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Objectivos gerais: 
Trabalhar com as ferramentas de desenho 2D: Line, Arc, Circle; 

Aplicar os diferentes tipos de restrições geométricas e dimensões 
paramétricas;  

Usar as ferramentas de modelação 3D: Extrude, Revolve, Chamfer, 
Fillet, Hole, Rib, Rectangular Pattern, Mirror. 

 

Para inciar um novo trabalho, faça clique em New ou CTRL+N. 
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Antes de começar um novo trabalho, vamos começar por definir uma das opções do 
programa: 

Remover Linhas de Grelha; 

Projectar Automaticamente a Origem; 

Editar Automaticamente a Cota.  

Para redefinir estas opções faça clique no menu Tools e seleccione Application 
Options. 

 

Seleccione o separador Sketch. Em Display remova desactive todas as opções. 
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Active a opção Edit Dimension when created, para editar a cota 
automaticamente quando criada, e a opção Autoproject part Origin on Sketch 
create, para projectar automaticamente a origem de forma a que se possa 
começar um novo sketch a partir desse ponto. 

 

Exercício 
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Para iniciar este novo exercício, faça clique em  e desenhe o seguinte perfil 
(de uma forma aproximada). 

 

Restrições  

As restrições são relações geométricas que se podem aplicar às 
entidades de uma forma individual ou em conjunto com outras 
entidades. Existem restrições que o software aplica de uma forma 
automática ao sketch. Os símbolos das restrições definem o seu 
tipo. Pode-se adicionar ou editar restrições e dimensões de forma a 
definir a forma desejada do sketch. Antes de adicionar restrições, 
estude o sketch de forma a decidir quais as restrições necessárias e 
adequadas. 

 

  Define a perpendicularidade entre duas linh e sketch. as d

    

 Define o paralelismo entre duas linhas de tch.  ske
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ndo finais de 
utra, mesmo 

  A restrição Tangent define a tangência entre entidades, inclui
Splines, com outras entidades. Uma entidade pode ser tangente a o
que não partilhe fisicamente um ponto.  

       

 Torna coincidentes dois pontos, ou um ponto e uma entidade. Quando esta 
restrição é aplicada em relação a centros de circunferências, arcos ou elipses, o 
resultado é o mesmo que a restrição Concentric. 

          

 A restrição Concentric define a concentricidade entre dois arcos, círculos ou 
elipses. 

             

 A restrição Collinear determina a colinearidade entre duas linhas.  
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 A restrição Horizontal permite definir uma relação de paralelismo, entre uma 
linha ou de um par de pontos, com o eixo XX, do sistema de coordenadas do sketch 
corrente. 

       

 A restrição Vertical permite definir uma relação de paralelismo, entre uma 
linha ou de um par de pontos, com o eixo YY, do sistema de coordenadas do sketch 
corrente. 

              

 A restrição Equal define o mesmo raio a arcos ou circunferências ou 
comprimento igual a segmentos de linhas. 

             

 A restrição Symmetric permite definir uma relação de simetria entre linhas ou 
curvas em relação a uma linha seleccionada. Os segmentos seleccionados são 
reorientados em função da restrição aplicada. 
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strição Smooth permite definir uma restrição tangencial entre uma Spline 
e uma curva. 

 

Faça

Para visualizar todas as restrições: Faça clique com o botão direito sobre a área 
gráfic

 Fixa, na sua posição relativa, as entidades do sketch. 

 A re

    

 clique em  para visualizar as restrições impostas. Seleccione uma 
entidade na área gráfica 

 

a e seleccione Show All Constraints ou prima F8.  
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Para ocultar todas as restrições: faça clique com o botão direito sobre a área 
gráfica e seleccione Hide All Constraints ou F9.  

             

Para eliminar uma restrição, seleccione a restrição em causa e faça Delete. 
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Para aplicar uma restrição geométrica tipo Colinear 

Faça clique em  . 

Seleccione as linhas indicadas do sketch em relação às quais pretende definir o 
respectivo alinhamento. 

               

 posicione a dimensão. 
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Faça clique em  para definir as dimensões paramétricas. Seleccione a 
entidade ou entidades que deseja dimensionar e
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Coloque as restantes dimensões no perfil. 
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Faça clique em  para fechar o ambiente de Sketch ou faça clique em Model 
para aceder ao conjunto de ferramentas 3D. 
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Faça clique em  ou em E para definir uma extrusão de 50 mm. 

     

Faça clique em  para rodar dinamicamente o modelo. Para executar uma 

rotação continua f ça clique em . Prima a tecla Shift e desloque o rato no 
sentido de rotação desejado. 

a
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Para interromper a rotação prima Esc. Para uma visualização isométrica: Faça 
clique com o botão direito sobre a área gráfica e seleccione Home View ou F6 para 
visualizar a vista isométrica do modelo. 

                            

Diferentes modos de representação 
 

Faça clique em , a partir do menu View, para visualizar o modelo 
em modo Wireframe. 
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A partir do menu Model, faça clique em  para definir os chanfros nas 
arestas superiores do mode da vez). 

            
 

Faça clique em  para visualizar o modelo em modo 
Shade com as arestas visíveis. 

 

lo (temos de executar um chanfro de ca
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Faça clique em  para definir um raio de 10 mm nas arestas indicadas do 
modelo. 

               

Para definir um novo sketch 

Faça clique em  e seleccione a face indicada do modelo para definir um 
novo sketch. 
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Ou faça clique com o botão direito sobre uma face plana do modelo e escolha New 
Sketch. 

 

ione a face, do plano sketch, para orientá-la para com 

           

Faça clique em  e defina uma circunferência de diâmetro de 30 m

Em  defina as dimensões paramétricas. 

Faça clique em  e selecc
o monitor. 

m.  
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Faça clique em  ou em E para definir uma extrusão em modo de corte do 

perfil anterior. Faça clique em  e seleccione o modo All. 

     

As opções Join, Cu tersect especificam se a extrusão é em modo de junção, 
subtracção ou intersecção com outra forma. Na Feature base, não é possível aceder 
a estas opções: 

 Adici  

 Cut – Remove volume à forma. 

 Intersect – Cria uma forma com o volume partilhado entre a feature a 
r e incluído na intersecção é eliminado. 

Não está disponível em conjuntos. 

Em Output, especifica-se se a forma a criar, sendo em modo sólido ou uma 
superfície: 

t e In

 Join – ona volume à forma. Não está disponível em conjuntos.

cria  o restante modelo. O material não 
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Sólido – Cria um novo sólido, a partir de um perfil aberto ou fechado. 
Perfis abertos não são possíveis de seleccionar para a feature base; 

Superfície – Cria uma nova superfície, a partir de um perfil aberto ou 
fechado. Estas superfícies podem ser usadas como superfícies de construção, 
servindo para delimitar formas sólidas ou para cortar modelos sólidos por 
essas mesmas superfícies. 

Em Extents, escolhe-se o método de término da extrusão. A extrusão pode ser 
definida por uma distância, terminar num plano, face de um modelo ou superfície:  

��  Distance – É o método predefinido. Define-se uma distância 
para a extrusão. A face final da extrusão é paralela ao plano 

de sketch. Faça clique em 

 

 

 

 ou em  para especificar a 

direcção desejada ou faça clique em  para definir uma 
extrusão em ambas as direcções; 

��  To Next – Selecciona a face mais próxima do modelo para 
término da extrusão segundo a direcção especificada. Faça 

clique em  ou em  para definir a direcção de extrusão 
pretendida. Faça clique em Terminator para seleccionar um 
sólido ou uma superfície, onde irá terminar a extrusão. Na 
feature base não é possível aceder a esta opção; 

 
��   To – Num modelo, faça clique em  e seleccione uma 

face, um plano ou uma superfície, para definir o término de 

 

uma extrusão. Se seleccionar uma face ou uma superfície e 
essas entidades não englobarem toda a região a extrudir, 
pode activar a opção  para definir essas entidades como 
entidades estendidas, de modo a que possam absorver toda a 
extrusão.  

��  From To – Num modelo, faça clique em  e seleccione 
uma face, um plano ou uma superfície para definir o término 
de um

 

a extrusão, em ambas as direcções. 
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��  All – 

um

Extrude um perfil através de todo o modelo, segundo 

a direcção especificada. Faça clique em  ou em  

para especificar a direcção desejada ou faça clique em  
ra definir uma extrusão em ambas as direcções. pa

Para concluir o exercício, faça clique em  para gravar o modelo.  

  

a clique no menu Tools e em Application Options seleccione o 
ive a opção Save Reminder Timer para receber uma mensage
ravação do ficheiro em intervalos de tempo definido em minutos

 

Faç separador Save. 
Act m de alerta para 
a g . 
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Exercício 

 

Faça clique em  e desenhe o seguinte perfil. Faça clique em  para 
definir as dimensões paramétricas. 
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Faça clique em  para definir uma extrusão de 80 mm. 

                     

Faça clique em  para definir os chanfros nas arestas indicadas do modelo. 

                       

Faça clique com o botão direito sobre a face indicada e escolha New Sketc

 

h. 
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 indicada. Em  
defina as dimensões paramétricas do posicionamento do centro do furo. 

                     

pa

    

 

Faça clique em  para definir um centro de furo na face  

Faça clique em ra definir um furo passante com um diâmetro de 20 mm.  
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Faça clique com o botão direito sobre a face indicada e escolha New Sketch. 

 

Faça clique em  para definir um centro de furo na face indicada. Em  
defina as dimensões paramétricas do posicionamento do centro do furo. 

 

Faça clique em  para definir um furo passante com um caixa cilíndrica. O 
diâmetro da caixa é de 20 mm com uma altura de 5 mm. O diâmetro do furo é de 
10 mm. 
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Para criar um plano paralelo a uma face de um modelo 

 

odel

 

 

A parir do meu M , faça clique em  para criar um plano.  
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Seleccione a face em relação à qual deseja criar um plano paralelo. Faça clique com 
o botão esquerdo do rato sobre o plano e arraste-o. 

       

Defina uma distância de -10 mm.  

 

ra definir um novo sketch. 

Faça clique em  e seleccione o plano indicado, para orientar a visualização do 
modelo. 

 

 

Faça clique em  e defina a linha seguinte: 

 

Faça clique em  e seleccione o plano anterior pa
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Faça clique em  para definir uma restrição de coincidência entre o vértice e o 

                      

Faça clique em  para definir uma restrição de coincidência entre o vértice e o 
ponto abaixo indicados. 

                  

Faça clique em  para definir uma nervura com 10 mm. 

 

ponto abaixo indicados.  
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 para copiar linearmente a feature anterior. Faça clique 
em Features e feature a copiar (Rib). Seleccione a aresta do modelo 
que defina a direcção de cópia. 

 

 

 

 

 

Faça clique em 
 seleccione a 
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Elimine a Feature Rectangular Pattern. Na Browser Bar, faça clique com o botão 
direito sobre a Feature e seleccione

 

 Delete.  Delete. 

111   
Tutoriais 

Autodesk Inventor 
 

Página 27/34 Ano 2010 Versão 2011 
 

EE--mmaaiill::aammeerriiccooccoossttaa@@nneett..nnoovviiss..pptt                                          MMeesssseennggeerr::  aammeerriiccooccoossttaa@@nneett..nnoovviiss..pptt  
aammeerriiccooggoommeessccoossttaa@@ssaappoo..pptt  

  

  

Elimine a Feature Rectangular Pattern. Na Browser Bar, faça clique com o botão 
direito sobre a Feature e seleccione

 

Para criar um eixo no centro de uma superfície cilíndrica 

Faça clique em  para criar um eixo no centro de cada furo. Seleccione a 
superfície cilíndrica de cada furo. 
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Faça clique em  e seleccione os dois ei ores. 

 

Faça clique em  para definir uma cópia em espelho da nervura. Faça clique 
em Features e seleccione a nervura a copiar.  

                                       

xos anteri

 

Faça clique em Mirror Plane e seleccione o plano que passa pelo centro do modelo. 
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Para concluir o exercício m para gravar o m, faça clique e odelo.    

Exercício 

 

Faça clique em  e desenhe o seguinte perfil. 
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Faça clique em  e acrescente a linha indicada. 

 

 o último segmento criado e seleccione o modo Centerline . 

 

 

Seleccione

Para aplicar as restrições 

Faça clique em  para definir uma restrição colinearidade entre os dois 
segmento

 

 

 

 

 

s de linha indicados. 
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Faça clique em  para definir uma restrição de igualdade entre dois segmentos 

Faça clique em  para definir as dimensões paramétricas. Seleccione a 
entidade ou entidades que deseja dimensionar e posicione a dimensão. Na cotagem 
dos diâmetros seleccione a Centerline como referência de eixo. 

 

a definir uma revolução do perfil em 360°. 

    

 

de linha indicados. 

 

Faça clique em  ou R par
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Faça clique com o botão direito sobre a face indicada do modelo e escolha New 

 

Seleccione  . 

 

Faça clique em  e crie uma Centerline que passe pelo centro modelo. 

 

Faça clique em  e crie o rectângulo seguinte. 

Sketch. 

e 
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Para aplicar um restrição de tangência 

Faça clique em  para definir uma restrição de tangência entre a linha superior 
do rectângulo e a circunferência exterior do modelo. 

                          

Faça clique em  para definir uma restrição de simetria entre as linhas laterais 
do rectângulo e a Centerline. Seleccione as duas linhas laterais e a Centerline. 

                                     

Faça clique em  para definir as dimensões paramétricas. 
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Seleccione o modo  e faça clique em F7 para seccionar o modelo, 
visualmente, pelo plano de trabalho. 

   

Faça clique em  para definir uma extrusão em corte. Seleccione a opção  
e o modo All zar 

   

Para concluir o exercício, faça clique em  para gravar o modelo.  

 

 

 para o corte cru todo o modelo. 


	Coloque as restantes dimensões no perfil.
	Faça clique em / ou em E para definir uma extrusão de 50 mm.
	Faça clique em / para rodar dinamicamente o modelo. Para executar uma rotação continua faça clique em /. Prima a tecla Shift e desloque o rato no sentido de rotação desejado.
	/
	Para interromper a rotação prima Esc. Para uma visualização isométrica: Faça clique com o botão direito sobre a área gráfica e seleccione Home View ou F6 para visualizar a vista isométrica do modelo.
	Faça clique em /, a partir do menu View, para visualizar o modelo em modo Wireframe.
	Faça clique em / para visualizar o modelo em modo Shade com as arestas visíveis.
	A partir do menu Model, faça clique em / para definir os chanfros nas arestas superiores do modelo (temos de executar um chanfro de cada vez).
	/      /     /
	Faça clique em / para definir um raio de 10 mm nas arestas indicadas do modelo.
	Faça clique em / e seleccione a face indicada do modelo para definir um novo sketch.
	Ou faça clique com o botão direito sobre uma face plana do modelo e escolha New Sketch.
	Faça clique em / ou em E para definir uma extrusão em modo de corte do perfil anterior. Faça clique em / e seleccione o modo All.

