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Objectivos gerais: 
Usar as ferramentas de modelação 3D: Extrude, Revolve, Fillet, Cut e 
Mirror. 

  

Defina o plano Front como plano de sketch (plano de trabalho). Seleccione o plano 

Front e na barra de ferramentas Standard, faça clique em . 

Defina o sketch seguinte: 
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Faça clique em  ou no menu Insert ► Base ► Extrude e defina uma extrusão de 
10 mm. 

   

Faça clique em   ou em  ou prima a tecla ENTER, para aceitar a extrusão 
apresentada. Seleccione a face indicada. 
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Faça clique em .  

Faça clique em  para definir um novo sketch na face seleccionada. Defina as 
restrições e dimensione o perfil. 

 

Faça clique em  ou no menu Insert ► Cut ► Extrude para executar uma 
extrusão em corte, no modo Through All. 
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Faça clique em  ou no menu Insert ► Reference Geometry ► Plane para criar 
um plano que passe pela aresta indicada e faça 45° com a face seleccionada do 

modelo. Para aceder a esta ferramenta ( ), pode activar a barra de ferramentas 
Reference Geometry, para isso faça clique no menu View ► Toolbars ► 
Reference Geometry. 

 

Seleccione a aresta e a face seleccionada do modelo e defina o ângulo de 45°. 

EE--mmaaiill::aammeerriiccooccoossttaa@@nneett..nnoovviiss..pptt                                          MMeesssseennggeerr::  aammeerriiccooccoossttaa@@nneett..nnoovviiss..pptt  
aammeerriiccooggoommeessccoossttaa@@ssaappoo..pptt  
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Seleccione o plano definido anteriormente e faça clique em , de seguida 
seleccione a face indicada do modelo. 

 

Faça clique em  para projectar o contorno da face seleccionada do modelo, no 
plano criado anteriormente. 

          

Faça clique em  ou no menu Insert ► Boss ► Extrude para definir uma extrusão 
em ambas as direcções. Na primeira direcção escolha a opção Up To Next, na 
segunda direcção escolha a opção Blind com uma distância de 45 mm. 

EE--mmaaiill::aammeerriiccooccoossttaa@@nneett..nnoovviiss..pptt                                          MMeesssseennggeerr::  aammeerriiccooccoossttaa@@nneett..nnoovviiss..pptt  
aammeerriiccooggoommeessccoossttaa@@ssaappoo..pptt  
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Faça clique em  ou no menu Insert ► Features ► Fillet/Round para definir um 
raio, de 8 mm, nas arestas indicadas. 
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Seleccione a face indicada. 

 

Faça clique em  para alinhar a face para o plano do ecrã. 

Faça clique em  para definir um novo sketch na face seleccionada. Defina o perfil 
seguinte.  

Aplica as restrições e dimensões necessárias. 

 

Faça clique em  ou no menu Insert ► Cut ► Extrude para executar uma 
extrusão, em modo de corte, com a opção Through All. 
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Faça clique em  ou no menu Insert ► Reference Geometry ► Plane para criar 
um plano que passe pela aresta indicada e faça 45° com a face seleccionada do 
modelo. Seleccione a aresta e a face do modelo e defina um ângulo de 45°. 

     

Seleccione o plano definido anteriormente e faça clique em . 

Seleccione a face indicada do modelo. 

 

Faça clique em  para projectar o contorno da face indicada no plano definido 
anteriormente. 
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Faça clique em  ou no menu Insert ► Boss ► Extrude e defina uma extrusão em 
ambas as direcções. Na primeira direcção escolha a opção Up To Next, na segunda 
direcção escolha a opção Blind com uma distância de 50 mm. 

                     

   

Faça clique em  ou no menu Insert ► Features ► Fillet/Round para definir um 
raio, de 8 mm, nas arestas indicadas. 
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Seleccione a face indicada. 

 

Faça clique em . Faça clique em  para definir um novo sketch na face 
seleccionada. Defina as restrições e dimensione do perfil. 

 

Faça clique em  ou no menu Insert ► Cut ► Extrude para executar uma 
extrusão, em modo de corte, com a opção Through All. Activar a opção Flip side to 
cut, caso necessário. 
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Seleccione a face indicada. 
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Faça clique em  para definir um novo sketch na face seleccionada. Crie o sketch 
seguinte: 

 

Faça clique em  ou no menu Insert ► Boss ► Extrude e defina uma extrusão em 
modo Up To Vertex. 
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Faça clique em  ou no menu Insert ► Features ► Fillet/Round para definir um 
raio, de 8 mm, nas arestas indicadas. 
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Seleccione a face indicada. 

 

Faça clique em  para definir um novo sketch na face seleccionada. Crie o sketch 
seguinte. 

 

Faça clique em  ou no menu Insert ► Cut ► Extrude para executar uma 
extrusão, em modo de corte, com a opção Offset From Surface. Seleccione a face 
indicada e defina uma distância de offset de 5 mm. 
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Seleccione a face indicada. 

 

Faça clique em  para definir o sketch seguinte na face seleccionada. 

 

Faça clique em  para aceder à caixa de diálogo de definição das restrições. 
Seleccione a circunferência anterior e a aresta cilíndrica do modelo e faça clique em 

. 
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Faça clique em  ou no menu Insert ► Cut ► Extrude para executar uma 
extrusão em corte, no modo Through All. 
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Defina o sketch seguinte. Defina as restrições e dimensione o perfil. 

 

Faça clique em  ou no menu Insert ► Base ► Revolve para definir uma 
revolução de 360°, da secção anterior.  
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Seleccione a face indicada. 
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Faça clique em  para definir um novo sketch na face seleccionada. Defina o 
sketch seguinte:  

 

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

 

Para definir uma restrição do tipo Simetria entre duas entidades de um sketch em 
relação a uma Centerline 

Faça clique em  para aceder à caixa de diálogo de definição das restrições. 
Seleccione as duas circunferências indicadas e a Centerline e faça clique em 

.  
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Defina as restantes dimensões e restrições. 

 

Faça clique em  ou no menu Insert ► Cut ► Extrude para executar uma 
extrusão em corte em modo Through All. 
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Faça clique em  ou no menu Insert ► Features ► Fillet/Round para definir um 
raio, de 2 mm, nas arestas indicadas. 
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Defina o sketch seguinte: 
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Faça clique em  ou no menu Insert ► Base ► Extrude e defina uma extrusão de 
70 mm, em modo Thin Feature. Seleccione a opção Mid Plane e defina uma 
espessura de 10 mm. 
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Seleccione um plano que passe pelo centro do modelo e faça clique em . Defina 
o sketch seguinte: 

                                     

Faça clique em  ou no menu Insert ► Base ► Extrude e defina uma extrusão de 
10 mm, em modo Mid Plane. 
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Seleccione novamente o plano anterior. 

 

Faça clique em  para definir um novo sketch no plano seleccionado. Defina o 
sketch seguinte: 

 

Faça clique em  ou no menu Insert ► Base ► Extrude e defina uma extrusão de 
36 mm, em modo Mid Plane. 
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Seleccione a face indicada. 
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Faça clique em  para definir um novo sketch na face seleccionada. Faça clique 

em  para projectar o contorno da face seleccionada.  

 

Faça clique em  ou no menu Insert ► Cut ► Extrude para executar uma 
extrusão em corte, do Sketch anterior, em modo Through All. 
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Faça clique em  ou no menu Insert ► Features ► Fillet/Round para definir um 
raio de 18 mm, nas arestas indicadas. 

          

Seleccione a face indicada. 
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Faça clique em  para definir um novo sketch na face seleccionada. Defina o perfil 
seguinte. 
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Faça clique em  ou no menu Insert ► Boss/Base ► Extrude e defina uma 
extrusão de 5 mm em modo Blind. 

     

Faça clique em  ou no menu Insert ► Reference Geometry ► Plane para criar 
um plano que paralelo à face seleccionada, a uma distância de 4 mm. Seleccione a 
face indicada do modelo e defina uma distância de 4 mm. 
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Faça clique em   ou no menu Insert ► Pattern/Mirror ► Mirror. 

Seleccione o plano e a feature criada anteriormente. 
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Seleccione a face indicada. 

 

Faça clique em  para abrir um sketch na face seleccionada. Defina o sketch 
seguinte. 

 

Faça clique em  ou no menu Insert ► Cut ► Extrude para executar uma 
extrusão em corte, do sketch anterior, em modo Through All. 
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Novidades significativas da Versão 2010 

A ferramenta Sketch Fillet  permite efectuar múltiplos raios em simultâneo. Os 
arcos podem ser arrastados de forma dinâmica. 
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Na versão 2010 o parâmetro que controla o número de cópias numa operação de 
Rectangular ou Circular Pattern de múltiplas entidades de Sketch é agora 
referenciado. 

 

A ferramenta Convert Entities  tem agora disponível um caixa de diálogo não 
exigindo que a geometria a projectar tenha que ser previamente seleccionada antes 
de executar a ferramenta. 

   

A ferramenta Equation Driven Curve  permite definir, em ambientes de Sketch 
2D ou 3D, curvas paramétricas, por exemplo y=sin(x)*20 entre x=1 e x =10. 
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