com superfície sólida.

O recurso de visualização proveniente do 
software possibilita a observação dos componentes 
estruturais, facilitando o entendimento dos recursos 
necessários à produção do material, inclusive 
quando o projeto é composto de montagens de 
projetos menores.

Figura06. Exemplo de peça complexa modelada em AutoCAD Retirada da internet¹.

Figura 07. Exemplo de montagens complexas e compostas.

Figura 08. Exemplo bibliográfico fornecido pelo orientador.
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Conclusões

A  diferença  entre  um  desenho  em  três
dimensões  sólido  tem  qualidade  superior  a  um
desenho 3d normal.

Figura 09. Comparação entre métodos de desenho.

Com base nos projetos e experimentos 
realizados ao decorrer do trabalho de extensão, 
verifica-se que a qualidade visual e o entendimento 
da figura tem qualidade superior quando o AutoCAD
é empregado no projeto. Pode-se concluir também 
que o tempo necessário para chegar ao resultado 
inferior é superior ao tempo gasto com o software 
da Autodesk. 

O estudo estrutural fornecido pelo desenho 
permite identificar quais requisitos impostos pelo 
projeto à conformação do material, estudo este que 
ocorre de maneira mais rápida quando aplicado a 
linhas de produção e montagem pelo fato da 
interface possibilitar a visualização de ângulos 
diferentes. Portanto, é de suma importância a 
aplicação do software nos estágios iniciais de 
projetos mecânicos, linhas de pesquisa , setores e 
produção e às outras áreas onde é imprescindível a 
presença de um engenheiro.
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