
CASE DE SUCESSO

PROJETO DE DESENHO MECÂNICO: PROJETO CBA

        A Jovens Projetistas atua em diversas áreas dentro da mecânica, entre elas: Desenho 2D e
3D, padronização de peças, desenvolvimento de produtos e projetos de PMOC. Hoje iremos
tratar de um projeto em que a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) nos procurou para
simplificar uma série de desenhos 2D assim como realizar uma verificação dimensional dos
mesmos.
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NECESSIDADES DO CLIENTE

          A CBA tinha como principal necessidade montar seu catálogo, no entanto a empresa
possuía os desenhos de suas peças em arquivos UniCad e com um grande excesso de cotas
que tornavam os desenhos muito difíceis de serem lidos. Outra necessidade do cliente era a de
realizar uma verificação dimensional de massa das peças, a fim de saber se tais dados eram
equivalentes com a tabela que eles possuíam. Essas verificações foram feitas com a ajuda do
AutoCad e do Excel.

     Para resolver os problemas do contratante, a Jovens Projetistas teve que diminuir
drasticamente o número de cotas das peças, assim como converter os arquivos de UniCad para
PDF e AI (arquivo de Illustrator), a fim de permitir que os desenhos sejam implementados no
catálogo da CBA. Além disso, também realizamos o cálculo dimensional de cada modelo para
comparar com a tabela do cliente.

COMO SOLUCIONAMOS O PROBLEMA?

          No momento que finalizamos o contrato, reunimos nossa equipe de projetistas para pensar
na melhor abordagem para solucionar os problemas do cliente. Em uma primeira análise vimos
que precisaríamos converter os arquivos enviados de UniCad para AutoCad. Isso foi possível no
ambiente do AutoCad, por meio do recurso de seleção inteligente, onde limpamos todas as cotas
do desenho.  

Menu de Seleção rápida do AutoCAD

Fonte: Autoria Própria



       Feito isso, usamos o mesmo software para calcular a área e o perímetro do desenho e com
essas medidas calculamos a massa das peças e fizemos uma comparação com a tabela
fornecida pela CBA. Depois de finalizados as etapas anteriores, tivemos que transportar as
peças do AutoCad para o SolidWork. 

Tela do SolidWorks - Representação da peça
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NOSSOS RESULTADOS

ANTES DEPOIS

Comparativo entre as peças: à esquerda temos a peça no arquivo UniCad e à direita temos
o desenho já finalizado e exportado para PDF

Fonte: Autoria Própria
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CONTATO ONDE ESTAMOS

contato@jovensprojetistas.com

Segunda a Sexta, das 08h00 às 17h00
Estamos localizados no Departamento de Engenharia
Civil da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá -
FEG/UNESP
Av. Ariberto Pereira Cunha, 333
Bairro: Portal das Colinas 
Guaratinguetá/SP

COMO FOI TRABALHAR COM A CBA

     Para nós, da Jovens Projetistas, foi uma grande honra trabalhar para uma companhia tão
importante como a CBA. Essa oportunidade gerou um crescimento muito grande para toda equipe
proporcionando a nós a oportunidade de testar nossos limites. Além disso, a nossa relação com o
cliente desde o início foi muito boa e transparente o que tornou o trabalho satisfatório e eficiente de
modo a entregarmos um resultado de altíssima qualidade.
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