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USINAGEM, TORNO CONVENCIONAL, UMA APLICAÇÃO DO FMEA 

NO LABORATÓRIO MECÂNICO DO UGB 

 

RESUMO  

Uma grande competição nos diversos setores existentes nos dias de hoje ocorre 

devido a globalização, e isso exige que as empresas busquem métodos para otimizar 

os seus processos, visando os lucros e satisfação dos seus clientes. O FMEA é uma 

ferramenta da qualidade que tem como objetivo encontrar as falhas que existem e que 

poderá existir no processo, analisar essas falhas, e assim tomar as devidas ações 

com o intuito de minimizar ou eliminar as falhas já existentes nos processos e 

possíveis falhas que poderão surgir. A busca pela menor probabilidade de falhas traz 

o aumento da confiabilidade do processo. Esse projeto busca a aplicação dessa 

ferramenta no Laboratório Mecânico do Centro Universitário Geraldo Di Biase, a fim 

de tornar o processo de usinagem mais confiável e de maior qualidade.  

 

Palavras-chave: FMEA; Ferramentas da Qualidade; Confiabilidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As ferramentas da qualidade são técnicas milenares que foram impulsionadas a partir 

do final do século XVIII, devido à expansão das indústrias causada pela revolução 

industrial, reflexo do surgimento das linhas de montagens e da fabricação em massa. 

Atualmente essas ferramentas estão ligadas a obtenção de melhorias nos processos 

e produtos, como exemplos: redução de custo, organização da produção, redução no 

número de falhas, entre outros. 

A metodologia de Análise do Tipo e Efeito de Falha, ou, Failure Mode and Effect 

Analysis (FMEA), é uma ferramenta que busca evitar, por meio da análise das falhas 

potenciais e propostas de ações de melhoria, que ocorram falhas no projeto do 

produto ou processo.  

O projeto visa a aplicação dessa ferramenta no Laboratório Mecânico do Centro 

Universitário Geraldo Di Biase, otimizando os processos envolvidos, a partir da 

eliminação de erros e a metodologia da busca da melhoria contínua. O principal 

objetivo é, sobretudo, identificar os maiores problemas, e através dessa ferramenta, 

buscar a solução. 
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2. OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho é alcançar maior qualidade e confiabilidade no processo de 

usinagem, através da aplicação da ferramenta FMEA, do Laboratório Mecânico do 

Centro Universitário Geraldo Di Biase de Barra do Piraí-RJ. 

 

3. METODOLOGIA  

Pesquisar artigos e sites científicos, e livros tanto da usinagem quanto do FMEA com 

o intuito de aplicar e implantar a ferramenta de Análise do Tipo e Efeitos de Falhas 

(FMEA) no Laboratório Mecânico do Centro Universitário Geraldo Di Biase  

Aplicar a metodologia FMEA no Laboratório Mecânico durante o processo de 

confecção de 20 peças (modelo padrão), no torno convencional em dias e operadores 

distintos. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

Segundo Palady (1997) o FMEA é uma das técnicas de baixo risco mais eficiente para 

prevenção de problemas e identificação das soluções mais eficaz em termos de 

custos, a fim de prevenir esses problemas. 

Identificar o problema antes mesmo de o problema surgir é uma tática importante para 

evitar futuras surpresas no decorrer do processo e o FMEA auxilia nessa identificação 

das falhas, porém deve ser feito um estudo preciso na hora de sua implementação.  

 

O FMEA está sendo elaborado no processo de usinagem no Laboratório Mecânico do 

Centro Universitário Geraldo Di Biase,e sua aplicação principal ocorre na análise de 

processos e segue cinco fases: 

 Organização (definir equipes, cronograma, e desenho da peça padrão); 

 Preparo do conteúdo (usinagem do lote de peças); 

 Análise propriamente dita; 

 Interpretação dos resultados; 

 Avaliação da eficiência das ações corretivas implantadas.  

 

As melhorias trazidas pelo FMEA serão feitas através de reuniões como 

brainstorming, que reúna toda a equipe envolvida no projeto, onde serão listadas 

todas as ações que podem ser realizadas para diminuir os riscos. Estas medidas 

podem ser de prevenção total ao tipo de falha, prevenção total de uma causa de falha, 
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medidas que dificultam a ocorrência de falhas, que limitem o feito do tipo de falha, e 

medidas que aumentam a probabilidade de detecção do tipo ou da causa de falha. 

A equipe avaliará se as medidas tomadas são viáveis ou não, sendo então definidas 

as que serão implantadas. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Uma peça padrão foi definida para ser utilizada no estudo, e itens de sistema a serem 

considerados na aplicação do FMEA. Executamos a fabricação do lote de peças 

realizando a coleta de dados, para em seguida, ser aplicada a ferramenta FMEA a 

esses dados, identificando os modos de falhas e seus efeitos, as causas das falhas, 

os controles atuais de detecção das falhas e determinando os índices de criticalidade 

a fim de melhorar a confiabilidade do processo.  
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