
  

 



  

 

  Ser o diferencial na formação  

de pessoas, através da vivência    

empresarial  e  da  realização  de   

projetos relacionados à engenharia  

mecânica. 

 

  Em 2019, seremos uma Empresa  

Júnior de alto crescimento. 

 

Orgulho de ser TM Jr. 

Atitude de Dono 

Engrenagens Interligadas 

Mecanismos Inovadores 

Sangue nos olhos 



  

 

 

 •  Desenvolvimento de produtos (Projeto concei- 

tual, informacional e detalhado) 

  
o   Saídas: 

    Memorial Descritivo; - 
    - Memorial de Cálculo (análise de elementos   
    finitos); 
    - Modelagem e simulações em CAD 3D; 
    - Estudo dos materiais; 
    - Especificações para a prototipagem. 

  •  Desenvolvimento de soluções inovadoras 

      
o  Saídas: 

    

  - 
  Todas  as  saídas  descritas  anteriormente   

    para o desenvolvimento do projeto  concei- 
  tual, informacional e detalhado do produto; 

    
  - Consultoria no depósito da patente. 

  



 

 

  Projetos mecânicos é uma das áreas de  

atuação  mais  abrangentes  da  Engenharia  

Mecânica. Nesta área, nos propomos a auxiliar o  

cliente no desenvolvimento de adaptações que  

visem solucionar algum problema em um sistema  

mecânico e a trabalhar como um engenheiro  

projetista/cadista na confecção de modelagens em  

CAD 2D/3D de dispositivos e sistemas mecânicos  

em geral. 
  



  

 

 O Lablaser, Laboratório de análise e Cinética Molecular da  

UFBA, solicitou um projeto à TM Jr. para que fosse feita uma ade- 

quação de um filtro de resíduos, pois uma empresa parceira do  
laboratório havia solicitado. 
 O projeto consistiu na adaptação do filtro de resíduos no pro - 

cesso de simulação do teste de fluidos de injeção para a recupe - 

ração avançada do petróleo ao sistema já instalado, visando  
atender as exigências da empresa parceira. Para a adaptação  
desse filtro ao maquinário existente, foi necessário que a TM Jr.  
projetasse e construísse uma flange que teria como função de  
adaptar a tubulação ao filtro. Após o desenvolvimento das flan - 

ges, foi necessário também a consultoria na aquisição de cone- 

xões do sistema, minimizando a perda de carga existente. 



 

 

 Desenvolvimento e adaptação de uma máquina de prensagem  

hidráulica para produção de óleo de coco. Neste projeto houve o  

desenvolvimento de cada peça que seria componente da prensa  

hidráulica utilizando o software de simulação, assim como análises  

de viabilidade de material, estrutura, tamanho e pressão de  

prensagem, as quais foram ajustadas e reanalisadas pelo profes- 

sor orientador Bruno Diniz. 

 Confecção de um memorial descritivo contendo todas as espe- 

cificações do projeto, como as dimensões da máquina e as vistas 

em desenhos 2D, juntamente com o memorial de cálculo. Além  

disso, o projeto também contou com a elaboração do manual de 

manutenção e operação para a prensa.  



  

 

 

  •  Elaboração e revisão do Plano de manutenção  

preventiva, preditiva e corretiva dos equipamen- 

tos da produção. 

  
o  Saídas: 

-  Relatório sobre o panorama atual do clien-   
te (elaboração do histórico de falhas); 

-  PMOC  dos  equipamentos  (calendário  de  

preventivas,  cadastro  de   equipamentos  e  

tagueamento); 

 Planilha  de  gestão de  sobressalentes   da   - 

manutenção; 

-  Elaboração e  implementação de  indicado-  
res da manutenção. 

  

  •  Gerenciamento do Plano de Manutenção   
  

  dos equipamentos 

      
o  Saídas: 

    -  Elaboração e gerenciamento dos indicado-  
    res da manutenção; 
    -  Emissão de relatórios mensais sobre a efe-   
    tividade do Plano de Manutenção. 



 

 

 

   De modo a se tornarem mais competitivas,  

as empresas necessitam que as funções básicas  

representadas pelos diversos departamentos  

de sua estrutura apresentem resultados exce- 

lentes. 

A Manutenção, como função estratégica das  
   

organizações e responsável direta pela dispo- 

nibilidade dos ativos, tem uma importância ca- 

resultados  pital  nos  da  empresa.  Esses  

resultados serão  melhores quanto mais eficaz  

for a Gestão da Manutenção. 



 

  
  Estudos comprovaram que a qualidade do ar influencia na 
atenção, memória e no aprendizado dos estudantes. A qualidade 
do ar interno (QAI), é determinada  pelas características do ar em 
ambientes internos como: temperatura, níveis de poluentes, 
umidade, entre outros fatores que afetam a saúde, o conforto e a 
capacidade de desempenho dos ocupantes. É fundamental tomar 
medidas para melhorar a qualidade do ar interno das salas de aula 
para melhorar a saúde e o desempenho acadêmico do estudante. 

 Através desse pensamento, o colégio Salesiano contratou a TM Jr. 
para gerir um plano de manutenção dos seus ares condicionados, 
tendo mais de 230 máquinas. Utilizar dessa manutenção permite 
que o equipamento tenha  mais tempo de vida útil, podendo obter 
uma redução de aproximadamente 15% no gasto de energia com 
refrigeração, com base nos dados da Eletrobras. Esses estudos 
reforçam o quão importante é a criação de planos de 
gerenciamento de manutenção, para melhorar qualidade do ar 
interno. 



 

 

 Apoio ao coordenador do LABMAQ nos trabalhos de revitaliza- 

ção do prédio, instalações eletro-hidráulicas e dos equipamentos  

constando de acompanhamento de todos o projeto com partici- 

pação na análise de propostas. 

 A revitalização do Laboratório de Máquinas foi uma grande em- 

preitada da UFBA, haja vista a necessidade da melhoraria do  

ensino por aulas práticas. Com essa operação, já será possível a  

realização de aulas de Processos de Fabricação, Máquinas Ope- 

ratrizes,  Usinagem e outras disciplinas; aulas de pós graduação  

e geração de renda por serviços neste laboratório.   

 A coordenação do projeto se deu pelo Prof. Roberto Sacramen- 

to, sendo a TM Jr. contratada para dar suporte no gerenciamento  

e revitalização. Foi feita a revitalização civil do prédio, instalações  

elétricas e reparo nas máquinas. 



  

 

 

 •  Projeto de climatização residencial e comercial 
  

  o   Saídas: 

  Memorial Descritivo; - 
  

- 
    Cálculo de carga térmica; 
  Dimensionamento de sistemas  

  - 
     de refrigeração; 
    - Modelagem CAD 2D. 
    

  •  Isolamento térmico 

 o   Saídas: 
  

    - Memorial Descritivo; 
    - Cálculo de carga térmica; 
    - Desenho Técnico 2D. 



 
 
 É importante que se tenha o devido controle sobre 
a temperatura que nos influencia diretamente para 
que as pessoas possam desfrutar do máximo de 
conforto possível. Isso denota a necessidade pelos 
projetos de climatização, que se resumem a 
determinar as características térmicas de uma dada 
estrutura para que se possa haver o 
dimensionamento adequado de um sistema que 
equilibra essas mesmas características. 

 A criação de um isolamento térmico promove 
constância nas condições térmicas de um ambiente 
qualquer, e que pode representar vários propósitos 
diferentes. Assim, é possível obter-se uma 
refrigeração mais vantajosa e menos custosa. A TM 
Jr. não realiza a aplicação do isolamento em si, mas 
realiza o planejamento do serviço através da ração  



 

 

 Adaptação de um micro ônibus para transformação em uma  

unidade móvel de atendimento. O projeto foi o desenvolvimen- 

to de uma planta baixa de mudança de interior de um micro  
ônibus, realizado em parceria com um Arquiteto, e uma planta  

do projeto elétrico realizada com o suporte de um Engenheiro  

Eletricista. 

 Confecção de um memorial descritivo que detalhava as neces- 

sidades do projeto como especificações do ônibus, alterações a  

serem feiras e acessórios do projeto. Além disso, o memorial  

contou com o dimensionamento do sistema de refrigeração do  

micro ônibus. 



  

 

 

 

 •  Dimensionamento de tubulações 

  
o   Saídas: 

- 
    Memorial Descritivo; 

Memorial de Cálculo; 
  - 

  

    - Desenho Técnico. 

  •  Seleção de bombas e compressores 

      
o  Saídas: 

    

    - Memorial Descritivo; 
    - Memorial de Cálculo; 
    - Desenho Técnico. 



  Este serviço consiste na elaboração de sistemas de 
tubulação que se adequam ao suporte técnico 
requisitado e às suas respectivas constantes. Possui 
implicações diretas no funcionamento de 
residências e estabelecimentos comerciais, visto que 
o controle sobre a movimentação de água, gases, 
dejetos, etc. é fundamental para o desempenho 
eficiente de um ambiente de convívio. Assim, a TM Jr. 
se responsabiliza pela composição das diretrizes que 
permitem essas instalações. 

 Ademais, a empresa oferece também um serviço de 
seleção de bombas que tem como objetivo final a 
busca consciente pelos modelos que melhor se 
adequam às preferências do cliente, de forma que se 
faça a conciliação de um suporte técnico eficiente 
com o uso apropriado dos equipamentos 
supracitados. Também há a intenção de promover 
um serviço de seleção que leva em conta a da 
empresa. 



  



 



 


