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1 INTERFACE INICIAL  

Todos os procedimentos com exercícios práticos usarão as subpastas contidas na pasta de treinamento 

“Exercícios_pré-formatados” que será disponibilizada aos treinandos em cópia aos dispositivos de 

armazenamento de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

Botão Navegador 

O Botão Navegador possui os caminhos das opções padrões como New, Open, Save, Print, Options e etc. 

 

Abas de Ferramentas 

As Abas de Ferramentas organizam grupos de ferramentas por categorias. A Get Started é a principal aba 

contendo menus para iniciar arquivos, abrir os existentes e criar pasta de projetos. 

 

Pesquisa de Ajuda 

O campo Pesquisa de Ajuda permite que o usuário escreva as palavras chaves que fazem parte de sua 

dúvida com relação a algum comando, ferramenta ou parâmetro do Inventor. Se não houver uma 

biblioteca de ajuda instalada pra ser usada off-line no computador, então ele abre o navegador de 

internet pra mover a ajuda no conteúdo online. 

  

Botão 

Navegador 

Abas de Ferramentas Pesquisa de ajuda 
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2 CRIANDO PASTA DE PROJETO 

A pasta de projeto é um recurso que o Inventor utiliza para organizar seus arquivos titulares e de backup. 

Um arquivo de extensão ipj é criado nessa pasta assim que for definida como pasta de projeto. 

 

Procedimento 

a) Clique no botão Projects do grupo Launch da aba Get Started, conforme figura abaixo. Depois 

disso será aberta uma janela que permite criar e gerenciar as pastas de projetos. Se já houver 

uma pasta de projeto e a mesma não se encontra listada, para localizá-la e listá-la bastará clicar 

no botão Browse. 

 

 

 

 

b) Clique no botão New para gerar uma nova pasta de projeto. 

c) Na janela Inventor project wizard que se abre é recomendável escolher a opção New Single User 

Project, conforme figura abaixo. A opção New Vault Project só será marcada se o projetista 

participar de um projeto compartilhado com outros envolvidos. 

 

 

Lista de Projetos ativados 

(exemplos) 
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d) Pressione Next em seguida. 

e) A nova janela que se abre oferece dois campos, o Name para ser digitado o nome do projeto e o 

Project Folder para ser definido o local da pasta. 

 

f) Clique no campo Name e digite o nome do projeto. Por exemplo “Projeto01”. 

g) Clique no botão de rastreio de pasta conforme a figura acima. 

h) Após abrir a janela Procurar Pasta, localize uma pasta de seu diretório (podemos usar como 

exemplo a área de trabalho). 

i) Clique no botão Criar Nova Pasta e defina seu nome, “Projeto01” para seguir este exemplo. 

Confirme no botão OK. 

j) Clique no botão Finish e sua pasta já passa a fazer parte da listagem de projetos. 

k) Clique no botão Done para finalizar a atividade. 

l) Para se certificar de que tudo ocorreu bem basta navegar até a pasta criada, abri-la e verificar se 

ela possui dois conteúdos: pasta OldVersion e arquivo Projeto01.ipj, conforme a figura seguinte. 

 

 

  

Botão de rastreio 

de pasta 
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3 CRIAR ARQUIVO NOVO 

O botão New  da aba Get Started é o acesso preferencial,  pois podemos a partir dele escolher os 

novos arquivos no Template correto. A janela que se abre é a seguinte: 

 

Ao lado esquerdo da janela se encontram as pastas de Templates. No caso deste treinamento a pasta de 

Template que será usada é a Metric com unidades em milímetros. Ao lado direito da janela se apresenta uma 

amostra do tipo de arquivo pertencente a cada ambiente. 

No centro da janela são mostrados quatro grupos de arquivos. Cada grupo corresponde a um ambiente 

específico do Inventor. O grupo Part, com os templates de arquivos destinados à modelagem de peças. O grupo 

Assembly, com os templates de arquivos destinados à montagem do conjunto a partir das peças feitas no Part. O 

grupo Drawing, com os templates de arquivos destinados à representação detalhada das folhas de desenho. O 

grupo Presentation, com o templates de arquivos feitos para criar uma apresentação do projeto, com animação 

que mostra a lógica de montagem e funcionamento do conjunto mecânico. 
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4 AMBIENTE PART 

4.1 INTERFACE 

Crie um arquivo novo do tipo Standard(mm).ipt no grupo Part do Template Metric. O procedimento para 

criar o arquivo novo é dar dois cliques rápidos no tipo, ou apertar o botão Create depois de selecionado na janela. 

Feito isso, toda a tela do Inventor se arranja com as ferramentas próprias do ambiente Part. 

 

 

 

Browser Edition 

O Browser, ou árvore de construção, é o campo que reúne todos os itens de modelagem da peça, ou seja 

cada ferramenta que se usa na edição do modelo fica listado e disponível para visualização ou alteração. 

O primeiro conteúdo da árvore é a pasta Origin, que abriga no seu interior as entidades geométricas 

básicas como Axis(eixos), Planes (planos) e Center Point. Essas entidade são as primeiras referências de apoio da 

modelagem. 

 

 

Pasta Origin recolhida 

 

Pasta Origin Aberta 

Browser Edition 

(árvore de construção) 

Abas 

Área de Desenho 

Cube View 

Navigation Bar 
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Abas 

O ambiente Part possui abas específicas ao seu uso. A mais utilizada é a aba 3D Model que cuida da 

modelagem e refino da peça em edição. 

 

Área de Desenho 

A área de desenho é o espaço de modelagem e visualização da peça a ser editada. 

 

View Cube 

É o recurso que se usa para manipular o pontos de vistas. Pode variar entre vistas ortográficas e 

perspectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

View Cube 

 

View Cube com menu 

de contexto aberto 

 

Isométrica 
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Navigation Bar 

A barra de navegação reúne os comandos manipulação da vista e de sua representação, como pontos de 

vista, modos de perspectivas, controles de iluminação e sombras. 

 

 

 

FULL NAVIGATION WHEEL: fornece o acesso às ferramentas gerais de navegação do ambiente 3D. 

PAN: desloca a área de desenho na tela. 

ZOOM: aplica as modalidades de comando ZOOM. 

ORBIT: função que rotaciona a vista ao redor do objeto em todos os eixos. 

LOOK AT: toma uma face plana selecionada e a torna paralela à visão de tela. 

ZOOM ALL: aplica o comando zoom abrangendo na tela toda a extensão da peça. 

ZOOM WINDOW: aplica o comando ZOOM por janela de abrangência. 

ZOOM SELECTED: aplica o comando zoom abrangendo na tela a extensão de uma face selecionada. 

PREVIOUS VIEW: retorna ao ponto de vista anterior à última alteração. 

NEXT VIEW: avança ao ponto de vista da última alteração. 

ORTHOGRAPHIC, ou PERSPECTIVE: alterna a representação entre vista ortográfica e perspectiva cônica. 

VISUAL STYLES: alterna entre os tipos de representação gráfica do modelo 3D. 

GROUND PLANE: plano de base horizontal. 

 

 

4.2 FUNÇÕES DO MOUSE – MANIPULANDO VISTAS 

1. Botão esquerdo 

2. Botão rodinha 

3. Botão direito 
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Botão esquerdo 

Responsável pelas atividades comuns de seleção com um clique normal e, ou dois cliques rápidos. 

 Se for associado com a tecla F2 ele executa o comando PAN. 

 Se for associado com a tecla F3 ele executa o comando ZOOM. 

 Se for associado com a tecla F4 ele executa o comando ORBIT. 

 

Botão rodinha 

 Responsável por manipular a vista do ambiente 3D. 

 Se clicar e segurá-lo, executará o comando PAN. 

 Se girá-lo, executará o comando ZOOM. 

 Se clicar segurando-o junto com a tecla Shift, ele executa o comando ORBIT. 

 Se clicar duas vezes ligeiramente, executará o comando ZOOM ALL. 

Botão Direito 

Responsável por oferecer um menu de contexto, ou opções prosseguimento em alguns comandos. 

 Basta um clique simples. 

Procedimento: 

 Abra o arquivo “Peça_de_Exemplo_01.ipt” que está na subpasta “Modelos de Exemplos”. 

 

5 COMANDOS DO AMBIENTE PART 

5.1 CREATE 2D SKETCH 

 

Este comando permite criar o perfil bidimensional que será usado para modelar as peças sólidas. Para o 

arquivo novo sempre exigirá o uso de um dos planos originais, por exemplo XY Plane. Para sólidos existentes as 

faces planas podem servir de base. 
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5.2 CREATE 3D SKETCH 

 

Este comando permite criar um traçado tridimensional que pode ser usado, por exemplo, para criar 

caminhos de uma tubulação curvada, ou um esqueleto de uma estrutura metálica em treliças, etc. 

5.3 PRIMITIVES (BOX, CYLINDER, SPHERE E TORUS) 

 

Este serve para criar um dos quatro sólidos padrões (prisma, cilindro, esfera e toro) de maneira mais 

rápida. 

 

 

5.4 EXTRUDE 

 

Este comando faz a extrusão a partir de um 2D Sketch. 

Depois de acionado ele abre uma janela de parâmetros que permite configurar sua extensão, seu modo e 

a direção dos vetores de extrusão. 

Pode ser gerada uma extrusão positiva com o “modo join”, extrusão negativa com o “modo  cut” 

e extrusão intersecionada com o “modo  intesect”. 

Procedimento 

a) Abra o arquivo “Extrude_Exemplo_01.ipt” da subpasta “Modelos de Exemplos”. 

b) Clique no botão Extrude e aparecerá uma extrusão “join” positiva com o vetor para cima. 

c) Digite o valor 5 no campo no campo “Extents”. 

d) Alternando entre as opções join, cut e intersect, conforme os ícones mostrados acima. 

e) Aperte o botão “Cancel”. 
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f) Após fechar a janela chame Extrude novamente. 

g) Clique em cada um dos botões de vetores para verificar a direção da extrusão. 

 

5.5 REVOLVE 

 

O Revolve é um comando que permite gerar uma figura em revolução a partir de um 2D Sketch e de um 

eixo. Sua janela possui modos idênticos aos do extrude: join, cut e intersect.  

Procedimento 

a) Abra o arquivo “Revolve_Exemplo_01.ipt” da subpasta “Modelos de Exemplos”. 

b) Clique no botão Revolve. Será aberta uma caixa de diálogo com o mesmo nome 

do comando.  

c) Clique no botão abaixo de Extents e escolha a opção Angle. 

d) No campo de preenchimento que se abre, digite o valor 90. 

e) Pressione OK. 

 

No campo de preenchimento que se abre, digite o valor 90. 

Pressione OK. 

 

5.6 LOFT 

 

Este comando permite gerar um sólido a partir de perfis variados. 

Procedimento 

a) Abra o arquivo “Loft_Exemplo_01.ipt” da subpasta “Modelos de Exemplos”. 

b) Acione o botão Loft. 

c) Selecione clicando os Sketches na ordem de baixo para cima. 

d) Aperte OK. 
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5.7 SWEEP 

 

O Sweep permite gerar uma peça por meio de varredura tendo um perfil e um caminho. 

Procedimento 

a) Abra o arquivo “Sweep_Exemplo_01.ipt” da subpasta “Modelos de Exemplos”. 

b) Clique no botão do comando Sweep. 

c) Selecione o círculo de diâmetro maior do Sketch. 

d) Seleciona o trajeto do Sketch. 

e) Aperte OK. 

 
5.8 RIB 

 

Este comando permite criar elementos de nervuras. 

Procedimento 

a) Abra o arquivo “Rib_Exemplo_01.ipt” da subpasta “Modelos de Exemplos”. 

b) Clique no botão Rib. 

c) Selecione o modo Parallel to Sketch Plane  

d) Preencha o valor 3 no campo Thickness. 

e) Aperte OK. 
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5.9 COIL 

 

Procedimento 

a) Abra o arquivo Abra o arquivo “Coil_Exemplo_01.ipt” da subpasta “Modelos de Exemplos”. 

b) Acione o comando Coil. Abrirá a janela de diálogo com os parâmetros. 

c) Como só existe um perfil, o comando já antecipa sua seleção. Basta ir direto ao próximo passo 

que é clicar no eixo. 

d) Clique na aba Coil Size  

e) Digite o valor 6 no campo Pitch e o valor 8 no campo Revolution. 

f) Aperte OK. 

 
5.10 EMBOSS 

 

Este comando permite criar gravação em alto ou baixo relevo, como por exemplo, um texto. 

Procedimento 

a) Abra o arquivo “Emboss_Exemplo_01.ipt” da subpasta “Modelos de Exemplos”. 

b) Selecione o comando Emboss. 

c) Clique na palavra “TEXTO” na face da peça e digite o valor 2 no campo Depth. 

d) Aperte OK. 
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5.11 DERIVE 

 

Permite criar uma peça por meio da visualização de outra peça existente usada como referência. 

Procedimento 

a) Crie um novo arquivo Part. 

b) Ative o comando Derive. Se abre uma janela de contexto Derived Part. 

c) Selecione o arquivo “Derive_Peça_de_Referência.ipt”. 

d) Clique Open. 

e) Aperte o botão OK. 

5.12 HOLE 

 

Este comando executa furos com padrão e sem padrão. 

Procedimento 

a) Abra o arquivo “Hole_Exemplo_01.ipt” da subpasta “Modelos de Exemplos”. 

b) Ative o comando Hole. Sua janela de opções é bem ampla. 

c) Dê o primeiro clique na face plana circular e o segundo clique na face cilíndrica. 

d) Digite o valor 10 no campo de diâmetro. 

e) Aperte o botão OK. 
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5.13 FILLET 

 

O comando Fillet executa cantos arredondados em arestas externas e internas. 

Procedimento 

a) Abra o arquivo “Fillet_Exemplo_01.ipt” da subpasta “Modelos de Exemplos”. 

b) Ative o comando Fillet. 

c) Clique na aresta circular superior do furo da peça. 

d) Digite o valor 5 no campo “R:”. 

e) Aperte OK. 

 

5.14 CHAMFER 

 

Este comando permite a criação de chanfros em arestas externas e internas. 

Procedimento 

a) Abra o arquivo “Chamfer_Exemplo_01.ipt” da subpasta “Modelos de Exemplos”. 

b) Ative o comando Chamfer. 

c) Selecione as duas arestas superiores da largura da peça. 

d) Digite o valor 7 no campo “Distance”. 

e) Aperte OK. 
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5.15 SHELL 

 

Este comando permite a geração de cavidades nos modelos para criar peças tipo carcaça. 

Procedimento 

a) Abra o arquivo “Shell_Exemplo_01.ipt” da subpasta “Modelos de Exemplos”. 

b) Ative o comando Shell. 

c) Clique na face superior da peça. 

d) Aperte OK. 

 

5.16 DRAFT 

 

Este comando aplica um ângulo em uma face específica da peça. 

Procedimento 

a) Abra o arquivo “Draft_Exemplo_01.ipt” da subpasta “Modelos de Exemplos”. 

b) Clique no botão do comando Draft. 

c) Clique selecionando primeiro a face superior e depois umas das faces laterais. 

d) Digite o valor 10 no campo “Draft Angle”. 

e) Aperte OK. 

5.17 THREAD 

 

Este comando aplica representação de rosca em eixos e furos de peças. 

Procedimento 

a) Abra o arquivo “Thread_Exemplo_01.ipt” da subpasta “Modelos de Exemplos”. 
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b) Clique no botão do comando Thread. 

c) Selecione a superfície cilíndrica de maior comprimento da peça. 

d) Aperte OK. 

 

5.18 SPLIT 

 

Este comando executa um corte na peça baseado numa linha de separação. 

Procedimento 

a) Abra o arquivo “Split_Exemplo_01.ipt” da subpasta “Modelos de Exemplos”. 

b) Clique no botão do comando Split. 

c) Selecione o Sketch na área de desenho. 

d) Clique no modo  Trim Solid da janela de contexto. 

e) Selecione o vetor  que aponta para o lado a ser removido na área Remove. 

f) Aperte OK. 

 

 

5.19 COMBINE 

 

Este comando executa uma operação de união, subtração ou interseção entre dois ou mais sólidos. 

Procedimento 

a) Abra o arquivo “Combine_Exemplo_01.ipt” da subpasta “Modelos de Exemplos”. 

b) Clique no botão do comando Combine. 

c) Selecione o sólido externo (cor cinza) primeiramente. 
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d) Selecione o sólido interno (cor laranja). 

e) Marque o botão Cut  da caixa de diálogo. 

f) Aperte OK. 

5.20 PLANE 

 

Este comando permite criar plano de construção em orientação e posições diferentes dos originais. 

Procedimento 

a) Abra o arquivo “Plane_Exemplo_01.ipt” da subpasta “Modelos de Exemplos”. 

b) Clique no botão do comando Plane. 

c) Clique no vértice quando se mostrar como um ponto amarelo. 

d) Clique na aresta quando se mostrar como um linha vermelha. 

5.21 AXIS 

 

Este comando permite a criação de eixos de construção. 

Procedimento 

a) Abra o arquivo “Axis_Exemplo_01.ipt” da subpasta “Modelos de Exemplos”. 

b) Clique no botão do comando Axis. 

c) Clique na superfície cilíndrica. 
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5.22 RECTANGULAR PATTERN 

 

Este comando permite criar uma cópia distribuída em matriz retangular de elementos prontos da árvore 

de construção. 

Procedimento 

a) Abra o arquivo “Rec_Pattern_Exemplo_01.ipt” da subpasta “Modelos de Exemplos”. 

b) Clique no botão do comando Rectangular Pattern. 

c) Selecione os elementos Hole1 e Extrusion2 da árvore de construção. 

d) Clique no botão Direction 1 e selecione uma aresta de comprimento da peça. 

e) Clique no botão Direction 2 e selecione uma aresta de largura da peça. 

f) Use o botão Flip  se for preciso inverter a direção das réplicas. 

g) Preencha os campos conforme a imagem abaixo. 

 

h) Aperte OK. 
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5.23 CIRCULAR PATTERN 

 

Este comando uma cópia distribulída circularmente de elementos prontos da árvore de construção. 

Procedimento 

a) Abra o arquivo “Circular_Pattern_Exemplo_01.ipt” da subpasta “Modelos de Exemplos”. 

b) Clique no botão do comando Circular Pattern. 

c) Selecione o rasgo da peça clicando diretamente nele, ou no Extrusion2 da árvore de construção. 

d) Clique  na seta vermelha da caixa de opções para escolher o eixo. 

e) Clique na superfície cilíndrica da peça. 

f) Digite o valor 5 do campo Placement na caixa de diálogo. 

g) Aperte OK. 

 

5.24 MIRROR 

 

Este comando executa... 

Procedimento 

a) Abra o arquivo “Mirror_Exemplo_01.ipt” da subpasta “Modelos de Exemplos”. 

b) Clique no botão do comando Mirror. 

c) Clique no botão Mirror a Solid  da caixa de diálogo. 

d) Clique na seta de seleção  mirror plane . 

e) Selecione a face lateral plana superior da peça. 

f) Aperte OK. 
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6 AMBIENTE ASSEMBLY 

6.1 INTERFACE 

Crie um arquivo novo do tipo Standard(mm).iam no grupo Assembly do Template Metric. O procedimento 

para criar o arquivo novo é dar dois cliques rápidos no tipo, ou apertar o botão Create depois de selecionado na 

janela. 

Feito isso, toda a tela do Inventor se arranja com as ferramentas próprias do ambiente Assembly. 

 
 

A interface do ambiente Assembly também possui os recursos do ambiente Part, como as Abas de 

Ferramentas, o Browser Edition, o Cube View, o Navigation Bar e a Área de Desenho. 

A árvore de edição do ambiente Assembly funciona um pouco diferente da árvore do ambiente Part. No 

Assembly a prioridade é exibir os componentes reunidos e suas relações de montagem, enquanto no Part se exibe 

as ferramentas de construção, conforme figuras abaixo. 

 

Browser do Assembly 

 

Browser do Part 
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7 COMANDOS DO AMBIENTE ASSEMBLY 

Os comandos a seguir demonstrados entre os itens 7.1 e 7.10 estão contidos na Aba Assemble, conforme 

figura abaixo. 

 

 

 

7.1 PLACE COMPONENT 

 

Este comando permite inserir no ambiente Assembly as peças que foram feitas no ambiente Part, de 

modo a reuni-las para montar o conjunto. 

Procedimento 

a. Abra o arquivo de projeto “Torninho_Paralelo.ipj”, que se encontra na subpasta “Torninho 

Paralelo”. 

b. Clique no botão Open  do grupo Launch da aba Get Started. 

c. Selecione o arquivo “Place_Exemplo_01.iam” e aperte o botão Open. Esse arquivo já contém o 

componente “7-Mandíbula Fixa.ipt” na árvore de edição e na área gráfica do Assembly. 

d. Clique no botão do comando Place Componente. Abrirá uma janela da pasta do projeto com os 

arquivos dos componentes. 

e. Selecione o arquivo “2-Mandíbula Móvel.ipt” e aperte o botão Open. O cursor carrega um 

fantasma do componente que poderá ser posto em algum espaço próximo do que já existe na 

área gráfica. 

f. Dê um clique na área gráfica. Note que após o clique o componente passa para uma aparência 

sólida e o cursor ainda permanece com um fantasma esperando inserir mais desse componente. 
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g. Aperte a tecla ESC para concluir o comando. 

h. Refaça as operações do item “d” ao item “g” para inserir o restante dos componentes. 

i. Feche o arquivo sem salvar. 

 

7.2 PLACE FROM CONTENT CENTER 

 

Este comando permite inserir no ambiente Assembly as peças do catálogo de componentes padrão 

contidas no Inventor, de modo a reuni-las para montar o conjunto. 

 

A janela do Centro de Conteúdo tem três divisões: 

 Category View, uma espécie de navegador dos tipos de componentes padrão que reúne 

parafusos, porcas, conectores, perfis, tubulações e outras peças agrupadas segundo sua 

classificação. 

 Views, uma área de pré-visualização dos componentes, representados segundo as suas normas. 

 Table View, uma tabela detalhada do componente que permite escolhe-lo segundo suas 

dimensões. 

Procedimento 

a. Abra o arquivo de projeto “estudo assembly.ipj”, que se encontra na subpasta “Conjunto de 

Estudo Assembly”. 

Category 

View 

Views 

Table View 
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b. Clique no botão Open  do grupo Launch da aba Get Started. 

c. Selecione o arquivo “Place_Exercício_01.iam” e aperte o botão Open. 

d. Clique no botão do comando Place from Content Center. Abrirá uma janela do catálogo de 

componentes padrão. 

e. Expanda o Category View, no grupo Fasteners (parafusos) e nas hierarquias abaixo até encontrar 

um padrão de parafuso sextavado com diâmetro 5,0mm e altura útil de 10,0mm, conforme figura 

abaixo. 

 

f. Selecione algum modelo de parafuso em Views (na vista de pré-visualização). 

g. Selecione o tipo de dimensionamento correto no Table View. 

h. Clique em OK. A janela fechará e o cursor terá a companhia da peça. 

i. Localize uma posição na área gráfica e dê um clique para inserir o componente. Clique quantas 

vezes conforme o número de componentes a ser posto. 

j. Aperte ESC para concluir. 

k. Clique novamente no botão do comando Place from Content Center. 

l. Expanda o Category View, no grupo Fasteners (parafusos), depois em Rivets (rebites) até 

encontrar um padrão de rebite cabeça redonda larga com diâmetro 3,0mm e altura útil de 

6,0mm, conforme figura abaixo. 

 

m. Selecione um modelo em Views (na vista de pré-visualização). 

n. Selecione o tipo de dimensionamento correto no Table View. 

o. Clique em OK. A janela fechará e o cursor terá a companhia da peça. 
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p. Localize uma posição na área gráfica e dê um clique para inserir o componente. Clique quantas 

vezes conforme o número de componentes a ser posto. 

q. Aperte ESC para concluir. 

7.3 FREE ROTATE 

 

Este comando permite orientar a rotação de uma peça para gerar um posicionamento prévio antes de 

relacioná-la com uma outra peça. 

Procedimento 

a. Abra o arquivo de projeto “Free Rotate Exemplo_01.iam”, que se encontra na subpasta “Conjunto 

de Estudo Assembly”. 

b. Selecione a peça “Encaixe Acoplável.ipt”. 

c. Clique no comando Free Rotate. Uma área de rotação envolve a peça. 

d. Clique segurando com o botão esquerdo no centro da área de rotação. Posicione o encaixe de 

maneira razoável com a lógica de montagem. 

e. Aperte ESC para concluir o comando. 

 

7.4 CONSTRAIN 

 

Este comando permite a montagem de componentes por meio de restrições geométricas dos seus 

elementos, face com face, eixo com eixo, etc. 

Procedimento 

a. Abra o arquivo de projeto “Constrain Exemplo_01.iam”, que se encontra na subpasta “Conjunto 

de Estudo Assembly”. Esse arquivo contém três peças para praticar. 

b. Acione o comando Constrain. Será aberta um caixa de diálogo com várias opções. 
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c. Selecione a face rebaixada da “Peça Inferior.ipt”, conforme figura abaixo. 

 

d. Orbite o conjunto para visualizar a parte inferior e selecione a face da “Peça Superior.ipt”, 

conforme figura abaixo.  

 

e. Aperte o botão Apply da janela de contexto. A primeira restrição planar é feita. 

f. Clique na face lateral da peça conforme figura abaixo. 

 

g. Orbite e clique na face lateral da outra peça, conforme a figura seguinte. 

 

h. Aperte o botão Apply da janela de contexto. A segunda restrição planar é feita. 
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i. Na caixa de diálogo, mude o Solution para o modo Flush (lado direito). 

 

j. Clique na face indicada pela seguinte figura. 

 

k. Clique na face da outra peça, conforme a figura. 

 

l. Aperte OK da caixa de diálogo. A terceira restrição planar é feita. 

m. Acione novamente o comando Constrain. 

n. Selecione a face inferior da peça “Ponta.ipt”, conforme imagem abaixo. 
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o. Seleciona a face do fundo do furo da Peça Superior. 

                               

p. Aperte OK. Feita a quarta restrição planar. 

q. Desloque a ponta para fora da região de montagem. 

r. Acione o comando Constrain e selecione a superfície cilíndrica da peça Ponta.ipt de acordo com a 

figura seguinte. 

 

s. Selecione a face cilíndrica do furo. 

 

t. Aperte OK. Feita a primeira relação cilíndrica. 

 

7.5 PATTERN COMPONENT 

  

Este comando permite uma cópia distribuída dos componentes multiplicando-os entre linhas e colunas. 

Procedimento 

a. Abra o arquivo de projeto “Pattern_Exemplo_01.iam”, que se encontra na subpasta “Conjunto de 

Estudo Assembly”. Esse arquivo contém uma chapa perfurada e um parafuso. 
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b. Ative o comando Pattern. Uma janela de com três abas será aberta com os seus parâmetros. A 

primeira aba cuida de selecionar os componente, a segunda aba de usar o modo de distribuição 

retangular, a terceira aba da distribuição circular. 

 

c. Selecione clicando apenas no parafuso sextavado. A seta vermelha passa a ficar branca 

 indicando que houve seleção válida. 

d. Clique na aba Rectangular. Nela estão contidos dois grupos de opções, o Column(coluna) e o 

Row(linha). Cada qual possui as seguintes opções: 

  Uma seta vermelha que serve para ativar a seleção da linha de referência 

  Um botão que definir para qual lado devem ser distribuídas as réplicas 

  Um campo para definir o número de réplicas 

  Um campo para definir a distância entre as rélicas 

 

e. Clique na seta vermelha do grupo Column. 

  

mailto:contato@liberi-ead.com


 
f. Posicione o cursor sobre uma das arestas de comprimento do componente Chapa, verifique o 

sentido da seta e clique para tê-la como referência, conforme figura abaixo. 

 

g. No campo do número de réplicas  entre com o valor 6 relativo ao número de furos 

do comprimento da chapa. 

h. No campo de distância  digite 15. 

i. Se as réplicas se distribuírem para o lado errado, inverta com o botão flip . 

j. Clique na seta vermelha do grupo Row. 

k. Posicione o cursor sobre uma das arestas de largura do componente Chapa, verifique o sentido da 

seta e clique para tê-la como referência, conforme figura abaixo. 

 

l. No campo do número de réplicas  entre com o valor 2 relativo ao número de furos 

na direção da largura da chapa. 

m. No campo de distância  digite 15. 

n. Se as réplicas se distribuírem para o lado errado, inverta com o botão flip . 

o. Aperte OK. 
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7.6 MIRROR COMPONENT 

 

Este comando permite criar uma cópia simétrica dos componentes a partir de um plano de simetria. 

Procedimento 

a. Abra o arquivo de projeto “Mirror_Exemplo_01.iam”, que se encontra na subpasta “Conjunto de 

Estudo Assembly”. Esse arquivo contém alguns componentes e uma chapa verde com um plano 

médio vertical. 

b. Acione o comando Mirror. Será aberta uma janela de diálogo. 

c. Selecione clicando em cada um dos componentes, tomando cuidado pra não selecionar a chapa 

verde. 

d. Clique na seta vermelha   e selecione o plano médio de simetria. 

e. Aperte o botão Next. 

f. Aperte o botão OK. 

 

 

8 AMBIENTE DRAWING 

8.1 INTERFACE 

Crie um arquivo novo do tipo idw no grupo Part do Template Metric. Uma sugestão seria usar os tipos que 

se aproximam das normas brasileiras como DIN.idw, ou ISO.idw. O procedimento para criar o arquivo novo é dar 

dois cliques rápidos no tipo, ou apertar o botão Create depois de selecionado na janela. 

Feito isso, toda a tela do Inventor se arranja com as ferramentas próprias do ambiente Drawing. 
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A inteface do ambiente Drawing é bem específica, apesar de manter o mesmo visual dos outros 

ambientes com reunião de ferramentas agrupadas em abas. 

Browser Edition 

O Browser, ou árvore de construção, é o campo que reúne todos as folhas de projeto e os detalhes de 

desenho. 

Folha de Desenho 

Esta área só garante a manipulação 2D do seu conteúdo, ou seja, para sua manipulação funciona apenas 

com a ferramenta zoom e pan, não usa orbit. 

  

Browser Edition 

(árvore de 

organização) 

Abas 

Folha de Desenho 
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9 COMANDOS DO AMBIENTE DRAWING 

9.1 BASE 

 

Este comando permite a inserção das vistas de um componente feito pelo Part. 

Procedimento 

a. Ajuste a Project para ativar o arquivo “Modelos Drawing.ipj” da subpasta “Modelos de Folhas de 

Desenho”. 

b. Abra o arquivo “Base_Exemplo_01.idw” da subpasta “Modelos de Folhas de Desenho”. 

c. Ative o botão Base. Será aberta uma janela de diálogo igual a figura abaixo.  

 

d. Clique no botão explorador para rastrear o componente a ser inserido. 

e. Selecione o arquivo “Base Acoplável.ipt” e aperte Open. 

f. Mova o cursor até uma área da página e dê um clique para inserir a primeira vista. 

g. Posicione o cursor verticalmente e clique inserindo a segunda vista, conforme imagem abaixo. 

 

Explorador 
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h. Posicione o cursor horizontalmente à direta da primeira e clique inserindo a terceira vista. 

i. Posicione o cursor diagonalmente e clique inserindo a quarta vista, conforme figura. 

j. Aperte o botão OK 

 

9.2 SECTION 

 

Este comando permite criar uma vista em corte a partir de uma primeira vista. 

Procedimento 

a. Abra o arquivo “Section_Exemplo_01.idw” da subpasta “Modelos de Folhas de Desenho”. Ele 

possui uma vista já inserida de um componente. 

b. Ative o botão do comando Section. 

c. Selecione clicando na vista para ativar o cominho do plano de corte. 

d. Dê um clique simples em algum ponto externo próximo da vista, conforme figura abaixo (à 

esquerda). 

              

e. Mova-se até um segundo ponto externo para gerar uma linha vertical e dê outro clique simples, 

conforme figura acima (direita). 

f. Clique o botão direito do mouse e escolha a opção . 

g. Mova o cursor para a direita da primeira vista, posicione-a e dê um clique para inseri-la. 
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9.3 ANNOTATE – (DIMENSION E CENTER) 

;    

Estes comandos permitem inserir cotas e símbolos a partir dos traços nas vistas. 

 
Procedimento 

 

a. Abra o arquivo “Dimension e Center Exemplo_01.idw” da subpasta “Modelos de Folhas de 

Desenho”. Ele possui as vistas já inserida de um componente. 

b. Clique na aba Annotate  

c. Ative o comando Center Mark  que se encontra no grupo Symbols. 

d. Aponte o cursor para a aresta circular da vista frontal e dê um clique simples. Foi feita a marca de 

centro do rasgo circular. 

e. Clique no botão Dimension do grupo dimension. 

f. Selecione a aresta circular com um clique simples. O cursor passa a carregar um valor de cota e 

suas linhas. 

g. Clique com o botão direito para abrir o menu de contexto. Escolha a opção Radius de Dimension 

Type, conforme figura abaixo. 

 

h. Posicione a cota e dê um clique. 

i. Aperte OK. 
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j. Ainda com o comando Dimension ativado, selecione algumas arestas das vistas para inserir cotas 

lineares. 

 

9.4 NEW SHEET 

 

Este comando permite criar outras folhas de desenho dentro do mesmo arquivo. 
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