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O AutoCAD é um software de criação de projetos que oferece 

diversos recursos para profissionais das mais variadas áreas de desenho 

técnico.  

As pessoas ligadas à arquitetura, mecânica, engenharia e outras 

áreas que envolvem desenho técnico encontram no AutoCAD os 

recursos necessários para transformar suas ideias em projetos reais. 

O desenho bidimensional ou simplesmente 2D, fornece informações importantes e precisas que 

são necessárias para transformar uma ideia em realidade. 

No entanto, todos os projetos criados em duas dimensões, num determinado momento se 

tornarão objetos reais. Esses objetos ocuparão um espaço tridimensional. O desenho em três 

dimensões fornece ao projetista uma visualização melhor do projeto, ajudando-o na tomada de 

decisões e na adequação de pequenos detalhes. Além do mais, com os recursos 3D é possível dar ao 

cliente uma visão mais clara e mais objetiva do produto final do projeto. 

Neste curso, são apresentadas as ferramentas e os recursos utilizados para desenvolver 

desenhos tridimensionais.  

  

Ficha Técnica 

CARGA HORÁRIA: Média de 30 horas. Dependendo do desempenho do aluno, a carga horária para 

conclusão do curso pode variar entre 25 e 30 horas. 

TÉCNICAS DIDÁTICAS: 1 simulador e 1 apostila. 

1 computador para cada aluno.  

PRÉ-REQUISITOS: O aluno já deve ter feito o curso de AutoCAD 2D ou ter conhecimento do 

software. É indispensável que o aluno se interesse por desenhos técnicos ou já os conheça. 

AutoCAD 3D 
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A QUEM SE DESTINA: O curso de AutoCAD 3D destina-se a qualquer pessoa que já trabalhe com o 

AutoCAD ou que já tenha feito o curso de 2D. É uma excelente oportunidade para que especialistas ou 

iniciantes aprimorem seus conhecimentos e ampliem sua área profissional abrangendo o 

desenvolvimento de projetos em três dimensões. A modelagem de projetos em 3D pode atrair mais 

clientes para o projetista, pois fornece mais detalhes e uma visão mais clara do projeto. 

Os profissionais que trabalham em qualquer área de desenho técnico podem se beneficiar com a 

modelagem 3D, sejam eles: arquitetos, engenheiros, projetistas industriais e mecânicos, etc. 

 

OBJETIVO: Apresentar as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento de desenhos técnicos 

tridimensionais. O conhecimento dessas ferramentas é essencial pra que se possa desenvolver projetos 

3D de qualquer área técnica e profissional. 

  

Conteúdo do curso 

  

ATIVIDADE 1 – Introdução ao AutoCAD 2007 3D: o aluno vai conhecer os benefícios de se 

trabalhar com desenhos em 3D, vai se familiarizar com o ambiente de trabalho em três dimensões e 

entender o sistema de coordenadas tridimensional. 

ATIVIDADE 2 – Manipulação visual: serão apresentadas as ferramentas necessárias para manipular 

a visualização do desenho e os estilos de apresentação disponíveis no AutoCAD.  

ATIVIDADE 3 – O Plano de trabalho e o UCS: o aluno vai conhecer o funcionamento do plano de 

trabalho e os detalhes sobre a manipulação do UCS. 

ATIVIDADE 4 – Criação de desenhos em 3D: serão apresentados os tipos de desenhos 3D e a 

criação de desenhos utilizando a modelagem com estrutura de arame. Também será iniciado o estudo 

sobre a utilização de superfícies. 

ATIVIDADE 5 – Superfícies: esta atividade apresenta novos detalhes da ferramenta 3D Face, 

utilizada para criar superfícies. Também demonstra outros comandos de malhas 3D que permitem a 

criação de formas complexas. 

ATIVIDADE 6 – Modelagem de sólidos: o aluno vai conhecer os comandos que criam sólidos com 

formas geométricas pré-definidas. Verá também como se faz para criar sólidos complexos a partir de 

perfis bidimensionais. 



 
 
 

 Rua João Ramalho, 803 – Conj. 72/73 – Centro – São Vicente – SP – CEP: 11310-050 

tenpus@tenpus.com.br – www.tenpus.com.br – (13) 3021-9772 

ATIVIDADE 7 – Manipulando sólidos: esta atividade apresenta alguns comandos que permitem a 

combinação de formas sólidas através da união, subtração e intersecção dos objetos. A edição de 

modelos tridimensionais por meio dos grips também será estudada. 

ATIVIDADE 8 – Comandos de edição 3D – Parte 1: o aluno vai conhecer as ferramentas utilizadas 

para mover, rotacionar, espelhar e alinhar objetos em ambiente 3D. Ferramentas específicas para a 

manipulação e edição de sólidos também serão apresentadas. 

ATIVIDADE 9 – Comandos de edição 3D – Parte 2: serão apresentadas as ferramentas que 

permitem ajustes em modelos sólidos através dos comandos Slice, Fillet e Chamfer. Será descrito 

como se faz a distribuição de elementos por meio da duplicação de objetos. 

ATIVIDADE 10 – Trabalhando com cortes e vistas: apresenta recursos que ajudam a obter uma 

melhor visualização do modelo tridimensional. Será descrito como se faz para criar uma vista 

utilizando a ferramenta Camera. 

ATIVIDADE 11 – Renderizando o desenho: nesta atividade o aluno conhece os recursos utilizados 

para gerar imagens de alta definição dos projetos criados no AutoCAD. 

ATIVIDADE 12 – Materiais e mapeamento: será apresentado a aplicação de materiais nos objetos, 

o que permite gerar um projeto com mais realismo. Também será descrito como se faz para ajustar os 

materiais nos elementos do projeto. 

ATIVIDADE 13 – Imagens de fundo e luzes: o aluno verá como se faz para aplicar uma imagem ou 

uma combinação de cores ao fundo do projeto. Também conhecerá as ferramentas utilizadas para 

aplicar efeitos de iluminação no desenho. 

ATIVIDADE 14 – Cotagem, hachura e layout de impressão: será apresentada a utilização das 

ferramentas de cotagem e de hachura em modelos tridimensionais. Os recursos de impressão de 

desenhos tridimensionais também serão descritos. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR – Conhecendo o AutoCAD 2009: o aluno vai conhecer a nova 

versão do AutoCAD e vai saber quais foram as mudanças ocorridas. Serão apresentadas algumas 

novidades e principalmente o funcionamento da nova interface com o usuário do AutoCAD 2009. 


