
Introdução aos sistemas CAD/CAM

CAM (Computer Aided Manufacturing)

Fabricação Assistida por Computador 

CAD (Computer Aided Design)

Projeto Assistido por Computador 

A tecnologia CAD/CAM corresponde à 

integração das técnicas CAD e CAM num 

sistema único e completo, com o objetivo de 

enviar informações do projeto diretamente a 

uma determinada máquina, para produção. 



Terminologia

CAD (computer-aided design): desenho, projeto, testes, 

CAE (computer-aided engineering): associado a elementos 
finitos. 

CAPP (computer-aided planning): planejamento da produção, 
interface entre CAD e CAM.

CAM (computer-aided manufacturing): controle do chão de 
fábrica, equipamentos, estoques, manutenção, geração de 
programas NC. 

CAQ (computer-aided quality control): na fábrica (testes, 
verificação), fora da fábrica (atendimento ao consumidor, 
mercado) 

CAD/CAM: CAD + CAE + CAP + CAM + CAQ



O que é um sistema CAD?

- CAD tradicional  → auxilia a desenhar, automatiza funções

- CAD “moderno” → é uma ferramenta para projetar



CAD - (Computer Aided Desing)

Projeto Assistido por Computador 

Processo de projeto que utiliza técnicas gráficas 

computadorizadas, por meio do uso de 

programas (software).

Tipos de Projetos:
Projeto Mecânico (peças e máquinas industriais)

Projeto de Arquitetura e Construção Civil (edifícios, 
usinas, pontes)

Projeto Urbanístico (cidades, redes de infra-estrutura



CAD - (Computer Aided Desing)

Projeto Assistido por Computador 

O Projeto é representado por um desenho que é formado pela 

repetição de tarefas como:

• traçar linhas (retas, curvas, paralelas, perpendiculares)

• elaborar formas geométricas (quadrados, retângulos, 

circunferências)

• perspectivas (visualização de sólidos, como cilindros, 

paralelepípedos).

Antigamente (até meados dos anos 1980) os desenhos eram 

realizados manualmente, com lápis/lapiseira, sobre papel vegetal ou 

manteiga, sobre pranchetas (mesas) e depois reforçados com canetas 

nanquim, de várias espessuras, para serem reproduzidos em 

máquinas copiadoras chamadas heliográficas)



CAE



Aplicações na Biomecânica



Aplicações na Automobilística



Aplicações na Aeroespacial



Otimização Aplicada ao Projeto 
de Engenharia

Domínio de projeto Otimização

Produto final
20% menos massa:

Mesma rigidez e 
resistência inicial

❑ Estruturas mecânicas



Exemplo: Otimização via CAE

Produto final com menos massa, mesma rigidez, melhor 
resistência inicial e menor concentração de tensão



Atualmente a quantidade de problemas físicos que 
podem ser analisados utilizando prototipagem 

virtual, via CAE, é bastante grande.

• Transferência de calor
• Eletroestática
• Eletromagnetismo
• Acústica
• Vibração
• Fadiga
• Mecânica da fratura
• Hidráulica
• Hidrodinâmica
• Aerodinâmica
• Biomecânica
• Lubrificação
• Problemas de interação fluído-estrutura
• Problemas de propagação de ondas



CAPP



CAP (Localização e Fixação)



Localização e Fixação



Exercício 



CAM - (Computer Aided Manufacturing)

Fabricação Assistida por Computador 

Modelo de 

máquina de corte



CAM - (Computer Aided Manufacturing)

Fabricação Assistida por Computador 

É um processo de fabricação controlado/conduzido por computador 

(indústrias: vestuário, automotiva, aeronáutica, mobiliário,...)

Utilizado para processos automáticos de fabricação: 

fresamento, torneamento, corte a laser. 

Começa a ser aplicado no fim dos anos 50 inicio dos 60. 

Uma das vantagens é a precisão. Mas a maior é a da possibilidade de 

execução de protótipos (modelos) em escala real ou reduzida, para 

verificação da qualidade do projeto, viabilidade executiva, tempos de 

produção, análise de custos, com rapidez.



CAM (Prototipagem)



Projeto Arquitetura (Planta) – Desenho CAD



Projeto Arquitetura (Corte) – Desenho CAD



Projeto Elétrica  (Planta) – Desenho CAD



Projeto Elétrica Ampliado (Planta) – Desenho CAD



Projeto Urbanístico  (Planta) – Desenho CAD



Projeto Urbanístico Ampliado  (Planta) – Desenho CAD



Aplicações CAD:

✓Arquitetura e Eng. Civil



Aplicações CAD:

✓Projetos Mecânicos



Projeto Mecânico (Vistas) – Desenho Manual



Projeto Mecânico (Cortes e Detalhes) – Desenho Manual



Projeto Mecânico (Perspectiva Isométrica) – Desenho Manual



CAD tradicional – Desenho 2D



CAD Tradicional – Desenho das Vistas Ortográficas



CAD “Moderno” – Modelagem de Sólidos “by Features”



Alguns sistemas de CAD e CAM no mercado

➢ CAD “GENÉRICO”

- AutoCAD (AutoDesk)

- CATIA (IBM)

- Microstation (Bentley)

- OrCAD

- IntelliCAD

- EasyCAD (Trident)

- Visio Technical 2000



Alguns sistemas de CAD e CAM no mercado

➢MECÂNICO – Sólido

- SolidEdge (Unigraphics)

- SolidWorks

- Mechanical

- Inventor

➢ ARQUITETURA

- MiniCAD

- Architectural Desktop

- Archi 3D

- CypeCAD

- CAD32



Alguns sistemas de CAD e CAM no mercado

➢MAPAS

Geomedia Pró (Sisgraph)

AutoCAD MAP

CAD Overlay

➢OUTRAS ÁREAS

- Visual Electric (Proeng)

- Visual Hifraulic

- CadProj (Highlight)

- VectorWorks










