
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: A ESTATÍSTICA APLICADA AOS PROCESSOS DE USINAGEM PARA A RESOLUÇÃO DO
PROBLEMA DENOMINADO SERRILHADO NA FACE DE CONTATO DE UM ANEL DE PISTÃO: UM
ESTUDO DE CASO REALIZADO EM UMA EMPRESA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS

TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LUCAS ROGÉRIO EMILIANOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): LUÍS FELIPE DOS SANTOS CAROLLOORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO  

Os processos de fabricação estão em constante evolução e cada vez mais com 

filosofias de otimização de recursos. Com esta visão em evidência, este trabalho tem 

por premissa a utilização das ferramentas da qualidade e a estatística aplicada para 

solucionar um problema apresentado nos anéis de pistão de uma empresa no Sul de 

Minas Gerais. O modo de falha denominado serrilhado na face de contato estava 

afetando diretamente os indicadores de retrabalho da empresa. Para propor 

soluções para o defeito foi necessário realizar um estudo de caso, onde a 

decomposição do problema, a análise do fluxo de processo e o estudo de campo 

foram analisados. Com o estudo de campo, definiu-se as operações de torneamento 

e retificação como críticas. Esta definição foi validada com o auxílio das técnicas 

estatísticas regressão logística, análise de capabilidade e teste de hipóteses com 

auxilio do software Minitab®. Por fim, com as alterações no processo baseadas nos 

estudos estatísticos, obteve-se uma redução de 36,47% no modo de falha 

serrilhado. 

2. INTRODUÇÃO  

A complexidade dos processos de manufatura, haja vista a competitividade do 

mercado internacional, é questão que urge no âmbito fabril bem como nas reflexões 

que permeiam o ambiente acadêmico. Devido à globalização, nos últimos anos as 

indústrias estão sendo cada vez mais exigidas, no sentido de lançarem ao mercado 

produtos com qualidade e ótima relação de custo/benefício. Portanto para que uma 

empresa consiga sobreviver neste mercado de extrema concorrência, seus produtos 

devem apresentar baixo lead time de fabricação, alta qualidade e baixo custo. Neste 

contexto encontra-se o processo de retificação (Sampaio 2007). 

Segundo Vieira Júnior et al. (1999) a retificação é um dos mais importantes 

processos de manufatura, pois tem o objetivo de se obter um bom acabamento 

superficial e garantir a integridade do produto acabado. A retificação é um processo 

de alta precisão, garante baixa tolerância dimensional e é inaceitável refugar uma 

peça nesta etapa, devido ao elevado valor agregado no produto, uma vez que vários 

processos antecederam a retificação. 

 



Para Oliveira (1998) o processo de retificação é o mais utilizado para produtos que 

necessitam de alta qualidade superficial, dimensional ou geométrica. Haja vista que 

o acabamento ocorre através da interação dos grãos abrasivos de uma ferramenta 

denominada rebolo e a peça a ser usinada. É o processo que tem por objetivo 

solucionar os problemas de não qualidade, embora apresente baixo domínio 

tecnológico e alta complexidade pelo alto número de variáveis e a sensibilidades 

dessas variáveis a pequenas alterações. 

A otimização aplicada em processos de usinagem tornou-se uma das opções para 

as organizações manufatureiras, na busca por eficiência e eficácia, principalmente, 

representados, por redução de custos de fabricação e tempos de processamento 

(Diniz et al, 1999). 

Os processos de fabricação, que consistem em modificar as características 

dimensionais de uma peça, são muito utilizados em metalúrgicas e indústrias metal 

mecânicas. Sendo uma das operações utilizadas na usinagem, com versatilidade e 

larga utilização, o torneamento oferece flexibilidade e confiabilidade no produto 

manufaturado. Com isso, o torno se torna importante para o setor de usinagem. 

Apresenta grande influência no desenvolvimento da indústria mundial, pois têm 

características que se adequam facilmente para a produção em serie. Nos dias 

atuais, qualquer melhoria, de máquina, ferramenta, material ou processo, pode 

converter-se em redução de custos de fabricação (Dotto et. al, 2014). 

As ferramentas da Qualidade são um conjunto de técnicas e procedimentos que tem 

por objetivo definir, mensurar, analisar e tomar a decisão mais assertiva para 

solucionar os problemas que interferem na eficiência de processos. De acordo com 

Paladini (2004), o conjunto de ferramentas da qualidade é um método estruturado 

para organizar a implementação da Qualidade total, são dispositivos, procedimentos 

gráficos, analíticos e/ou numéricos, formulações matemáticas e práticas, esquemas 

de funcionamento e mecanismos de operação. 

Segundo Martins Jr. (2002), pensando em facilitar os estudos dos profissionais do 

departamento de qualidade, em 1968, Kaoro Ishikawa, estruturou um conjunto de 

ferramentas de natureza estatísticas e gráficas e as denominou de sete ferramentas 

do controle de qualidade. Vale ressaltar, que atualmente várias outras ferramentas 

foram incorporadas a elas, sendo utilizadas nas mais diversas áreas de 

conhecimento, e demostrando eficiência nos assuntos relacionados à qualidade.  



Para Brassard (2004), as ferramentas não apenas auxiliam na visão do processo, 

identificando o que está acontecendo, como ajudam a identificar as causas 

potenciais e posteriormente a causa raiz. Os gestores que incorporam as 

ferramentas da qualidade em seus processos, logo entendem que focalizar os 

efeitos ao invés das causas é o que mais atrapalha a melhoria continua do processo. 

Além das ferramentas da qualidade, outro assunto de grande importância para 

melhoria dos processos de fabricação esta baseada nos estudos estatísticos. Inesul 

(2010) destaca que a estatística começou a ganhar importância e ser aplicada nas 

grandes organizações, quando os japoneses começaram a pensar em qualidade 

total, surgindo à estatística moderna, como uma disciplina. Desde então, a 

estatística evoluiu significativamente, começando a ser utilizada nos mais variados 

setores como forma de obtenção de informações e análises a partir do levantamento 

de dados, baseados em métodos complexos de amostragem. 

3. OBJETIVOS  

Este trabalho tem como objetivo a aplicação de estudos estatísticos para análise dos 

processos de usinagem com o intuito de eliminar um modo de falha denominado 

serrilhado (microlascas na face de trabalho) de um determinado produto.  

4. METODOLOGIA  

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho está embasada no 

método de Estudo de Caso. De Acordo com Cesar (2005) o método referente ao 

Estudo de Caso classifica-se em um contexto qualitativo, em estudos 

organizacionais é frequentemente utilizado para coletas de dados. Apesar das 

críticas que são feitas ao mesmo, considerando que não pode ser configurado como 

um método de investigação científica, por não obter objetividade e rigor suficiente 

(críticas já realizadas a métodos qualitativos). As criticas são externalizadas em 

afirmativas como: Os dados podem ser facilmente manipulados pelo pesquisador; os 

Estudo de Caso não possuem base generalizada para métodos científicos; os 

estudos demoram muito e acabam gerando procedimentos e relatórios sem 

objetividade na análise das informações. Segundo Yin (2001) e Fachin (2001) outros 

métodos de investigação também podem apresentar essas falhas se o pesquisador 

não estiver treinado ou não tiver habilidade para realização de estudos de natureza 

científica, sendo assim, não são inerentes ao método de Estudo de Caso. 

 



5. DESENVOLVIMENTO  

Quando os estudos iniciaram os indicadores de retrabalho, conforme figura 04 

registravam que de janeiro à agosto de 2014 aproximadamente 48 ordens de 

produção haviam sido segregadas no setor de inspeção final para serem 

retrabalhadas no chanfro da face de contato do anel no lado oposto a gravação, 

devido ao modo de falha denominado serrilhado (microlascas na camada de cromo). 

Conforme pode ser visualizado pelas Figuras 1 a 3. 
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Com o objetivo de realizar uma investigação clara e assertiva do problema foram 

utilizadas algumas ferramentas de qualidade para auxiliar na identificação da causa 

raiz e solucionar o problema proposto. Acompanhou-se o processamento de um lote 

do produto e evidenciou-se duas operações críticas para geração do modo de falha. 

A primeira refere-se ao torneamento e a segunda a retificação. 

Com o perímetro da ocorrência cercado, a decomposição do problema foi realizada 

mapeando o fluxo do processo do anel de pistão e nesse momento surge uma 

questão para o correto direcionamento das investigações. Nesta etapa, a última 

operação de retificação foi definida como a geradora do modo de falha. Investigando 

as causas potenciais do problema e realizando o estudo de campo na operação de 

retífica lateral (operação que tem por objetivo dar acabamento e atender as 

especificações dimensionais na face lateral do produto), foi construído uma FTA 

(Fault Tree Analysis) analisando somente o defeito (efeito do problema), onde duas 

possibilidades foram definidas. A primeira refere-se à camada de cromo aderida no 

produto estar acima do especificado e a segunda refere-se ao chanfro estar 

chegando abaixo do especificado para a operação. Porém, os estudos mostraram 

que a camada de cromo está conforme especificado na instrução de usinagem 

(Especificado: 0,015 à 0,045; Encontrado: 0,016 à 0,031) e os valores do chanfro 

estão abaixo do especificado, conforme figura 05: 
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Figura 05 – Estudo de capabilidade para o chanfro inferior 



Conclui-se que para o efeito de serrilhado, a causa potencial é o chanfro menor que 

o especificado. Portanto, para validar a causa com fatos, foi coletado uma nova 

amostragem da medida dos chanfros de peças com serrilhado e sem serrilhado, e 

verificou-se que as duas populações são estatisticamente diferentes. Essa 

verificação foi executada com auxilio de um software (Minitab®), onde o teste 

aplicado foi Two-Sample T-Test. Para facilitar a interpretação visual o gráfico de 

Boxplot foi construído, segue abaixo os estudos realizados, conforme figura 06: 

 

 

 

 

 

Conforme evidenciado estatisticamente, as populações com modo de falha e sem o 

modo de falha são diferentes, porém a pergunta que surge neste momento é, qual o 

ponto de corte entre as populações? Na busca por uma resposta a está pergunta o 

software foi utilizado, através do estudo de Regressão Logística (Montgomery, 2009) 

que fornece os eventos de probabilidade (EPRO2) e posteriormente associado ao 

gráfico de Scatterplot. Criando uma equação entre EPRO2 vs Medição foi possível 

obter o valor que difere as duas populações. Portanto, estatisticamente o ponto de 

corte para as duas populações é 0,072mm, conforme gráfico da figura 07:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale ressaltar que a operação que define o chanfro é a operação de torneamento, 

portanto, com intuito de encontrar a causa raiz e propor soluções uma nova 

decomposição do problema se iniciou nesta operação. 

0,072m

m 

P-Value ≤ 0,05, portanto existe 
diferença entre os valores. Figura 06 – Teste de Hipóteses 

Figura 07 – Scatterplot para definir o ponto de corte entre as populações 



Iniciou-se a análise e o estudo de campo na operação de torneamento, onde a 

característica em questão (chanfro inferior da face de contato) é definida, 

conhecendo-se a capacidade de entrega do processo através da análise de 

capabilidade. Aproximadamente 34% da amostragem estavam abaixo do ponto de 

corte de 0,072mm definido no estudo de Regressão Logística, conforme análise na 

figura 08: 

  

 

 

 

 

 

 

Com a análise da figura 08, é possível verificar que o estudo de capabilidade está 

reprovado e a operação de torneamento está produzindo peças com o chanfro 

abaixo do limite inferior de especificação. Vale ressaltar, que a especificação é 

definida para o processo de fabricação, pois o cliente não exige dimensão mínima 

para o chanfro. Entretanto, para se evitar possíveis refugos, definiu-se trabalhar com 

os limites de 0,09 a 0,15mm. A fim de identificar a causa raiz do chanfro estar saindo 

menor que o especificado na operação de torneamento, novamente uma ferramenta 

de qualidade foi utilizada e uma nova FTA foi constituída com base na análise de 

causa e estudo de campo, onde todas as variáveis potenciais foram levantadas, 

conforme definido na figura 09: 
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Figura 08 – Estudo de Capabilidade 

Figura 09 – FTA (Fault Tree Analysis) para definir a causa raiz do chanfro estar menor 



Com as causas potenciais definidas e com intuito de validar e priorizar as variáveis 

determinadas na FTA o método Pair Wise Comparison (combinação por pares) foi 

utilizado. A priorização foi definida em conjunto com a equipe envolvida no processo 

(colaboradores, monitores técnicos e engenharia de manufatura) e as causas 

críticas definidas foram: a variação da máquina (folga nos eixos), o desgaste da 

ferramenta e a espessura do colar da árvore. Com o perímetro critico para a geração 

da não conformidade definido, surgiram algumas ações que tem por objetivo reduzir 

a variabilidade da operação e deslocar a curva de Gauss para o centro. Para 

confecção do plano de ação o diagrama de esforço X impacto foi utilizado e as 

ações priorizadas foram: 

1. Definir método de trabalho padronizado para afiação das ferramentas; 

2. Criar padrão visual para ferramentas aprovadas e reprovadas; 

3. Criar sistema de aprovação para ferramentas após afiação; 

4. Treinar os colaboradores da operação a fim de se ajustar a curva de Gauss; 

 6. RESULTADOS  

A análise do processo mostrou que o modo de falha estava sendo gerado na 

operação de torneamento, uma vez que o dimensional estava abaixo do ponto ótimo 

para diferenciar as populações com modo de falha e sem o modo de falha. Após a 

conclusão das ações constatou-se que a curva de Gauss se deslocou em direção ao 

centro. A operação continua produzindo peças a baixo do especificado de 0,09 a 

0,15. Porém, nenhuma peça foi encontrada abaixo do ponto de corte, conforme 

análise da figura 10: 
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Figura 10 – Estudo de Capabilidade após as melhorias 



Com a nova configuração do gráfico de capabilidade, obteve-se uma redução de 

36,47% no indicador geral de retrabalho para o modo de falha em questão. Além 

disso, foi possível eliminar o patamar de 34% de peças abaixo do ponto de corte de 

0,072mm definido e reduzir de 66,25% para 5,80% o índice de peças fora do 

especificado para a operação. Segue análise da melhoria, conforme figura 11: 

 

 

 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste trabalho foi apresentado um estudo de caso sobre a importância dos estudos 

estatísticos, assim como a utilização das ferramentas da qualidade para 

decomposição, análise, medição e solução de problemas ocasionados nos 

processos de fabricação, portanto, conclui-se que através dessa estratificação foi 

possível identificar as causas que estavam ocasionando o modo de falha no 

processo de usinagem e propor soluções de acordo com o objetivo definido no 

estudo de caso e o mapa estratégico da empresa, onde uma das frentes de trabalho 

é a redução de retrabalho. Esse trabalho foi de suma importância, pois após as 

alterações aplicadas, os indicadores de retrabalho por serrilhado registraram uma 

redução de 36,47%. Assim como, para o crescimento profissional dos envolvidos, 

pois foi possível associar e conhecer com maior propriedade a estatística aplicada 

no processo de fabricação, e ampliar a visão de melhoria continua no processo. 

Portanto, fica como visão para os próximos estudos a análise e a possível 

substituição do insumo (rebolo) na operação de retífica lateral, pois com os 

acompanhamentos e estudos realizados atrelados ao conhecimento técnico da 

equipe envolvida a substituição do rebolo de granulometria 220 para um rebolo de 

granulometria 320 ajudaria a minimizar a incidência do modo de falha, uma vez que 

o rebolo proposto é menos agressivo ao produto. 

Figura 11 – Análises comparativas do estudo (antes e após as melhorias) 
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