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Resumo: Este projeto foi idealizado com o intuito de 

auxiliar os alunos da disciplina de Elementos de 

Máquinas (EM). Através de modelagem tridimensional, 

feita por um software de Computer Aided Design 

(CAD), pretende-se estimular o interesse do aluno e o 

aprimoramento do material didático da matéria.   

 

1. Introdução 
Em muitos campos da engenharia, os projetistas 

deparam-se com a necessidade de otimizar os 

componentes das máquinas[1]. As técnicas de 

modelamento 3D permitem tal tarefa[2]. Um trem de 

pouso, mostrado na Figura 1, sofreu um processo de 

redução de massa.  

 
Figura 1 – Trem de pouso de aeronave  

 

A otimização estrutural permitiu a redução de 9% de 

massa em relação à peça original[3].  

 
Figura 2 – Exemplo de otimização estrutural  

 

Programas similares são utilizados por diversas 

empresas ao redor do mundo durante o processo de 

desenvolvimento de produto[4]. 

 

 

2. Metodologia 
O curso de EM da Fei possui 7 diferentes temas. As 

listas de exercícios contém 69 conjuntos apresentados 

em 2D, conforme mostrado no Gráfico 1. 

 
Gráfico 1 – Distribuição de Exercícios. 

 

3. Resultados 
Alguns dos resultados são apresentados na Figura 

2. Nota-se uma melhoria na qualidade das imagens, 

permitindo uma visualização mais clara, incrementando 

assim, o aprendizado do aluno.  

 
Figura 2 – Exemplo de modelagem 3D 

 

4. Conclusões 
Acredita-se que os alunos perceberão significativa 

mudança na aparência dos desenhos, facilitando a 

compreensão e estimulando-os durante os estudos.   
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