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1. RESUMO 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um dispositivo que facilite 

a detecção de possíveis falhas nas chaves dos veículos da Renault, no qual todas 

as amostras produzidas serão testadas, garantindo assim a qualidade da produção. 

Este dispositivo consiste em um sistema mecânico linear, onde o operador deverá 

puxar uma alavanca para abrir uma garra, em seguida, puxar outra alavanca para 

introduzir o blank da chave na garra, e na sequência aplicar a força necessária para 

validação da amostra. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A revolução tecnológica industrial e a globalização possibilita que a 

produção de peças possa ser realizada em um país e a montagem do produto final 

em outro, tornando o capitalismo cada vez mais acirrado, e assim não permitindo 

que as indústrias tenham falhas que gerem prejuízos, fazendo com que as empresas 

tenham uma constante busca por altas performances, flexibilidades e competitivas, 

para que atinjam reduções de desperdícios e visem o aumento dos lucros. [1] 

Muitas vezes o processo de fabricação é o responsável por trazer 

prejuízos à indústria, pois à falta de qualidade no produto final da linha gera perdas. 

Para solucionar essas perdas são criados dispositivos, com a finalidade de manter a 

qualidade da produção, garantindo assim um produto final competitivo no 

mercado.[2] 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de um dispositivo para teste, 

com o intuito de ser instalado na linha de produção da chave dos veículos da 

Renault, tendo a finalidade de testar e garantir que, após as chaves passarem por 

ele, a produção não apresente nenhuma peça fora das especificações exigidas pelo 

cliente. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia aplicada é do tipo descritivo baseado em um estudo de 

caso que tendo por base uma necessidade da empresa, onde por meio do uso da 



ferramenta FMEA, foram detectadas as falhas na linha de produção da chave 

Renault. 

O produto escolhido para realização do estudo é o conjunto de chave e 

blank utilizados nos veículos da Renault, onde foram analisados os modos de falha 

da sua linha de produção, para o qual vai ser criado o dispositivo com a finalidade de 

total qualidade do produto. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

O projeto para elaboração de uma máquina pode ser definido como: “O 

processo de aplicação das várias técnicas e princípios científicos com o intuito de 

definir um dispositivo, um método ou um sistema suficientemente pormenorizado 

para permitir sua realização” [3]. 

A realização do projeto iniciou-se pela base do dispositivo e seus 

componentes para aplicação da força de tração na chave. Nesta etapa foi 

determinado o material ideal e suas dimensões (espessura, largura, comprimento), 

associado à estética e a relação custo benefício do dispositivo. Na sequência do 

estudo, foi analisado o alojamento para o encaixe da chave, considerando apenas 

que este fará a fixação da mesma, onde foi utilizado na sua confecção o nylon, por 

se apresentar de baixo custo e funcional para projeto, não necessitando de 

acabamento preciso. Para a base do dispositivo foi utilizada uma placa de aço 1020, 

guia esférica, mancal móvel linear, pêndulo para aplicar carga de teste, cabos de 

aço, roldanas e garra escareada e uma alavanca para acionar o dispositivo. Todo o 

material selecionado foi determinado após a elaboração do desenho do dispositivo 

(Figura 1), o qual possui a função de aplicar uma força de tração, cuja especificação 

é retirada através da norma fornecida pelo cliente, com ênfase nas amostras que 

estavam apresentando falha.  

 

 

 

 

Figura 1 – Dispositivo de Teste 



 

Fonte: Autor 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Após instalação do dispositivo de teste, na linha de produção, foram 

realizados novos testes com as chaves produzidas, onde foi feito um comparativo 

com os resultados antes obtido como mostra na Tabela 1.  

Tabela 1 – Amostras retiradas da linha de produção 

 Sem Dispositivo Com dispositivo 

Quantidade 100 100 

Aprovadas 70 98 

Reprovadas 30 2 

De acordo com os resultados obtidos nos testes realizados no laboratório 

da empresa, verifica-se uma melhora significativa nas peças aprovadas, mas tendo 

a necessidade de melhoria do dispositivo para que todas as amostras testadas 

sejam aprovadas. 
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