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RESUMO 
 
 

O objetivo deste trabalho consiste na confecção de um tutorial ou programa de auto-estudo para 
os principais módulos do aplicativo CATIA, como:Análise de elementos finitos; Compartilhamento e uso 
do Conhecimento; Equipamento e Engenharia de Sistemas; Desenho mecânico; Infra-estrutura e 
Comando numérico. O trabalho proposto está inserido na linha de pesquisa de Mecânica Computacional 
do Departamento de Projetos da Divisão de Mecânica-Aeronáutica do ITA (IEMP). Vários cursos 
oferecidos pelo IEMP (MPP33, MPP22, MPG02, entre outros ) utilizam recursos de CAD e podem se 
beneficiar diretamente desse estudo. Com isso, este artigo se divide em três itens, os quais são abordados, 
em muitas vezes, simultaneamente: Estudo e operacionalização do software CATIA; Confecção de um 
programa de auto-estudo (tutorial) para os principais módulos e Análise da eficiência do tutorial através 
do acompanhamento de sua utilização em cursos de CAD. 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this work is to present the program or tutorial of auto-study for the main modules 
of the applicatory CATIA, as: Finite Element Analisys; Capture and re-use Knowledge; Equipment and 
Systems Engineering; Mechanical Design; Infrastructure and CNC. The considered work is inserted in the 
line of The Division of Mechanical Aeronautics at ITA in the Department of Projects and Computational 
Mechanics (IEMP). Some courses that are offered for the IEMP (MPP33, MPP22, MPG02, among 
others) use CAD resources and can be benefited directly by this study. With this, the objective is divided in 
three main items that appear many times simultaneously: Study and operacionalização of CATIA 
software; Confection of one program of auto-study (tutorial) for the main modules and Analysis of the 
efficiency of the tutorial one through the accompaniment of its use in CAD courses  
 



1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 DESCRIÇÃO TÉCNICA DO APLICATIVO CATIA  
 
 
           CATIAâ é o líder mundial em software CAD/CAM/CAE. Este software abrange uma grande 
quantidade de soluções integradas que cobrem os aspectos de: 
 

- Projeto de produtos e manufatura 
- Condução de empresas de modo competitivo 
- Produtividade 
- Melhoria do processo 

 
CATIAâ proporciona soluções fáceis para pequenas e médias empresas, bem como grandes 

corporações industriais nas áreas de: bens de consumo, fabricação e montagem, produtos elétricos e 
eletrônicos, automotivas, aeroespaciais, construções de embarcações, e processos de fábrica. Mais de 
13.000 consumidores em todo o mundo já possuem e aprovam CATIAâ em sua estrutura e em sua 
vantagem competitiva (dados fornecidos pelo site  www.catia.com  ). 
 

Este programa representa o estado da arte em tecnologia para "Computer - Aided Design", 
construção e manufatura, incluindo informações que permitem o alcance do produto em definição digital e 
em simulações. Pode-se facilmente implementar todas as mudanças necessárias no modelo digital para 
uma otimização constante de projeto e manufatura. Portanto, pode-se minimizar o risco da realização de 
modificações caras e tardias, além de reduzir o número de modelos ou testes. CATIA também permite que 
o usuário inove através de experiências passadas, orientando e dividindo o conhecimento corporativo. Isto 
permite assegurar o total domínio de seus processos e produtos, dentro dos padrões e das melhores 
práticas internacionais. Este processo de total integração e otimização, permite o corte de gastos e a 
diminuição do tempo para a comercialização, melhorando a produtividade e a qualidade. 
 

Usado em conjunto com outros programas como ENOVIA, CATIA é o atual componente 
principal da engenharia na implementação de soluções comerciais desde a criação e simulação de seus 
produtos até sua inicial concepção. 

 
 
 

 
2  MÓDULOS BÁSICOS DE DESENVOLVIMENTO NO CATIA  
 
 

O CATIAâ foi montado segundo uma estrutura de módulos que se dispõem de acordo com as 
áreas de atuação. Abaixo seguem os seis principais módulos que regem a estrutura do CATIAâV5: 
 
2.1  Análise de Elementos Finitos   
 

Neste módulo podem ser executados testes de tensão estática e análise modal, como também a 
análise estrutural de peças de formas geométricas quaisquer. A aproximação transparente, integrada e 
automática oferece um ambiente muito intuitivo para a solução deste tipo análise. 
 
 



2.2. Compartilhamento e uso do Conhecimento  
 

O CATIAâ V5 permite capturar e codificar as melhores práticas de projeto e compartilhá-las entre 
todos os usuários. O cliente pode se beneficiar não só do produto mas também da "inteligência" do 
software, alcançando resultados ótimos, livres de erros e em menos tempo. 
 
 
2.3. Equipamento e Engenharia de Sistemas   
  

Este módulo permite integrar vários sistemas elétricos, hidráulicos e mecânicos simultaneamente 
dentro de espaço 3D digital ,aperfeiçoando distribuição espacial. 
 
2.4. Desenho Mecânico  
 

O desenho é a função primária do CATIAâ V5. Ele executa desenhos complexos com muito mais 
facilidade do que os demais aplicativos de CAD encontrados no mercado. Isso se deve a seu grande 
número de atalhos e comandos rápidos, eliminando muitas das operações boleanas realizadas em desenhos 
3D de outros aplicativos de CAD .Sua estrutura é preparada para realizar qualquer proje to, desde desenhos 
de circuitos até carros e aviões. Sua precisão e detalhes aumenta a qualidade de seus produtos, tornando-os  
de grande competitividade no mercado. 
 
 
2.5. Infra-estrutura  
 

O CATIAâV5 oferece produtos revisados dentro dos padrões de qualidade exigidos pelas 
indústrias.Os produtos do CATIAâ V5 gozam de alta qualidade tecnológica e possuem fácil visualização 
espacial, se aproximando do real. Este trabalho pode ser feito em qualquer modelo de produto, de qualquer 
tamanho, para qualquer indústria. 
2.6. Comando Numérico  
 

Este módulo dispõe de tecnologia de alta qualidade e consiste na utilização do CATIAâV5 para 
execução de projetos híbridos dimensionados dentro dos padrões de qualidade do mercado, segundo a 
tecnologia CNC. Isso é feito utilizando o CATIAâV5 como fonte de dados para máquinas de usinagem, 
sendo assim por princípios controles programáveis pode-se fazer uma estreita ligação entre o projeto e as 
linhas de produção. Desse modo é possível fornecer um projeto e a completa programação suficiente para 
sua produção em máquinas CNC. 
 
 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Devido à extensão e à complexidade do software CATIAâ V5, determinou-se a construção de três 
tutoriais. O primeiro mostra os métodos iniciais de construção de peças utilizando comandos fundamentais 
do CATIAâ. A grande quantidade de exercícios propostos indica a necessidade de ter o completo domínio 
das atividades básicas, para que se possa trabalhar com funcionalidades mais elaboradas. 
 



O segundo tutorial mostra a construção de peças compostas e um pouco mais complexas. Os 
exercícios existentes neste tutorial utilizam diversos comandos do software, dos quais podem ser citados o 
Assembly Design (comando que une peças feitas separadamente) e o Wireframe and Surface Design 
(comando que auxilia a construção de peças de superfície mais arredondadas e elaboradas). Os objetos já 
confeccionados são apresentados sob forma de vistas, semelhante às antigas análises de Desenho 
Geométrico. O comando utilizado é o Drafting. 
 

O terceiro e último tutorial, por sua vez, mostra a análise extraída do software CATIAâ de uma 
estrutura extremamente complexa, com base no módulo de Análise de Elementos Finitos (ELFINI). Os 
passos para esta análise são apresentados por meios de tópicos, em conjunto com uma breve explicação 
sobre Elementos Finitos, Tensões de Von Mises e a Análise de Deslocamentos. Segue-se abaixo a síntese 
de um exercício apresentado no terceiro tutorial. 
 
3.1. Exemplo 
 
Este exercício consiste na análise de tensões e dos deslocamentos dos elementos da ponta de uma chave de 
fenda 

 

 

Figura 1 – Chave de fenda construída no CATIA 

 

 

Figura 2 – Início da análise da ponta da chave de fenda com as construções de restições. 

Este software apresenta as seguintes análises dos Deslocamentos   e das Tensões de Von Mises  . 



 

Figura 3 – Análise dos deslocamentos da ponta da chave de fenda 

 

Figura 4 - Análise das tensões da ponta da chave de fenda 

 
 
 
4. CONCLUSÃO 
 
 

O projeto encontrou dificuldades inicialmente devido à grande quantidade de informações 
necessárias para a operação do software CATIA. A melhor solução encontrada para a apresentação do 
programa de auto-estudo foi a confecção de três tutoriais, tendo um gradativo grau de dificuldade, que 
possuíssem imagens auxiliares e textos explicativos. 
 
 Além dos tutoriais, existe um acompanhamento no aprendizado dos alunos do 1º  ano fundamental 
do Instituto Tecnológico de Aeronáutica para a solução de pequenas dúvidas a respeito do tutorial e do 
próprio software. Este acompanhamento é feito em aulas previamente marcadas por professores da 
Divisão de Mecânica-Aeronáutica. 
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