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Resumo: O objetivo principal desse projeto de 

iniciação didática é utilizar programas de computador 

utilizados para a modelagem de desenhos técnicos na 

confecção de animações. Esse material didático será 

utilizado nas aulas da disciplina Elementos de Máquinas 

para amplificar a compreensão dos alunos ao tornar a 

aula mais dinâmica e proveitosa.  

 

1. Introdução 
Para alunos de engenharia, as dúvidas mais comuns 

em relação a projetos mecânicos são referentes a não 

visualização correta do sistema, uma vez que as peças 

são quase sempre representadas com projeções técnicas 

bidimensionais. Em seu estudo [1], consegue um ótimo 

resultado comparando pessoas que trabalham 

diretamente com projetos mecânicos e leigos, 

projetando imagens em duas dimensões (2D) e em 

vistas diferentes do 3D rebatidas para o 3D (ortogonal e 

axonométrico). 

Uma projeção axonométrica em corte de uma 

máquina é apresentada na Figura 1. 

 
Figura 1 – Desenho com projeção 2D axométrica 

Fonte: Autor ‘adaptado de” Cartonnet, 1999, p.159 

 

Comparando-se com a projeção ortogonal da mesma 

máquina que é ilustrada na Figura 2, nota-se que a 

imagem se torna mais complexa.  

 
Figura 2 – Desenho com projeção 2D ortogonal 

Fonte: Autor “adaptado de” Cartonnet, 1999, p.158 

 

Pode-se então concluir que o uso de softwares, 

principalmente para estudantes de engenharia mecânica, 

é não somente interessante, mas também potencializa a 

percepção 3D para futuros projetos mecânica. 

 

2. Metodologia 
Definidos os roteiros das animações, decidiu-se 

estabelecer um plano de ação junto ao professor 

orientador para o processo de produção dos vídeos. Esse 

processo foi dividido em 6 etapas: 

1. Produção dos slides e animações; 

2. Implantação dos efeitos visuais e sonoros; 

3. Gravação e implantação da narração; 

4. Ajustes, alterações e revisão final. 

 

2. Resultados Parciais 
Obviamente essa proposta não conseguirá 

demonstrar as animações e quais foram os benefícios 

atingidos pelo uso das animações. Não obstante disso, 

para tentar ilustrar as melhoras promovidas ao curso, as 

figuras a seguir irão apresentar capturas de telas de 

alguns resultados obtidos. 

 
Figura 3 – Utilização de componentes sobre tensão 

 
Figura 4 – Ciclos para ensaio de tração 

4. Conclusões 
Em função do progresso recente e do alinhamento do 

método de trabalho entre o aluno e o orientador, 

estipula-se que o cronograma, os benefícios e os 

objetivos iniciais serão atendidos. 
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