
1. INTRODUÇÃO

Para atender as crescentes necessidades de aumento

de produtividade, eficiência e, sobretudo a

competitividade, muito empresas estão investindo cada

vez mais na integração dos sistemas CAD/CAM

(Projeto Auxiliado por Computador/Manufatura

Auxiliada por Computador). Com isso, tem-se rapidez

da comunicação interna e externa das informações

técnicas dos projetos e processos de fabricação de

seus produtos, num espaço de tempo cada vez menor.

Para isso é necessário profissionais capacitados que

possam operacionalizar esses sistemas, bem como,

propor e/ou alterar informações na fase do

planejamento do processo.

O presente projeto tem como objetivo principal a

implantação do Sistema CAM e sua integração com o

Sistema CAD nas aulas práticas de laboratórios de

disciplinas afins dos Cursos de Tecnologia da Fatec-So,

em especial do curso de Fabricação Mecânica.
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2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Para o desenvolvimento e execução desse projeto

estão sendo empregadas as seguintes fases:

- Reuniões com os profissionais que atuam na área da

engenharia de simulação e manufatura, destinada à

coleta de dados e informações sobre o módulo de

torneamento com ferramenta acionada SolidTurn e

SolidMillTurn.

- Definição dos parâmetros das variáveis e os fatores

que podem ser fixos no processo de integração do

CAM.

- Planejamento e definição das tarefas a serem

cumpridas pelos componentes de trabalho, sendo

que cada tarefa será composta por um conjunto de

operações que visam levantar dados sobre o grau de

dificuldade da transferência de informações do

planejamento.

- Desenvolvimento de estudos de casos em escala de

laboratório, para posterior inserção no conteúdo

programático da disciplina de Tecnologia de

Manufatura Avançada do Curso de Fabricação

Mecânica.

- Operacionalização dos sistemas CAD/CAM no curso

de Fabricação Mecânica e plataforma implantada

para os demais cursos da Fatec-So.
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3. RESULTADOS PARCIAIS

A integração do sistema CAD/CAM foi implantada

conforme esquematização mostrada na figura1.

* Núcleo Avançado na Área de Projetos - NAAP

Figura 1 – Esquematização da integração CAD/CAM.

Figura 2 – Área a ser removida (a). Simulação (3D) da usinagem da peça (b).

Na operacionalização está sendo utilizado o software

CAM Esprit versão educacional. A figura 2 mostra a

área e a simulação de usinagem da peça.
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