
Resumo 

O objectivo deste trabalho é seleccionar uma aplicação e definir uma metodologia que permita 

integrar desenhos elaborados numa base gráfica universal para através deles gerar programas de 

maquinagem.  

Pretendeu-se também que os requisitos de hardware fossem pouco exigentes, para permitir a sua 

utilização quer como ferramenta de formação, quer em empresas de pequena dimensão e com 

recursos limitados.  

No desenvolvimento do trabalho admitiu-se que o suporte gráfico seriam desenhos bidimensionais 

obtidos em AutoCAD ou em aplicações equivalentes donde fosse possível gerar ficheiros do tipo 

DXF.  

Foi desenvolvido um estudo orientado para o torneamento, que inclui o tratamento completo desde a 

transformação do desenho base até à fabricação da peça final, recorrendo a meios de hardware 

correntes e a equipamento de maquinagem de controlo numérico existente nas oficinas do 

Departamento de Mecânica e Gestão Industrial da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto.  

O trabalho não foi estendido à fresagem para limitar a extensão do trabalho e por se considerar que a 

diversidade de operações no torno era maior e por isso permitir mostrar um leque mais alargado de 

situações de programação.  

Também se atendeu que a resolução dos problemas de integração CAD/CAM para a fresagem, no 

caso de superfícies complexas, estando contemplada em aplicações de software disponíveis e sendo 

suportadas por desenhos tridimensionais, era baseada em software mais sofisticado que exigia meios 

de hardware de que não dispúnhamos.  

O trabalho foi desenvolvido com a preocupação de poder vir a ser utilizado, após ligeiras adaptações, 

como base de trabalho para a iniciação e treino de estudantes e técnicos na aplicação e 

concretização de tecnologias de CAD/CAM, utilizando os conhecimentos já apreendidos nas 

tecnologias gráficas e de maquinagem e aplicando-os a projectos de produção concretos.  

Naturalmente, para atingir esse objectivo é necessário um suporte informativo, complementar a este 

trabalho, constituído pelos manuais das aplicações, das máquinas e naturalmente do suporte 

bibliográfico tecnológico associado a estas áreas.  


