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1. RESUMO 

 

O projeto “Estudo e Otimização de Processo Produtivo Por Meio de 

Dispositivo de Troca Rápida, Organização e Melhoria da Qualidade”, trás três 

possíveis abordagens de solução à uma problemática de processo produtivo, assim, 

mostrando ao aluno de Engenharia Mecânica que ele sempre terá um leque de 

possibilidades para solucionar problemas, diante ao tema, existem: 

1.DTR: Dispositivo de troca rápida, o grupo deverá apresentar projeto técnico, 

especificando todos os componentes do dispositivo, incluindo elementos 

normalizados e especificações técnicas, bem como manutenção preventiva; 

2.Posto de Trabalho: O grupo deverá apresentar fluxograma do processo, 

especificando cada atividade (ou movimento) necessário para compor a operação, 

ferramentas e outros dispositivos que façam parte da interação homem – máquina; 

3.Qualidade do Produto: Redução de perdas, refugos e retrabalho, onde o grupo 

deverá demonstrar as ferramentas aplicadas e os dados obtidos, antes e após 

aplicação das ferramentas. 

Para tal o grupo deve encontrar uma fábrica que aceite sua entrada e diagnosticar o 

problema e propor uma solução, sendo necessário lembrar do momento econômico 

que o Brasil está, portanto, a solução mais econômica e / ou de melhor custo 

benefício. 

 

Palavras Chave:  Processo Produtivo, Furação Escareada, Brocas de Aço Rápido, 

Brocas de Metal Duro, Rolo de Sucção, Setup, Gargalo Produtivo. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

  O projeto aborda, “Estudo e Otimização de Processo Produtivo Por Meio de 

dispositivo de Troca Rápida, Organização e Melhoria da Qualidade”, para tal, 

conseguimos a autorização da gerencia de uma indústria presente em Guarulhos, 

grande São Paulo que, entre seus produtos tem a fabricação de “rolos de sucção” 

para secagem de papel, empresa essa de nome “1001 Industria”.  
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 Primeiramente encaminhamos a necessidade à empresa sobre o presente 

trabalho, explicando o tema e objetivo principal do mesmo. 

Na primeira visita à empresa, nos apresentaram a fábrica e os processos de 

fabricação do “rolo de sucção”, e foi no processo de furação que diagnosticamos um 

erro, pois, decorrente às brocas utilizadas serem de material incompatível ao 

processo sempre cisalham por completo, ficando dentro do furo no rolo, assim, 

gerando um setup gigantesco devido à necessidade de substituição das brocas 

quebradas e para a remoção da parte da broca que ficou dentro da furação do rolo, 

após todo esse processo que “não agrega valor”, é reposicionado o rolo e os 

comandos para reiniciar o processo. Ao dar nova partida à furação, após fazer a 

primeira furação e posicionar a nova sequência, novamente a ruptura de brocas e 

mais um setup. 

Dessa forma, esse processo tornou-se nosso foco de melhoria no processo 

produtivo do rolo de sucção na “1001 Industria”. 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

 A proposta é trocar as brocas de aço rápido para brocas de metal duro e com 

desenho especial, onde somente uma broca fará todo o processo de furação, que 

atualmente são necessários 3 processos, ou seja, no momento é feito o furo no rolo 

sem a “capa de borracha”, depois mais uma furação com essa e por último a furação 

escareada que fica somente na altura da capa de borracha, ou seja, a broca 

proposta deve suportar passar pelas duas camadas e ter o desenho específico para 

perfurar o comprimento correto e fazer o escareado na posição perfeita. 
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4. METODOLOGIA 

 

  Primeiramente o que é processo produtivo? 

Segundo Peinado, J.; Graeml, A. L.(2004) o processo produtivo pode ser 

traduzido em um modelo didático simples, conhecido como modelo de 

transformação, que explica a transformação de recursos de entrada em produtos e 

serviços. Os dois ainda trazem o ciclo da administração de um processo produtivo, 

onde deixam claro a importância de cada etapa e destacam a etapa de controle para 

diagnosticar ou prevenir inícios ou problemas já existentes no processo, informação 

essa que vem a corroborar com a problemática do presente trabalho, onde, por falta 

de controle do gestor da produção não constatou a necessidade da melhoria no 

processo produtivo de furação dos rolos de sucção, principalmente ao levar em 

consideração o setup enorme somente para ficar trocando brocas quebradas e a 

retirada dessas da furação.  

Na vertente de estudo da capacidade produtiva de uma empresa Amaral, A. A. 

C., Metal (2015) mostra que é de extrema importância a análise de postos de 

trabalho, gargalos e outros elementos que podem ser manipulados de forma a 

aumentar a capacidade produtiva, ou seja, a grande redução da capacidade 

produtiva para um setup enorme nada mais é, do que o gargalo, dessa forma, para o 

presente estudo o nosso setup representa também o gargalo dessa produção, 

portanto, a solução desse ponto torna possível aumentar a eficácia do processo 

produtivo, refletindo em cumprimento dos prazos, redução do tempo de espero pelo 

produto e aumento da qualidade do processo e do produto acabado, assim, 

aumentando a satisfação do cliente. 

Fernandes, L. M. A., Metal (2015) aborda a importância da escolha do tipo de 

processo produtivo, sendo que existe, processo por projeto, jobbing, processo em 

lotes, processo em massa ou contínuo.  

O processo por projeto é voltado à produção de elementos únicos, geralmente 

complexos e que correspondem a um grande valor unitário, sendo caracterizado, 

portanto, por um produção de baixo volume e alta variedade, também, com recursos 

de transformação levado até o produto que está em construção, sendo necessária 

intensa flexibilidade nas operações. 
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No processo Jobbing, a produção ocorre em uma quantidade específica de uma 

produto, sendo ainda um processo de alta variedade e baixo volume, portanto, os 

produtos do jobbing compartilham os recursos de operação com diversos outros, 

pois processam uma série de produtos, mesmo que com exigências diferentes pelas 

necessidade específicas a cada tipo de produto, esse tipo de processo requer, 

ainda, bastante flexibilidade nas operações. 

No processo produtivo em lotes o grau de variedade é menor do que no jobbing, 

e o volume é mais elevado, a operação é relativamente repetitiva, com a produção 

de itens similares agrupados em partes, não sendo necessário grande flexibilidade 

das operações e mão de obra. 

O processo produtivo em massa se concentra na produção em alto volume e 

quase nenhuma variedade, as variantes do produto não afetam o processo básico 

de produção, com atividades de operação sequenciais e bastante repetitivas. 

O processo produtivo contínuo, opera em volume ainda mais altos e variedade 

bem mais baixa, as vezes são literalmente contínuos no sentido de que os produtos 

são inseparáveis, e produzidos em um fluxo ininterrupto, nesse existe a operação 

inflexível devido à atenção na previsibilidade e regularidade do fluxo, que é 

altamente padronizado. 

Portanto, o tipo de produção que existe na “1001 indústria” para esse tipo de rolo 

de sucção é do tipo, em lotes. 

 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

  Ao iniciarmos o diagnóstico, a empresa usinava as furações dos rolos de 

sucção utilizando 3 brocas e momentos distintos, veja: 

1° Montagem da mesa com broca e metal duro para efetuar a primeira furação na 

borracha deixando 0,30mm de material no final do furo; 

2° Retirada das brocas de metal duro e montada a mesa com brocas longas de aço 

rápido para romper o furo; 
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3° Retirada das brocas de aço rápido e montagem da mesa com brocas 

escalonadas para execução do escareado. 

1.1.1 Furação do Rolo de Sucção da “1001 Industria” com Brocas Especiais 

Agora, existe somente uma etapa de montagem de broca, pois, devido ao 

desenho especial somente essa realiza todo o processo de furação, sendo de forma 

completa, na espessura desejada e com a finalização escareada, sendo essa 

somente na porção emborrachada. Sendo que o material dessa broca é de metal 

duro. 

Corroborando com a ideia do presente projeto, Weingaertner, W. L. etal (2002) 

mostram que o processo de furofresamento de roscas foi desenvolvido com o 

objetivo de reduzir os custos de fabricação de roscas. Com apenas uma ferramenta 

pode-se realizar as operações de furação, escareamento e rosqueamento, 

eliminando as trocas de ferramentas e reduzindo os tempos de processo. 

1.2 Furação Escareada 

Segundo Martins P. S. (2008) a furação é um processo de usinagem utilizado 

para obtenção de superfície cilíndrica interna, sendo esta coaxial ao eixo de rotação 

do movimento de corte. A rotação pode ser tanto da peça quanto da ferramenta, 

simultaneamente ao deslocamento de uma delas segundo trajetória retilínea ou 

paralela ao eixo de rotação da máquina (figura1). 

Dentro dos processos de usinagem para abertura de furos, a furação é a mais 

empregada, porém há restrições de brocas na realização de furos de grande 

diâmetros e/ou furações profundas, para tal torna-se necessário a utilização de 

brocas especiais como canhâo e sistema BTA. 

A furação escareada, consiste em um chanfro na borda externa da furação, a 

aplicabilidade dessa nos rolos de sucção para secagem de papel é justamente 

aumentar a área de contato de sucção com o papel, assim aumentando a eficiência 

no processo. 
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1.3 Broca de Aço Rápido e Metal Duro 

Segundo Weingaertner, W. L. etal (2002) o melhor material à ser utilizado para 

esse tipo de processo é o metal duro, complementando Doré, C. etal (2012) diz que 

as ferramentas de corte devem possuir característica como baixo coeficiente de 

atrito, baixa condutividade para fornecer proteção térmica, alta dureza e resistência 

ao desgaste de flanco, dessa forma, hoje em dias as ferramentas mais usadas são 

de metal duro e CBN, seguidas da cerâmica, entretanto, as cerâmicas ainda são 

pouco utilizadas, pois apresentam resultados pouco positivos em comparação à 

CBN e o metal duro.  

Complementando Martins P. S. (2008) diz que a utilização de ferramentas de 

aço rápido está limitada a baixa velocidade de corte relativa, onde este parêmetro é 

inferior à velocidade econômica de corte dos materiais de ferramentas mais 

resistentes. Em adição ao desenvolviemnto do próprio aço rápido, é largamente 

reconhecido que somente a adoção de um método de modificação da superfície e 

revestimento da ferramenta pode alcançar qualquer melhoria significativa no 

desempenho de ferramentas desse material. 

Segundo Martins P. S. (2008) o metal duro é composto do pó de tungstênio e 

cobalto, esses são misturados e comprimidos a pressões de 0,5g/cm² em 

temperaturas de 700°C ~ 800°C. Após esta compressão, segue a sinterização onde 

a “pastilha” é elevada a uma tem de 1400°C a 1600°C.  

Ainda com Martins P. S. (2008) o aumento da velocidade de corte da ferramenta 

de metal duro está fazendo com que, essa seja cada vez mais utilizada nas 

operações de usinagem, inclusive na furação, devido ao fato deste possuir a 

combinação de resistência ao desgaste, resistência mecânica e tenacidade em 

níveis elevados. 
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Figura 1 - Foto do Equipamento Drill Matic 182 / CNC. 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 2 - Foto do Rolo de Sucção Sem o Revestimento de Borracha. 

 

Fonte: Autor. 

Figura 3 - Foto do Rolo de Sucção Com o Revestimento de Borracha Sem a Furação. 

Figura 4 - Foto do Rolo de Sucção Com o Revestimento de Borracha Sem a Furação. 

Figura 5 - Foto do Rolo de Sucção Com o Revestimento de Borracha Sem a Furação. 

Figura 6 - Foto do Rolo de Sucção Com o Revestimento de Borracha Sem a Furação. 

 

Figura 7 - Foto do Rolo de Sucção Com o Revestimento de Borracha Sem a Furação. 
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Figura 8 - Foto do Rolo de Sucção Com o Revestimento de Borracha Sem a Furação. 

 

Fonte: Autor. 

 

 

 

6. RESULTADOS 

 

 O resultado encontrado com a broca especial superou as expectativas, pois, 

imaginávamos que ocorreria pelo menos um setup para substituição até o término 

de usinagem, porém, isso não ocorreu a fiação de corte resistiu todo o processo de 

usinagem de um rolo de sucção por completo. Isso levou o presente estudo a 

resultados de tempo de usinagem e financeiros muito bons. 

 A redução de tempo de usinagem foi de 24 horas por rolo de sucção para 8 

horas mostrou um reflexo na produtividade com retorno financeiro de R$ 1.458,33 

para R$ 4375,00. E a capacidade produtiva mensal praticamente triplicou, indo de 7 

rolos por mês para 22 rolos por mês. 

 A questão do custo com as brocas, também surpreendeu decorrente a análise 

simplista sobre o custo da broca e somente ela, nessa visão realmente não seria 

vantajoso economicamente decorrente ao preço muito maior da broca especial que 

custa R$ 210,00 contra as brocas simples de R$16,00, porém, as brocas simples 

cisalham e perdem sua fiação dessa forma necessitando de maior número de brocas 

e de mandar realizar nova fiação, isso tudo, aumentando o custo sobre essas brocas 
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que inicialmente eram de custo inferior, finalizando, a diferença de custo em brocas 

foi de, broca simples R$ 20.160,00, brocas especiais R$ 11.593,89. 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Com o presente estudo é possível verificar que nenhum processo produtivo, 

como em qualquer projeto, nunca pode ser realizado uma análise simplista. Mesma 

que não seja um problema devemos lembrar do “kaizen”, ou seja, melhoria contínua. 

Em qualquer empresa, qualquer processo produtivo, qualquer projeto, se analisar de 

forma minuciosa e cuidadosa, sempre é possível melhor, fazendo com que a 

empresa reduza custos e aumente de forma significativa sua lucratividade. 
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