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Superando desafios
em Cortes e Canais
Usinagem segura
depende da escolha
de boas ferramentas

fios e complexidades dessas operações.
Quando bem executada, a usinagem
de cortes e canais confere eficiência, segurança e aumento da produtividade, ao
mesmo tempo em que garante um acabamento superior à peça. Mas é preciso
atenção aos detalhes que envolvem esses
processos, tais como:

Se fôssemos dividir o mercado mundial de usinagem por operações, excluindo HSS e recondicionamento, 6% delas
seriam cortes e canais. É o que revelou
uma pesquisa realizada pela matriz da
Sandvik Coromant, na Suécia.

:: escolha adequada e posicionamento das
ferramentas;
:: uso de refrigeração e pressão correta da
bomba;
:: obediência aos parâmetros da máquina.
A assertividade nesses tópicos pode

São processos estratégicos, utilizados em

evitar grandes dificuldades na usinagem

praticamente todos os setores da indústria.

de cortes e canais, entre eles a quebra de

Da usinagem de peças pequenas ao setor de

cavacos, principalmente em materiais mais

Oil & Gas, muitas empresas do ramo de en-

pastosos e dúcteis, tais como aços de bai-

genharia mecânica se deparam com os desa-

xa liga e aços inoxidáveis em geral. Vibrações, peças fora da tolerância e até a quebra da ferramenta também são riscos que
podem e devem ser eliminados.
Neste cenário, as ferramentas de corte
cumprem dois requisitos principais: confiabilidade e flexibilidade, que garantem
segurança e produtividade aos processos
de usinagem. Para tanto, devemos estar
atentos aos desenvolvimentos mais recentes e, principalmente, aos benefícios que
as modernas ferramentas nos proporcio-
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nam, entre elas a família Q-Cut e CoroCut,
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e seu mais novo membro, o CoroCut QD.
O conceito CoroCut QD inclui uma gama de soluções que abrange lâminas de
o mundo da usinagem
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corte, adaptadores, hastes e ferramentas

CoroCut QD possui vantagens co-

para peças pequenas, junto com uma no-

mo a melhor distribuição da tem-

va geração de pastilhas dedicadas. Nos

peratura de corte, garantindo as-

exemplos mostrados a seguir é possível

sim maior vida útil à ferramenta.

entender os benefícios que podem ser trazidos pela utilização dessas ferramentas.

As pastilhas do CoroCut QD
têm geometrias e classes dedicadas, que, combinadas com o no-

Lançado no CoroPak 13.2 (o pacote mundial de lançamentos da Sandvik Coromant),
em outubro de 2013, o CoroCut QD logo
despontou como a primeira escolha para canais profundos e com longos balanços. De
fato, trata-se de uma ferramenta precisa pa-

garantem a eficiência do corte
em diversos materiais e condições de usinagem difíceis.
Outro ponto de destaque é sua

AB Sandvik Coromant

O novo CoroCut QD

vo processo de cobertura PVD,

refrigeração interna, pois a ferramenta possui duas saídas de óleo,
superior e inferior. A saída supe-

ra esse tipo de operação, embora ela possa
ser empregada na usinagem de cortes e canais em geral, com resultados excepcionais.
Fabricado com uma nova liga de aço,
ferramenta com alta resistência à fadiga, o

CoroCut® QD
Cortes de Barras Corte de Barras
boas condições boas condições
(sub spindle)

No quadro abaixo é possível eleger a melhor opção de
classe e geometria de pastilha para diversos materiais
e aplicações de usinagem. A gama de geometrias
possibilita a usinagem desde cortes e canais de barras
e tubos até canais mais largos, além de classes para
aços de baixa liga até materiais não ferrosos
Corte de Barras
condições
difíceis (sem
sub spindle)

Interrompido
leve
(barra/tubo)

Interrompido
severo
(barra/tubo)

Usinagem
de canais

Torneamento
de canais mais
largos

Aços-liga
Aços com baixo
teor de carbono
Aços inoxidáveis
HRSA e Ti
Ferros fundidos
Metais não
ferrosos

junho.2014/99
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com cabeçote móvel. Com isso, a ferra-

bra-cavaco dedicado e efi-

menta pode ser montada mais facilmente

ciente, juntamente com a re-

nos adaptadores, possibilitando a troca pa-

frigeração de alta precisão.

ra set ups rápidos da ferramenta em mui-

A refrigeração inferior,

tos tipos de máquinas. Essa facilidade tam-

por sua vez, reduz o atrito da

bém dispensa o uso do kit de refrigeração.

pastilha, diminuindo o des-

Todavia, o CoroCut QD não se aplica

gaste da ferramenta e aumen-

apenas a máquinas com recursos de refri-

tando sua vida útil. É impor-

geração interna. Pode-se utilizar o kit de

tante lembrar que, para se obter o efeito do

refrigeração, que, com o auxílio de tubos e

fluido refrigerante como auxiliar do que-

adaptadores, direciona o óleo refrigerante

bra-cavacos, a pressão interna da bomba

com precisão para a aresta da pastilha. Má-

deve estar entre 35 bars e 70 bars, mas é

quinas com refrigeração externa também

possível atingir ótimos resultados já a par-

podem ser equipadas com a ferramenta.

AB Sandvik Coromant

Dinâmica de
refrigeração
(superior e inferior):
auxílio na quebra
de cavacos e
redução do atrito
da pastilha

rior funciona como um que-

tir de 10 bars de pressão na bomba.

Outro ponto interessante é a possibili-

Essa nova geração de ferramentas con-

dade de dispensar o torquímetro, pois a

ta com a tecnologia plug and play, que pos-

ferramenta mantém um torque predefini-

sibilita uma fácil conexão de refrigeração

do no tipseat, garantindo uma fixação es-

para centros de torneamento e máquinas

tável e segura. O novo CoroCut QD tem
um ângulo de 20 graus no posicionamento da pastilha no suporte, o que garante
uma usinagem muito segura até mesmo

Em dados de corte mais altos e com larguras de
corte 25% menores, o CoroCut QD aumentou
a vida útil da ferramenta em 106% ao mesmo
tempo em que reduziu o tempo total do ciclo

em cortes interrompidos severos.
A linha CoroCut QD disponibiliza des-

Desempenho
Corte de tubos com lâmina de corte

CoroCut QD
3 (0,118)
Interna
255 (838)
0,10 (0,004)
2,34

Concorrente
4 (0,0157)
Externa
191 (628)
0,08 (0,003)
4,16

Resultados
Vida útil da ferramenta, pçs
Aumento da vida útil da ferramenta

370
106%

180
-
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200

100

0

Concorrente

Dados de corte
Largura da pastilha, mm(pol.)
Refrigeração
vc m/min (pés/min)
fn mm/r (pol./rot.)
Tempo em corte, seg/peça

300

CoroCut QD

Corte de tubo, Ø50-38 mm
Aço inoxidável, AISI 304, M1.0.Z.AQ (180 HB)
Lâmina de corte, QD-NN2G60C25A
QD-NG-0300-0002-CM 1135

Vida útil da ferramenta/pçs

400
Caso do cliente
Operação
Material da peça
Ferramenta
Pastilha

junho.2014/99

Corte de barra com lâmina de corte
Caso do cliente
Operação
Máquina
Material da peça
Ferramenta
Pastilha
Refrigeração

Torneamento de semiacabamento, Ø60 mm (2,362 pol.)
EMCO Hyperturn 665 plus
Aço, 27 MncRb5-2, P2.2.Z.AN
Lâmina de corte, QD-RR1G33C21D
QD-NG-0300-002-CM 1125
Emulsão

Dados de corte
Pressão de refrigeração,bar (psi)
vc m/min (pés/min)
fn mm/r (pol./rot.)

CoroCut QD
10(150)
90(295)
0,12 (0,005)

Concorrente
10(150)
90(295)
0,08 (0,003)

Resultados
Vida útil da ferramenta/pçs
Tempo do ciclo reduzido

CoroCut QD
218
23%

Concorrente
90
-

CoroCut QD

Concorrente

de suportes com haste quadrada de tama-

foi possível reduzir a largura da pastilha de

nhos 12x12 mm até 32x32 mm, além de lâ-

4 mm para 3 mm e utilizar velocidades de

minas com dois alojamentos de pastilhas

corte e avanços mais elevados. Com isso, se

nas versões esquerda e direita, para di-

obteve um aumento de 106% na vida útil da

versos tipos de máquina, tais como tornos

ferramenta, com menores tempos de ciclo,

convencionais, tornos CNC, tornos suíços,

além da economia de material da peça com

máquinas com cabeçote móvel, entre ou-

a redução da largura da pastilha.

tras. O conjunto de soluções conta ainda

Em outro processo, de torneamento em

com adaptadores para lâminas, bloco com

aço (Tabela 2), foi possível reduzir o tempo

haste quadrada, Capto, HSK e VDI com

de ciclo em 23% e dobrar a vida útil da ferra-

montagem radial e axial. Pensando em fa-

menta. A segurança da aresta proporcionou

cilitar a fixação da pastilha, foi desenvol-

uma maior estabilidade no corte, aumentan-

vida uma chave especial. Com ¼ de volta

do a vida útil da ferramenta e gerando uma

é possível fazer a troca, sem a necessidade

economia de material. Também foi possível

de parafusos, mantendo a pastilha fixa e

garantir o paralelismo de corte e a eficiência

segura no momento da usinagem.

na quebra de cavacos, dois itens fundamen-

Todas essas melhorias foram pensadas
para gerar resultados, como podemos ver
a seguir.

Em dados de
corte mais altos,
o CoroCut QD
reduziu o tempo
do ciclo em 23%
e mais do que
duplicou a vida útil
da ferramenta

tais na usinagem de cortes e canais.
A nova família de ferramentas da
Sandvik Coromant abrange de maneira
completa todas as necessidades da indústria

Fazendo a diferença
Elencamos dois exemplos que mostram a
eficiência e a flexibilidade dessa ferramenta:
O primeiro caso (Tabela 1) detalha o processo de corte de tubos em aço inoxidável.
Pela segurança de aresta do CoroCut QD
junho.2014/99

quando o assunto são cortes e canais. Com
isso, podemos tornar a usinagem mais eficiente e produtiva, reduzindo o custo por
peça, um de nossos principais objetivos.
Okis Bigelli
Especialista de produto — Cortes e Canais e
CBN - Sandvik Coromant do Brasil
o mundo da usinagem
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Dicas para aumentar a vida útil da ferramenta
nas operações de cortes e canais

Reduza o avanço (fn)
Sempre reduza a faixa
de avanço em até
75% – cerca de 2 mm
(0,08 pol.) – antes do
centro da peça.

Altura de centro
Em corte de barras, é
fundamental que o ajuste da
altura de centro seja mantido
em uma tolerância de ± 0,1
mm (0,004 pol.).
:: Ferramentas
posicionadas abaixo do
centro causam maiores
saliências (pip) e quebras
:: Ferramentas
posicionadas acima do
centro causam quebra e
rápido desgaste de flanco

Balanço curto

Pare antes do centro
Pare a operação de corte
antes de alcançar o centro
– a peça cairá de qualquer
maneira – ou use o
submandril para retirá-la.

8
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Ilustrações: AB Sandvik Coromant

Sempre faça o set up da ferramenta
com o menor balanço possível. O
balanço máximo recomendado varia
de 8 a 10 vezes a largura da pastilha.

junho.2014/99
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minúsculas,
soluções
Considerada a próxima revolução
industrial, a nanociência permite o
desenvolvimento de novos materiais
por meio de aplicações tecnológicas
baseadas em nanopartículas.
Conforme as pesquisas aperfeiçoam
seu grau de precisão, aumenta a
promessa da ciência que deve ditar
novos rumos à competitividade.

Nano, em grego, significa anão. Prefixo apropriado à tecnologia emergente que estuda e manipula
a matéria nas dimensões do bilionésimo de metro,
mesma escala de tamanho dos átomos. Para entender essa relação, a Cartilha sobre Nanotecnologia, editada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial, explica que esse tamanho é aproximadamente 100 mil vezes menor do que o diâmetro de
um fio de cabelo, 30 mil vezes menor que um dos
fios de uma teia de aranha ou 700 vezes menor que
um glóbulo vermelho.
Multidisciplinar, a nanotecnologia permeia todas as áreas de ciência e tecnologia e é responsável
por inúmeras inovações. Está presente em diversos componentes eletrônicos e é indispensável ao
funcionamento dos computadores e aparelhos
celulares, além de produtos como protetor
solar, tecidos, cosméticos, produtos plásticos, automóveis e medicamentos, para
citar apenas alguns. A nanotecnologia
desenvolve maneiras de construir nanopartículas em revestimentos, fios,
tubos ou mesmo pequenas máquinas.
Tais desenvolvimentos são cada vez
mais avançados, com propriedades
completamente diferentes dos materiais existentes.
O site do Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT) é um bom demonstrativo do potencial e da abrangência da nanociência. Um dos destaques é o novo material
para a dessalinização de água. Pesquisadores do

10
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departamento de Ciência dos Mate-

controlar coisas em escala atômica”

riais e Engenharia do renomado ins-

e “dispor os átomos um por um da

tituto norte-americano descobriram

forma que desejamos”. Seu desafio

um jeito mais eficaz e mais barato,

foi: “Do que precisamos para colo-

em termos energéticos, para trans-

car toda a Enciclopédia Britânica na

formar água salgada em potável

cabeça de um alfinete?”.

utilizando membranas fabricadas

Contudo, o termo como o conhe-

com grafeno (forma pura do carbo-

cemos só foi cunhado em 1974 pelo

no) que são mil vezes menos espes-

pesquisador japonês Norio Tanigu-

sas do que as membranas utilizadas

chi, embora a paternidade seja atri-

atualmente – por meio do fenôme-

buída ao engenheiro norte-america-

no de osmose reversa. Dessa forma,

no Eric Drexler, que em 1977 criou

necessitam de menos energia para

o conceito de nanotecnologia mo-

seu funcionamento. O projeto foi

lecular. A partir do final da década

considerado um dos cinco princi-

de 1980, os termos nanotecnologia,

pais marcos científicos de 2012 pela

nanociência e nanomateriais passa-

revista científica americana Smithso-

ram a fazer parte dos textos acadê-

nian. Segundo a publicação, a des-

micos. Desde então, essa ciência é

coberta pode ser “uma maneira de

considerada a próxima revolução

resolver muitos dos problemas rela-

industrial, que avança numa pro-

cionados à água no mundo de uma

missora velocidade, recebendo in-

vez por todas”.

vestimentos bilionários tanto de governos como da iniciativa privada.

Da profecia à
atualidade
A história da nanociência não
possui apenas uma versão. Muitas
menções indiretas teriam sido feitas
por químicos em meados da déca-

Segundo o Manual de Nanociência,
Engenharia e Tecnologia (3ª edição,
2012), a quantidade de produtos no
mercado mundial cresce à taxa média de 33% ao ano, com projetos novos ou aperfeiçoamento de produtos já existentes.

da de 1920 e por físicos no final dos
anos 50. Em 1959, a palestra “Há
muito espaço no fundo”, proferida
na Sociedade Americana de Física,

Experiências
brasileiras

no CalTech Institute, da Califórnia,

Uma pesquisa desenvolvida na

pelo físico norte-americano Richard

Escola Politécnica da Universidade

Feynman, se firmaria como precur-

de São Paulo (Poli-USP) pode aju-

sora do conceito, embora em ne-

dar a solucionar um antigo proble-

nhum momento ele tivesse citado

ma da indústria: a corrosão.

o prefixo nano. O discurso, porém,

Para garantir a integridade dos

trazia trechos como “manipular e

metais, pesquisadores lançam mão

junho.2014/99
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Julia Moares

Escola Móvel
Nanomundo,
do SENAI-SP,
que difunde
ao público
um pouco da
nanotecnologia,
que consiste
basicamente
no estudo
da matéria
em níveis
moleculares

de microcápsulas de poliestireno

duação. O programa compreende a

com silanol, um composto quími-

realização de análises laboratoriais,

co que tem o silício como principal

pesquisa aplicada e desenvolvimen-

componente, e o cério, um elemen-

to tecnológico em nanotecnologia.

to químico classificado como terra-rara. O resultado é um produto
que, misturado a tintas, consegue
impedir o processo de corrosão em

12
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Esclarecendo o
“nanomundo”

dutos e tanques de armazenamen-

Para popularizar os conceitos bá-

to de petróleo. Quando ocorre um

sicos de nanotecnologia, sua aplica-

dano mecânico como riscos ou bati-

ção e implicações para a vida mo-

das, as cápsulas adicionadas à tinta

derna, o SENAI-SP criou ainda a Es-

se rompem e liberam os componen-

cola Móvel de Nanotecnologia. São

tes que agem contra a corrosão.

cinco unidades que atendem desde

Já o Serviço Nacional de Apren-

estudantes do ensino fundamental

dizagem Industrial de São Paulo

até alunos do curso superior, com

(SENAI-SP) e o Serviço Social da In-

informação tecnológica e cursos.

dústria (SESI-SP) criaram o Progra-

Com linguagem acessível, o sis-

ma de Educação em Nanociência e

tema atendeu cerca de 22 mil alu-

Nanotecnologia. A primeira etapa

nos em 2013. Outros 496 estudantes

da iniciativa contempla a construção

do SESI-SP e do SENAI-SP foram

de 12 laboratórios em três unidades

certificados em cursos de iniciação,

de ensino do SENAI-SP, que serão

com carga horária de 20 horas. As

utilizados por alunos dos cursos

Escolas Móveis participaram tam-

técnicos, tecnólogos e de pós-gra-

bém de 31 exposições, que contemjunho.2014/99

Julia Moares

Educação SENAI-SP: a
nanotecnologia explicada
a visitantes e alunos

plaram 22 diferentes municípios e

dos elementos resultavam em no-

nove eventos técnicos, como a Feira

vas moléculas. Hoje, é possível criar

Nacional de Ciência e Tecnologia e

moléculas não existentes, e isso

a Bienal do Livro. “Para essas feiras,

traz inúmeras possibilidades para a

formatamos uma palestra de cerca

ciência”, constata o diretor.

de 20 minutos para apresentar um

A ideia do programa surgiu em

‘nanoesclarecimento’ para a comu-

2011, com um trabalho de estrutu-

nidade”, explica o diretor técnico do

ração e desenvolvimento das ações,

SENAI-SP, Ricardo Terra, que afir-

com início das atividades em 2013.

ma existir um espaço enorme para

Uma estratégia para preparar pro-

se avançar nas pesquisas nessa área

fissionais para o futuro da indústria,

em diferentes campos industriais e

com investimento na formação bási-

comerciais. “No passado tínhamos

ca de qualidade. “Esse projeto nas-

a tabela periódica, e as combinações

ceu com a visão de que é necessário

junho.2014/99
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trabalhar a ciência e a tecnologia em

nhecimento construído no âmbito

todos os níveis da educação, incluin-

empresarial retorna para a sala de

do os ensinos fundamental e médio,

aula. “Isso nos dá o know-how para

e não apenas a educação profissio-

trabalhar nos ensinos fundamental

nal. Vimos iniciativas nos Estados

e médio, passando para os alunos

Unidos, na Alemanha, na Suíça e na

todo esse conhecimento”, conclui.

França, e a partir daí criamos a nossa
estratégia”, explica Terra.

A bioquímica Nathália Moreira,
instrutora do SENAI-SP, é uma das

Nos primeiros estágios, os alunos

profissionais capacitadas para atuar

aprendem os conceitos da nanociên-

no programa. Para ela, é essencial

cia ao observar e estudar fenômenos

a existência de projetos como esse,

do cotidiano. O conteúdo programá-

porque preparam os alunos para um

tico para o ensino fundamental está

futuro dominado pela nanotecnolo-

distribuído nas aulas de ciências

gia, nos mais diversos setores. “Na

e procura desenvolver os con-

área têxtil, já encontramos as cami-

ceitos de forma prática, des-

setas nanotecnológicas, como a anti-

pertando a atenção dos alu-

bactericida, que tem em sua compo-

nos para questões científi-

sição uma substância que não per-

cas. “A estratégia é traba-

mite o crescimento de bactérias e,

lhar o conteúdo por meio

por isso, não retém odor”, relata.

de exemplos. Explicar por

O SENAI-SP acredita que o im-

que a lagartixa fica gru-

pacto da nanotecnologia na econo-

dada no teto é importante

mia e na vida humana poderá su-

para que eles entendam o

perar o da microeletrônica e o da

fenômeno e tudo o que está

biotecnologia, além de ser a linha

associado ao processo. Assim,

de demarcação entre as nações de-

fica mais fácil compreender os

senvolvidas e as emergentes nos

efeitos da ciência em sua vida”, diz

próximos anos, já que algumas tec-

Terra. Ele afirma ainda que na “área

nologias serão substituídas e as in-

de mecânica, por exemplo, existem

dústrias que não acompanharem a

lubrificantes que usam conceitos na-

evolução dos processos tecnológi-

notecnológicos e, no segmento de

cos deixarão de ser competitivas.

polímeros, há a inclusão de nanopar-

Essa vertente da ciência que re-

ticulados, que criam outras funciona-

organiza estruturas a partir de suas

lidades para o composto”.

menores partículas traz grandiosas

Além da experiência na área

soluções e por isso é considerada a

educacional, o SENAI-SP também

próxima revolução industrial, com

oferece prestação de serviços pa-

a promessa de ditar novos rumos à

ra empresas. Ricardo Terra enten-

competitividade.

de que essa experiência facilita o
desenvolvimento de conceitos por
envolver situações reais, e o co14
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Guilherme Baroli
Jornalista
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produtividade

Gerenciamento
Produtivo Total, muito
além da produtividade
Planta da Sandvik Machining Solutions
é prova da importância dos pilares de
manutenção na gestão estratégica

nheceu, na década de 80, Seiichi Nakajima,
considerado o pai do TPM.
Posteriormente,

trocou-se

Maintenan-

ce por Management: Total Productive Management, significando uma técnica de gestão
abrangente, ligada à visão de lean manufactu-

Manutenções coordenadas e bem execu-

ring, aproveitamento, no mundo ocidental,

tadas se tornaram, ao longo das últimas dé-

do consagrado toyotismo. Solidificava-se o

cadas, não só um instrumento de fomento da

caminho da eliminação de desperdícios ma-

cadeia produtiva como também uma ferra-

teriais e humanos ligados à produção como

menta de gestão. Entretanto, a história reve-

um todo para, com isso, aumentar a compe-

la que a manutenção nem sempre foi encara-

titividade da empresa.

da em sua totalidade.
Até o início da década de 50, a maioria

O sistema é composto por oito pilares,
que podem ou não ser conduzidos de forma

das empresas realizava a chamada “manu-

independente:

tenção por quebra”, ou manutenção corre-

1) Manutenção Autônoma;

tiva. O sistema era passível de desperdícios

2) Manutenção Planejada;

em uma série de esferas: tempo, recursos hu-

3) Melhoria Específica;

manos, estoques, além de não garantir a to-

4) Educação e Treinamento;

tal segurança do trabalhador.

5) Controle Inicial;

Buscou-se então um modelo que assegu-

6) Manutenção da Qualidade;

rasse maior eficiência por meio da elimina-

7) TPM Office;

ção de perdas, do desenvolvimento do ope-

8) Segurança, Saúde e Meio Ambiente.

rador e da sua correlação com a máquina,

16

criando assim o conceito de TPM (Total Pro-

Os benefícios do sistema vão além da re-

ductive Maintenance), ou programa de Manu-

dução nos índices de quebras e falhas e do

tenção Produtiva Total.

aumento de produtividade. Sua implanta-

O conceito TPM é fruto da escola japo-

ção gera redução de estoques, segurança do

nesa de produção, mais especificamente da

trabalhador, melhoria do rendimento opera-

empresa Toyota. “Sem o TPM, o Sistema

cional e, principalmente, serve como ferra-

Toyota de Produção não funcionaria”, reco-

menta de gestão estratégica.

o mundo da usinagem
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Izilda França

Trataremos aqui de dois pilares do TPM: a

alto índice de quebra de máquinas e, conse-

Manutenção Autônoma e a Manutenção Pla-

quentemente, muitas manutenções correti-

nejada, e os benefícios que a adoção desses pi-

vas, o que gerava uma série de problemas”.

lares trouxe à planta da Sandvik Machining
Solutions, do Grupo Sandvik, em São Paulo.

Nos dois anos seguintes foram feitos os primeiros estudos e testes para adaptar o TPM à
área de manutenção da planta. O kick off veio

Da teoria à prática

Em fevereiro de
2014 a fábrica
completou
1000 dias sem
acidentes de
trabalho com
afastamento

em 2010, com a consolidação dos pilares Manutenção Autônoma, Manutenção Planejada,

Implantou-se o programa TPM na plan-

Melhoria Específica e Educação e Treinamen-

ta da Sandvik Machining Solutions em 2008,

to. “Foi preciso formar um time e, mais do

para solucionar problemas no fluxo de pro-

que isso, desenvolver projetos interdiscipli-

dução. “Nosso principal desafio era a ausên-

nares, semeando uma cultura em que todos

cia de prioridades”, declarou o supervisor

são responsáveis pelos equipamentos, não

de manutenção Glauco Silva, para quem era

apenas a equipe de manutenção ou o opera- Glauco Silva,

preciso buscar estabilidade e visão de longo

dor”, relembra Wagner Cirilo.

prazo: “A grande demanda atrapalhava nosso planejamento”. O coordenador do TPM,

Izilda França

Wagner Cirilo, complementa: “Tínhamos um

junho.2014/99

supervisor de
Iniciado com uma máquina piloto, hoje o manutenção
da planta;
TPM abrange 25 máquinas consideradas esWelington
tratégicas na cadeia produtiva. “É preciso diRenzo, gerente
de produção, e
Wagner Cirilo,
coordenador
do TPM:
“Fomos
a terceira
unidade mais
produtiva do
grupo Sandvik
no mundo
em 2013”
o mundo da usinagem
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Izilda França

Lição de um ponto: operadores
identificam anomalias e apontam
soluções por meio de fotos ou
desenhos descritivos. À esquerda,
Lucas Oliveira, operador de
máquina, mostra exemplos de seus
desenhos manuais em 3D. No
detalhe, o desenho que solucionou
falhas na medição do probe

mensionar e escalonar a implantação do TPM; não podemos fazer o telhado antes da base”, resume o supervisor

Resultados

de Manutenção, Glauco Silva. Ao longo dos meses foi

Com a evolução do programa, os resultados não de-

implementada uma série de melhorias. Os funcionários

moraram a surgir: em fevereiro de 2014 a fábrica com-

envolvidos no TPM receberam treinamentos teóricos e

pletou mil dias sem acidentes de trabalho com afasta-

práticos e passaram a formar grupos de trabalho.

mento. “É a marca mais importante para nós. De nada

Os recursos de gestão visual, que já eram adotados

adiantaria alavancar índices de produção sem ter uma

na empresa, também foram alterados com a adoção

contrapartida de segurança”, analisa Welington Renzo.

de etiquetas de manutenção, diversificação de infor-

Todavia, no quesito manutenção os números tam-

mações nos totens e painéis, além de integração com

bém impressionam: em 2010, 40% das Ordens de Servi-

softwares de gerenciamento. “Percebemos neste perío-

ço de manutenção eram corretivas; atualmente, apenas

do uma grande transformação no comportamento dos

3%. Na mesma linha, as OS’s baseadas na condição da

funcionários e no ambiente da empresa”, aponta o ge-

máquina saltaram de 5% para 54%. A mudança na di-

rente de Produção, Welington Renzo.

nâmica das manutenções tornou o ambiente mais eficiente à medida que estabeleceu um planejamento pre-

Abaixo, o manutentor José Eduardo Alves
Bassan mostra uma peça defeituosa:
antigos problemas foram superados

ciso e concatenado às demandas e aos tempos.
O TPM aliado a outras políticas voltadas à produção
também proporcionou um aumento de produtividade na
ordem de 23%, fazendo com que a produção saltasse de
54,8 peças por hora/homem em 2010 para mais de 67 peças por hora/homem em 2013. “Fomos a terceira unidade
mais produtiva do grupo Sandvik no mundo em 2013”,
afirmaram os gestores. “Não podemos atribuir todos esses
números à implantação do TPM, houve outras políticas
que também contribuíram, mas sem dúvida é um programa fundamental e estratégico”, avalia Welington Renzo.
Pouco tempo após sua implantação, o TPM se trans-

Izilda França

formou em um verdadeiro instrumento de fomento à
competitividade em virtude do necessário investimento em treinamentos, softwares e sistemas de gerencia18
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mento. “Estamos muito otimistas quanto ao futuro do

Os bons resultados no chão de fábrica valeram um

programa”, analisa Wagner Cirilo, “e os próximos pas-

prêmio para a equipe: “Vamos almoçar juntos para ce-

sos serão naturalmente a evolução em cada uma das

lebrar, mas infelizmente não poderemos levar o forno”,

fases e pilares. Esperamos, com o passar do tempo, ter

brincou Wagner.

o sistema cada vez mais consolidado”.
Quando a revista OMU visitou a planta, a equipe

Compreensível. Quando o assunto é TPM, o foco
não são os equipamentos, mas as pessoas.

responsável pelo forno de sinterização comemorava
dois anos sem quebra da máquina.
“Para nós é uma vitória”, avalia Sérgio Victor, um
dos operadores do equipamento, complementando:
“Temos hoje um domínio maior sobre o processo e,
consequentemente, controle dos resultados, o que nos
traz muito mais segurança”.
Segundo o manutentor José Eduardo Alves Bassan, há 16 anos na empresa, a troca de experiências foi
fundamental: “Nestes últimos anos eu pude aprender
muito com os operadores e vice-versa. Juntos, achamos
os pontos negativos da máquina, quantificamos os problemas e implementamos todas as modificações necessárias. Existiam problemas escondidos ou que precisavam de monitoramento constante, e aos poucos fomos
encontrando soluções para todos eles”.
A máquina foi a segunda a ser incluída no programa
TPM justamente pelo seu histórico de quebras. Para o operador Alexandre José Sebastião, o resultado representa
não apenas confiança no processo, mas também na forma

Excelência
premiada
O trabalho realizado na
planta da Sandvik Machining Solutions, do Grupo
Sandvik, foi

pre
miado no

evento Loss Case de Excelência TPM. O encontro, realizado nos dias 21 e 22 de
maio em São Paulo, reuniu
dez empresas para trocar experiências e apontar as boas
práticas do programa. Para Wagner Cirilo, “a conquista
mostra que o TPM está crescendo cada vez mais na Sandvik, prova disso foi o interesse que as demais empresas
que participaram do evento tiveram no nosso trabalho”.

como se trabalha: “Modificamos comportamentos, conceitos e metodologias. Hoje temos estabilidade de processos
e nesse cenário a quebra zero é nossa maior aliada”.

Fernando Sacco
Jornalista

Forno de sinterização há
dois anos sem quebras.

Izilda França

Da esquerda para direita: Sérgio
Victor, operador de máquina;
Wagner Cirilo, coordenador
do TPM; Alexandre José
Sebastião, operador de
máquina; José Eduardo
Alves Bassan, manutentor;
Glauco Silva, supervisor de
manutenção da planta de
insertos e Welington Renzo,
gerente de produção
junho.2014/99
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É fundamental, no contexto do programa
de TPM, distinguir a função das manutenções autônomas e planejadas.
O pilar da Manutenção Planejada deve detectar e combater anormalidades antes que o
defeito, e consequentemente a perda, apareçam. Para tanto, é necessário seguir etapas
que vão do levantamento da condição atual
da máquina (número de falhas, condição
dos equipamentos, metas de manutenção) à
mensuração dos resultados da manutenção.
“Com a implantação desse pilar buscamos
a quebra zero, evitando reincidências e, sobretudo, encontrar a raiz dos problemas para
que eles não voltem a ocorrer”, diz Glauco
Silva, supervisor de manutenção da planta e
líder do pilar Manutenção Planejada.
Já a Manutenção Autônoma procura me
lhorar a eficiência dos equipamentos por
meio do desenvolvimento das capacidades
de manutenção de seu operador. “O funcionário pode ser bom operacionalmente, mas
ele precisa ter um conhecimento amplo do
equipamento e da sua manutenção, para

perceber vazamentos, desgastes e quebras, entendendo o equipamento ponto a
ponto”, explica Welington Renzo, gerente de
produção que trabalhou como líder do pilar
Manutenção Autônoma em 2013.
Atualmente, a planta da Sandvik Ma
chining Solutions conta com 25 grupos de
Manutenção Autônoma em diferentes etapas
de desenvolvimento, que vão da capacidade
de detectar defeitos à capacidade de descobrir o sistema de causa das anormalidades.
Segundo Wagner Cirilo, coordenador do
TPM, “cada equipe só pode avançar à próxima
etapa quando o passo anterior já estiver consolidado. Trata-se, portanto, de um sistema
gradual”, conclui. Quando um novo funcionário chega, é preciso voltar ao ponto de partida:
“Quem passa de etapas são as pessoas, não
as máquinas”, complementa Glauco Silva.
Entretanto, para que a implantação e
o desenvolvimento das etapas de Ma
nu
tenção Autônoma sejam satisfatórios, é
preciso adotar a política de 5S (senso de
utilização, senso de limpeza, senso de

Izilda França

De olho na manutenção
Na foto, a operadora Silvana
Maria da Silva: “hoje consigo
visualizar problemas e fazer
alguns ajustes de coisas que
antes nos eram estranhas”
ordenação, senso de saúde e senso de autodisciplina), pois ela servirá de base para
as medidas adotadas pelo TPM.
Os pilares de manutenção e a adoção do
5S também proporcionam a consolidação
de um sistema eficiente de gestão visual,
apontando índices de produtividade, etiquetas de manutenção, dados de desempenho, evolução do OEE, entre outros.
E, para garantir o bom andamento dos pilares de manutenção, cada um deles possui
um comitê que representa as atividades,
define diretrizes e treinamentos a serem
implementados em cada campo, além de
dar suporte e apoio ao longo do processo.

Izilda França

A consolidação de um sistema
eficiente de gestão visual
possibilitou apontar índices de
produtividade, dados de
desempenho, evolução do
OEE, entre outros parâmetros

Detalhes do TPM

Izilda França

• O programa TPM começou na Sandvik
Machining Solutions em 2010.
• Sherlocks é um grupo formado apenas
por mulheres da fábrica da Machining
Solutions e a máquina operada por elas
tem o nome de Camilla.

20
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• O logo do programa é uma caravela, que
remete às antigas embarcações vikings.
Simbolicamente, a carranca espanta os
males (encarando os problemas) e a vela
é soprada para a frente por todos os funcionários da planta.
• O trabalho desenvolvido na planta chamou a atenção de diversas empresas:

Scania, Valtra e SKF mostraram interesse
em conhecê-lo.
• Quando o TPM foi adotado, os japoneses
buscavam igualar sua produtividade à
dos concorrentes norte-americanos, que
tinham então uma produção quase nove
vezes superior à japonesa. Alguns anos
após sua adoção, os americanos buscaram os japoneses para implantar o modelo do TPM em suas fábricas.
• Em julho de 2013 a planta da Sandvik
Machining Solutions em São Paulo recebeu a visita do prof. Tokutaro Suzuki,
reconhecido como uma das maiores autoridades mundiais em TPM.
junho.2014/99

Quando o fluido refrigerante
torna-se
ferramenta
líquida.
When the
coolantuma
becomes
a liquid tool.

Melhores resultados de usinagem

Menores custos de produção
Maiores taxas de remoção de material

Fluidos de usinagem para otimizar a
produtividade, a eficiência econômica
e a qualidade da usinagem.
Nossos especialistas auxiliam você a aproveitar ao máximo
suas máquinas e ferramentas, com a ferramenta líquida.

Blaser Swisslube do Brasil Ltda. Avenida Portugal, 1.629 – 8º andar 04559-003 – São Paulo – SP brasil@blaser.com www.blaser-brasil.com.br
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Fresamento em
desbaste de pás
de turbina hidráulica

durante o corte e a coloração dos
cavacos, com o objetivo de estabelecer uma relação entre esses parâmetros e o real desgaste sofrido
pela ferramenta durante o processo
de fresamento.
Diniz e Costa (1995) relacionaram o estado de afiação (monitoramento dos desgastes) da ferramen-

A fabricação das pás de turbinas

de pás Francis e Kaplan na operação

ta à corrente consumida pela má-

hidráulicas é uma das atividades

de desbaste, analisaremos a adequa-

quina, fornecendo um parâmetro

mais importantes do processo de

ção desses procedimentos, visando

de fácil controle para determinação

produção de uma turbina hidráuli-

a economia de ferramentas (para

do fim de vida da ferramenta e, as-

ca e corresponde a parcela conside-

sua substituição apenas no momen-

sim, reduzir custos de fabricação,

rável do custo de fabricação da tur-

to adequado) e sua integridade (não

pois essa ação reduz os desperdí-

bina. Devido às características geo-

ultrapassar o momento adequado

cios ocorridos com a troca prema-

métricas e aos requisitos hidráulicos

de substituição das arestas, a fim de

tura da ferramenta e com os tem-

desses componentes, as operações

que não ocorram quebras).

pos passivos decorrentes de sua

de fresamento em 5 eixos são altamente solicitadas e se destacam pela
versatilidade e rapidez que proporcionam para o processo produtivo.
Ao analisar os procedimentos
utilizados por operadores de má-

troca. Ao mesmo tempo, o moni-

Considerações para
o limite de fim de
vida da ferramenta

toramento, além de garantir maior
segurança ao processo, evitando a
quebra da ferramenta, pode melhorar a qualidade do produto gerado.
Um problema encontrado no

quinas-ferramenta no estabeleci-

Durante esses ensaios, observa-

monitoramento do desgaste via es-

mento do fim de vida da ferramen-

ram-se os parâmetros elétricos do

forços de corte é que, além do des-

ta, durante o fresamento em 5 eixos

motor da máquina, o ruído gerado

gaste da ferramenta, as condições
de corte também influenciam os
valores dos esforços realizados pela ferramenta. Isso faz com que, para qualquer mudança realizada no
processo, seja necessário recalibrar
o sistema de monitoramento.
Toda operação de usinagem gera calor durante a sua execução, em
maior ou menor quantidade. Esse
fato se deve principalmente a dois
fatores: o atrito entre ferramenta-

Arquivo Voith

-peça-cavaco e o cisalhamento do
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Rotor Kaplan
sendo instalado
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Figura 1. Portaferramentas
tipo toroidal
com diâmetro
de 160 mm

e ae2 = 120 mm), em duas condições
de “lead angle” (α1 = 2° e α2 = 4°) e

ainda em dois sentidos diferentes de
corte (sentido 1 = concordante; e sentido 2 = concordante-discordante).
Durante os ensaios, a profundidade
de corte (ap) adotada foi de 4 mm, o

avanço por dente (fz) escolhido foi
de 0,8mm, a velocidade de corte (vc)

utilizada nos ensaios foi de 170 m/
min. Todos os ensaios foram realimaterial da peça durante a for-

Grau CA – 6NM, cuja dureza média

zados com a ferramenta toroidal de

mação dos cavacos. Dessa forma,

é de 285 HB (30 HRC). É importante

diâmetro de 160 mm e oito dentes

ainda é importante ressaltar que

ressaltar que os ensaios foram reali-

(insertos ISO M35 – ver Figura 1).

o cavaco dissipa uma grande por-

zados sem a utilização de fluido de

centagem desse calor e, por isso,

corte ou ar comprimido para refrige-

observar a temperatura do cavaco

ração, pois desenvolvimentos e testes

através de sua coloração, ao lon-

anteriores mostraram que a utiliza-

go da vida da ferramenta, pode ser

ção de fluido de corte pode causar o

uma maneira qualitativa para esti-

surgimento de trincas de origem tér-

mar o desgaste da ferramenta.

mica, provenientes de aquecimentos

Com o objetivo de mensurar de

e resfriamentos alternados (Diniz,

forma precisa e também apresen-

Marcondes e Coppini, 2001).

tar os desgastes sofridos pelas fer-

Procedimento
experimental

Análise dos critérios
de fim de vida da
ferramenta

Os ensaios tiveram foco na ope-

ramentas durante o processo de

ração de desbaste, na qual se tem a

fresamento em 5 eixos das pás de

maior remoção do volume de mate-

turbinas hidráulicas, foram realiza-

Foram realizados ensaios de fre-

rial, sendo responsável até por 90%

das fotografias das arestas de corte

samento em superfícies de pás Fran-

de todo o tempo de fresamento nes-

após fim de vida (Figura 2). O ope-

cis e Kaplan que possuíam área de

se tipo de componente. O objetivo

rador se ocupava em monitorar vi-

aproximadamente 12 m². A matéria-

principal dos ensaios foi avaliar as

sualmente a potência da máquina e

-prima desses componentes é o aço

ferramentas em duas condições dis-

a coloração do cavaco e, com base

inoxidável martensítico ASTM A 743

tintas de passo lateral (ae1 = 100 mm

nesses dados, decidia pelo momen-

Figura 2.
Condições
típicas para
os desgastes
de flanco
observados
nos ensaios
junho.2014/99
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Figura 3. Típica condição
de desgaste dos insertos
(Vs ) ao final de suas vidas.
Linhas verdes: primeiro ensaio
Linhas vermelhas: resultados
dos ensaios de réplica
Barras cinzas: média
dos dois ensaios

to de fim de vida da ferramenta.

apresentados na Figura 3.

caracterizaria desperdício de fer-

A Figura 2 apresenta os desgastes

Os desgastes de flanco médio

ramentas. Por outro lado, em mo-

de flanco (VB), na periferia da ares-

variaram de 2,7 mm até 4,6 mm (Fi-

mento algum os altos valores de

ta de corte para as oito condições

gura 3) e, devido ao alto nível dos

desgaste levaram à quebra da fer-

ensaiadas e também o responsável

desgastes, não foi possível realizar

ramenta, o que significaria que o

pelo fim de vida das ferramentas.

análises adicionais com microscó-

operador teria ultrapassado o mo-

Os máximos desgastes de flanco

pio eletrônico. Porém, deve-se no-

mento de troca da ferramenta.

(VBmax) foram medidos com o auxí-

tar que em nenhuma oportunidade

Analisando as curvas de potên-

lio de microscópio para todos os en-

a ferramenta foi substituída com

cia que foram geradas ao longo dos

saios realizados, e os resultados são

valor de desgaste muito baixo, que

ensaios (Figura 4), foi possível no-

Figura 4.
Curvas da
potência
consumida
para
os oito
ensaios
24
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tar que a potência durante os primeiros minutos de usinagem este-

Ensaio

ve próxima aos 30 kW (pouco me-

Início de
vida da
ferramenta

Meio da
vida da
ferramenta

Fim da
vida da
ferramenta

nor quando se utilizou ae = 100 mm,
pouco maior quando se utilizou
ae = 120 mm) e, à medida que o ensaio evoluía, ela também ia cres-

1

cendo, mostrando que o desgaste
nos insertos possui influência direta na potência consumida. Medir
os parâmetros elétricos do motor

2

da máquina significa medir os esforços de corte. Isso porque o motor da máquina, ao gerar a potência
mecânica necessária para se executar a operação de usinagem, conso-

3

me corrente elétrica em uma quantidade diretamente proporcional à
potência e à força de corte gerada.
Além disso, também se constatou,

4

durante os ensaios, a relação entre a
potência consumida e o fim de vida
dos insertos, sendo possível afirmar
que, durante os últimos cinco minutos de fresamento para o fim de

5

vida em cada um dos oito ensaios,
ocorreu um aumento expressivo da
potência consumida, variando de
40 kW para mais de 50 kW, o que

6

representa um aumento superior a
25%. Esse fato confirma que a potência consumida pode ser utilizada como parâmetro para definição
de fim de vida dos insertos durante

7

o processo de usinagem, possibilitando que o operador a use como
parâmetro para auxiliar na decisão
sobre o fim da vida da ferramen-

8

ta. Entende-se também que, com
o aumento dos níveis de desgastes
de flanco (VB) nos insertos, ocorreu
um aumento de atrito na zona de
junho.2014/99

Figura 5. Condições do cavaco durante o
processo de fresamento
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corte, o qual consequentemente ge-

Essa característica é apresentada

ra um aumento da temperatura de

na coluna “meio da vida da ferra-

corte, aumentando também a força

menta” da Figura 5. No final da vi-

de corte, a qual, por fim, tem influ-

da dos insertos (com tempos para

ência na potência consumida.

fim de vida diferente entre os oito

Outra característica observada

ensaios), constatava-se que a colo-

foi a coloração da superfície dos

ração dos cavacos havia se altera-

cavacos. Nesse tipo de fresamen-

do novamente. Nesse momento, o

to, essa propriedade é comumen-

cavaco apresentava coloração azul-

te observada pelos operadores das

-escuro, gerada pelo aumento do

máquinas operatrizes, pois de uma

atrito, devido à maior abrasão re-

forma prática a coloração dos cava-

lacionada ao desgaste do inserto e

cos também pode ser correlaciona-

consequentemente pelo aumento

da com o mecanismo de desgaste

da temperatura de corte. A textura

que ocorre nos insertos. Durante os

do cavaco também se alterava, fi-

ensaios, observou-se que, no início

cando ainda mais áspera, conforme

da vida da ferramenta, os cavacos

mostrado na coluna “fim de vida

tinham uma coloração amarelo-cla-

da ferramenta”, na Figura 5.

Arquivo Voith

negócios
da indústria
II
soluções
de usinagem
II

ro, conforme apresentado na coluna “início de vida da ferramenta”
da Figura 5.
Em geral, para todos os ensaios,
após aproximadamente dez minu-

Considerações
finais

Figura do modelo 3D-CAD
de uma turbina Kaplan

tos de usinagem, quando certo vo-

Considerando-se todos os re-

cavaco, além de maior segurança

lume de material já havia sido re-

sultados apresentados, é possível

ao processo, evitando a quebra da

movido, constatava-se que a colo-

concluir que o critério de fim de vi-

ferramenta, também pôde assegu-

ração dos cavacos alterava-se consi-

da da ferramenta usado pelos ope-

rar, nesse processo, a qualidade do

deravelmente em comparação com

radores na produção é razoável,

produto gerado.

a condição inicial de corte. Nesse

pois, apesar dos valores elevados

momento, os cavacos apresentavam

de desgastes de flanco (VB) ao fim

coloração mais alaranjada, ocasio-

da vida (com certeza não houve

nada pelo aumento da temperatu-

substituição prematura das ares-

ra de corte, gerada pelo aumento

tas), em nenhuma ocasião ensaia-

da abrasão relacionada à superfície

da houve a quebra da aresta. Esse

de folga da ferramenta com a peça,

fato reduz os custos de fabricação,

devido ao desgaste de flanco. Além

pois minimiza desperdícios com

disso, foi também possível notar

troca prematura da ferramenta e

uma alteração na textura do cavaco.

os tempos passivos decorrentes

Vê-se que sua superfície apresentou

de sua troca. Ao mesmo tempo, o

maior aspereza, fato esse que pro-

monitoramento feito pelo próprio

vavelmente foi gerado pela altera-

operador através da observação

ção da aresta de corte desgastada.

da potência consumida e da cor do
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educação e tecnologia II

IPT – Instituto de
Pesquisas Tecnológicas:
mais de um século de
inovação no Brasil
A criação e a aplicação de soluções tecnológicas fundamentais
não apenas para aumentar a competitividade de empresas como
também promover a qualidade de vida e a sustentabilidade estão
entre os objetivos dessa instituição, exemplo de qualidade em nosso país e fora dele.
Com um bem equilibrado e rigidamente aplicado código de ética, o IPT prima pela probidade e isenção em todos os seus procedimentos. Tudo isso vem sendo construído há exatos 115 anos, embora ao nascer, em 1899, a entidade já mostrasse a que vinha.
28
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Um instituto na
construção
de São Paulo
A origem do IPT ancora-se na criação
do gabinete de Resistência de Materiais,
junto à Escola Politécnica, que caminhava
então em seu sexto ano de vida, com cursos de engenharia civil, industrial, agrícola e um curso anexo de artes mecânicas.
Se a Escola Politécnica era uma resposta de São Paulo às necessidades da cidade
que crescia com a riqueza do café, levando com ela o resto do país, um setor específico de resistência de materiais era a
garantia do controle da qualidade exigida pelos grandes nomes da
engenharia de nosso país, grandemente concentrados na Politécnica.
Uma das publicações de grande circulação na época foi, justamente, o Manual de Resistência dos Materiais, dedicado às questões da

O primeiro arranha-céu de São
Paulo, o Edifício Guinle, usou
tecnologia de concreto armado
desenvolvida pelo IPT

construção civil. Logo nas primeiras décadas do século XX, multiplicaram-se as pesquisas sobre metalografia, a quem nosso sistema de
água e esgotos deve seus tubos de ferro fundido centrifugado. Grandes resultados também foram obtidos em pesquisas sobre concreto,
sobretudo concreto armado, às quais se deve o primeiro arranha-céu
de São Paulo, o edifício Guinle, na Rua Direita, erigido em 1913 com
36 metros de perfeita tecnologia. A qualidade era tanta que testes
realizados pelo IPT em 2012 aprovaram inteiramente o concreto do
Guinle, exatos 100 anos após sua construção.
Em 1926, o engenheiro Ary Frederico Torres, que entre outros
serviços prestados ao País se notabilizaria como um dos fundadores da FAPESP, criou o Laboratório de Ensaios de Materiais, sempre

Unidades móveis do projeto
PRUMO garantem que pequenas
e médias empresas realizem
ensaios e experimentos

na Politécnica. Ao concreto unem-se os estudos de
metalurgia e de madeiras, que muito beneficiaram
as construções das estradas de ferro brasileiras. Em
1934, a extraordinária visão de Ary Torres levou à
transformação do Laboratório de Ensaios de Materiais em Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT.
Desde então o IPT não parou mais. Da pavimentação de ruas à implantação do sistema de gás, pontes, ferrovias, metrologia, sem contar rodovias coSite IPT

mo Anchieta, Anhanguera, Castelo Branco, siderúrgicas e metalúrgicas, planadores e materiais para a
junho.2014/99

o mundo da usinagem

29

Site IPT

educação e tecnologia II

Máquina de
deposição
automática de
fibras, única no
Hemisfério Sul,
instalada no
laboratório de São
José dos CamposSP. A máquina é
fundamental para
o processo de
combinação de
polímeros e fibras
dos materiais
compósitos

indústria aeronáutica, barragens e hidroelétricas, entre as quais
Itaipu, passando pelo apoio tecnológico para a construção de nossos aeroportos, soluções de construções térmicas e acústicas e pelo moderníssimo desenvolvimento de plástico biodegradável, em
tudo o IPT deixava a sua marca de excelência. No setor metalmecânico, o IPT figura como o introdutor do uso de máquinas CNC
no Brasil.
Mas não é apenas com grandes projetos públicos que o IPT teceu
sua história. O instituto entrou no século XXI prestando serviços a
pequenas e médias empresas por meio de seu projeto PRUMO, em
parceria com FAPESP, FINEP e SEBRAE.
Além de ter se dedicado ao projeto de peças para a EMBRAER
e ao segmento de Oil & Gas, o IPT desenvolve projetos ecológicos,
como estudos sobre biodegradabilidade e recuperação de áreas
contaminadas, investindo pesadamente na capacitação de pessoal.

Modernização no segundo
centenário
O IPT entrou em seu segundo centenário com grandes investimentos na modernização de maquinários, equipamentos, contratação de pessoal, instalação de novos laboratórios. O principal deles,
sem dúvida, é o LEL – Laboratório de Estruturas Leves –, já em fun30
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cionamento parcial no Parque Tecnológico de São José dos Campos-SP. Menor peso, menor custo, maior resistência, maior viabilidade
para indústrias aeronáutica, automobilística, de Oil & Gas, esses são
os objetivos do novo laboratório, financiado pelo BNDES, FINEP,
PM de São José dos Campos, FAPESP e pelo próprio IPT.
As três classes de materiais atualmente mais usadas para produzir estruturas leves – materiais metálicos (alumínio, aço, titânio), materiais compósitos (polímeros e fibras) e materiais híbridos (combinação dos dois primeiros) – receberão dedicação total
nos 4,5 mil m² do laboratório. Os materiais compósitos, por exemplo, são os mais pesquisados atualmente, por seu extenso e vital
uso na indústria aeronáutica, por serem mais leves que o alumínio. Não por acaso o primeiro grande parceiro industrial do IPT
nesse laboratório será a EMBRAER.
Nesse sentido o IPT atua na ponta, realizando parcerias de co-

Números IPT
Infraestrutura
Sede | Cidade Universitária - São Paulo - SP
Unidades | Franca e São José dos Campos - SP

Unidades Técnicas
Centros: 11
Técnicas: 37

Total de Colaboradores: 908
Produção Científica (2013)
Documentos técnicos emitidos: 26.955

nhecimento com universidades nacionais e estrangeiras do peso
do Instituto Fraunhofer, da Alemanha, que possui mais de 60 laboratórios de pesquisa espalhados pelo mundo.

Formação de qualidade, sempre
Um dos importantes programas de mestrado profissional do
IPT é o de Processos Industriais, já com 12 anos de funcionamento.
Ele responde às necessidades de inovação do setor industrial nas
áreas metalúrgicas e afins, petroquímica, química e farmacêutica.
Fundamental nesse curso de estudos é o acesso do estudante
aos campos de atuação do IPT, como materiais da indústria, tecnologia de partículas, biotecnologia e o tão fundamental terreno
do desenvolvimento e otimização de processos.
Contudo, além de seus vários cursos, o IPT é aberto a participar das iniciativas de outras instituições, como os testes que alunos de engenharia aeronáutica fazem no túnel do vento atmosférico de seu Centro de Metrologia de Fluidos – CMF , para testar os
protótipos com que participam de diversas competições universitárias de tecnologia.
O IPT é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, que
nele investiu mais de 150 milhões de reais nos últimos cinco anos.
Saiba ainda mais sobre o Instituto de Pesquisas Tecnológicas:
suas realizações, suas disponibilidades de parceria com a indústria e seus processos de formação de pessoal especializado em
www.ipt.br.
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conhecendo um pouco mais

Quase 100

anos de
Copas do Mundo
Aos 84 anos de idade, a Copa do Mundo
da FIFA está mais forte do que nunca
A Copa, que disputa com as Olimpíadas o título de maior evento
mundial, teve sua primeira edição no Uruguai em 1930 (com 13 equipes), e a de 2014, no Brasil, é a 20ª (com 32 equipes).
Antes de 1930, o futebol foi esporte de demonstração nas Olimpíadas de 1900 e 1904, oficializando-se no evento de 1908. A FIFA,
cujo nome original é Fédération Internationale de Football Association,
foi fundada e registrada na Suíça, em 1904. Com sede em Zurique,
a FIFA é formada por 208 federações nacionais, tem um Congresso,
um Comitê Executivo, uma Secretaria Geral e vários comitês, tocados por 310 funcionários de 35 países.
Em 1914, a FIFA ajudou o Comitê Olímpico Internacional (COI) a
organizar o futebol dos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928. Foi em maio
de 1928 que a FIFA, então comandada por Jules Rimet, instituiu a
Copa do Mundo, com a primeira edição em 1930, no Uruguai, para
comemorar o então bicampeonato olímpico daquele país no futebol.
Compareceram sete equipes da América do Sul, quatro da Europa
e duas da América do Norte, que competiram por nove dias, em 18
partidas. Na oportunidade, a esquadra uruguaia não decepcionou e levou o primeiro troféu da FIFA.
As edições de 1942 e 1946 não ocorreram devido à Segunda Guerra Mundial e a entraves políticos da época.
O Brasil é o único país do mundo que já participou de todas as edições da Copa do Mundo, além, é claro, de ser o detentor de cinco títulos máximos (1958, 1962, 1970, 1994
e 2002). Mas nem sempre foi assim.
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Bola da primeira
Copa do Mundo, 1930
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Coleção das bolas de todas as Copas do Mundo FIFA

O Brasil na Copa do Mundo

A volta da seleção brasileira para o Brasil foi uma
verdadeira apoteose. Ao passarem por São Paulo, os

O Brasil começou a se destacar no futebol interna-

jogadores foram recepcionados por mais de 1 milhão

cional apenas em 1938. Perdemos nas semifinais para

de pessoas, por entre as quais os carros do Corpo de

a Itália, que foi bicampeã na oportunidade, e conse-

Bombeiros conseguiam passar muito lentamente, ta-

guimos um terceiro lugar vencendo a Suécia por 4x2.

manho era o entusiasmo.

Foi após a Segunda Guerra que o grande evento

Chile 1962 e México 1970 marcaram a conquista do

veio para o Brasil, em 1950. O Brasil construiu o então

tricampeonato brasileiro. Seguiram-se anos inglórios,

maior estádio do mundo, o Maracanã, e fez uma cam-

e nem pensando “não se pode ganhar sempre” era

panha brilhante. Classificou-se em 1º em seu grupo e,

possível consolar-se com 24 anos sem títulos. O tetra-

no quadrangular final, goleou a Suécia pelo placar de

campeonato em 1994 e o pentacampeonato em 2002

7x1 e a seleção espanhola por 6x1. Precisava somente

consolidaram o Brasil como o mais premiado entre to-

de um empate contra o Uruguai para obter o título.

dos os demais.

Porém, diante do Maracanã lotado, o Uruguai venceu
o Brasil por 2x1, de virada, provocando um silêncio
estarrecedor no estádio e no país. Nunca mais o uniforme de calção azul e camisa branca foi usado. A camisa amarela surge na Copa de 1954, bem como o nome de “seleção canarinho”.
Em 1958, o Brasil chegava pela primeira vez ao lugar mais alto do futebol internacional e sagrava-se
campeão da Copa
do Mundo FIFA de
1958 sobre a anfitriã
Suécia, por 5x2.

Capitão Bellini
ergue a Taça Jules
Rimet em 1958
junho.2014/99
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O futebol como
esporte mundial

ve e comove o mundo inteiro, não apenas os Estados
Unidos, mas países africanos, árabes e asiáticos.

O futebol internacional dá um grande salto na década de 1970, logo depois da Copa no México. Os Es-

A Copa de 2014

tados Unidos, indiscutivelmente uma das maiores

O momento do retorno da Copa do Mundo da FIFA

potências mundiais no mundo dos esportes, investe

ao solo brasileiro já é o assunto mais comentado na mí-

no futebol no final dos anos 70, quando o Cosmos de

dia. As 12 cidades e os estádios escolhidos para os jogos

New York contrata Pelé, que anunciara sua aposenta-

das 32 seleções, sem dúvida um número alto de sedes,

doria do futebol brasileiro.

visa não privilegiar apenas o eixo Rio-São Paulo, levan-

O contrato de Pelé – 7 milhões de dólares, por três

do o evento para todo o território nacional.

anos, 1974-77 – era uma quantia estarrecedora para a

Um aspecto muito comentado sobre a Copa brasilei-

época e dava início ao giro de cifras milionárias por

ra é que pela primeira vez será usado um sistema de 14

passes e salários, além de patrocinadores dominando

câmeras de alta velocidade, instaladas na estrutura supe-

a visualidade de estádios e camisas dos jogadores.

rior dos estádios, chamado de Goal Control. O emprego

Muito se tenta explicar os motivos do sucesso des-

dessa tecnologia permite que o árbitro saiba com exati-

se esporte, do número elevado de participantes, aber-

dão se houve um gol, arremesso lateral e escanteio; e o

to a todos, ao baixo custo do equipamento necessário:

sistema não necessita da utilização de chips nas bolas. A

apenas uma bola e um pedaço de chão. De fato, fraco

bola será monitorada em tempo real por essas câmeras e,

ou forte, o jogador sobressai sobretudo por suas habi-

se cruzar a linha do gol ou a linha lateral, um aviso será

lidades individuais. O certo é que hoje o jogo envol-

enviado em 0,3 segundo para o relógio do árbitro.

Classificações e sedes da Copa do Mundo

A Copa no
Brasil e o futuro
do futebol

Ano

Campeão

Vice

Final

Sede

2014

--

--

--

Brasil

2010

Espanha

Holanda

1x0

África do Sul

2006

Itália

França

1x1 (5x3 penalties) Alemanha

2002

Brasil

Alemanha

2x0

Coreia do Sul e Japão

1998

França

Brasil

3x0

França

1994

Brasil

Itália

0x0 (3x2 penalties) Estados Unidos

1990

Alemanha Ocidental

Argentina

1x0

Itália

1986

Argentina

Alemanha Ocidental

3x2

México

1982

Itália

Alemanha Ocidental

3x1

Espanha

1978

Argentina

Holanda

3x1

Argentina

uma competição de equipes al-

1974

Alemanha Ocidental

Holanda

2x1

Alemanha Ocidental

tamente treinadas, monitoradas,

1970

Brasil

Itália

4x1

México

1966

Inglaterra

Alemanha Ocidental

4x2

Inglaterra

financiadas, representantes de

1962

Brasil

Tchecoslováquia

3x1

Chile

1958

Brasil

Suécia

5x2

Suécia

1954

Alemanha Ocidental

Hungria

3x2

Suíça

1950

Uruguai

Brasil

2x1

Brasil

1938

Itália

Hungria

4x2

França

volvem somas fantásticas. Isso

1934

Itália

Tchecoslováquia

2x1

Itália

tudo ocorre como resposta à

1930

Uruguai

Argentina

4x2

Uruguai

enorme visibilidade que o es-
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Ao longo destes 84 anos, a
Copa do Mundo mudou muito, daqueles grupos que começavam a se profissionalizar, que
jogavam na força e na raça, a

bem mais que um esporte.
Salários e passes de jogadores tornaram-se assombrosamente altos, os patrocínios en-

junho.2014/99

Brasil pentacampeão em 2002
porte ganhou em todo o mundo
nas últimas cinco décadas, por
causa do advento da televisão e
das transmissões ao vivo.
Denúncias de corrupção, de
compra de resultados envolvendo juízes e jogadores de grandes
campeonatos nacionais na Europa têm chegado à imprensa.
A torcida que se tornou violenta
a ponto de causar mortes dentro
e fora dos campos tem levado à
a eliminação de seus times dos
campeonatos sempre que a cultura local é suficientemente rígida com manifestações de incivilidade. A Inglaterra,

de exemplo para o resto do mundo.

por exemplo, esteve excluída da Copa dos Campeões

A Copa no Brasil, contudo, certamente apresenta-

da Europa por cinco anos, devido à violência de sua

rá o que já vem ocorrendo: manifestações de protesto

torcida, que em 1985 matou 39 torcedores do time ita-

contra os gastos na construção dos estádios que obe-

liano Juventus, em um jogo com o inglês Liverpool,

decem ao padrão de exigências da FIFA. Sob a ban-

no Estádio de Heysel, em Bruxelas, na Bélgica. A mor-

deira “mais escolas e hospitais e menos estádios”, as

te de outros 96 torcedores, na própria Inglaterra, em

multidões, sobretudo de jovens, poderão dificultar o

1989, dessa vez de torcedores do Liverpool tentando

acesso aos estádios e às vias públicas. A situação é tão

entrar no estádio na semifinal do campeonato inglês,

complicada e potencialmente perigosa que países co-

provocou fortíssima reação do governo britânico.

mo Itália e Suécia recusaram-se a hospedar as Olim-

Partindo de relatório que apontava para a precariedade dos estádios, centenas deles foram reformados

píadas de Inverno, argumentando dificuldades diante
dos gastos públicos exigidos pelos organizadores.

e mais de 30 foram construídos, mantendo o princí-

O sonho brasileiro de ganhar em casa, apagando

pio de separação das torcidas. O mais sério ocorre com

a derrota de 1950, porém é grande e poderá servir de

torcedores identificados como violentos: eles recebem

pacificador, não aos anseios por melhores escolas e

o chamado FBO, uma ordem de banimento dos jogos

hospitais, que é de todos os brasileiros, mas contra a

de futebol em todo o país. Cerca de 2.500 prisões, que

violência das manifestações.

resultaram nesse banimento, foram feitas na Inglater-

Espera-se que o esporte coletivo que é chamado

ra na temporada 2012-2013. Seu cumprimento é sim-

de “a alegria das multidões” possa trazer alegrias a

ples: obrigado a ficar de 3 a 10 anos fora dos campos, o

todos em 2014.

portador do FBO deve apresentar-se em uma delegacia e ali permanecer enquanto seu time joga. Quando
seu time, ou a seleção inglesa, jogam fora do país, ele
deve entregar seu passaporte cinco dias antes da data
do jogo. Perfeitamente listados e controlados, os que
não atenderem às restrições são presos e condenados.
E o futebol voltou a ser seguro na Inglaterra, servindo
junho.2014/99
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nossa parcela de responsabilidade

Eficiência versus eficácia na
produtividade – em que apostar?

Vivian Camargo

Mais de 2 mil expositores nacionais e internacionais e cerca de 100 mil visitantes prestigiaram
nos últimos dias o importante evento da nossa
indústria neste ano, a Mecânica 2014. Mesmo
que o saldo não tenha correspondido de maneira integral às expectativas, é inevitável não notar quanto os lançamentos e
soluções apresentados na feira surpreenderam, mostrando
que o nosso setor produtivo
não abandonou a capacidade
de inovar e de constantemente se modernizar.
Entretanto, muitos se perguntam se os investimentos
realizados na feira serão capazes de garantir uma produção mais eficaz e enxuta e, ao
mesmo tempo, um ganho na
qualidade final dos produtos
e também no custo por peça.
A resposta é não.
Investir apenas em tecnologia não é o suficiente para se destacar no mercado já que, por
mais moderno que seja um parque fabril, um
software ou uma máquina, a eficiência dos processos não se traduz em eficácia.
A ideia é simples. Vamos aproveitar o período
de Copa do Mundo e pensar em um jogo de futebol. Um atacante que chuta dez vezes ao gol mostra eficiência, produtividade. Mas se o placar terminar em 0 x 0 não houve eficácia, ou seja, o aproveitamento dos recursos disponíveis foi nulo.
A culpa sempre irá recair sobre dois atores: o
jogador e o técnico. Nós, jogadores ou técnicos,
precisamos ter em mente que os investimentos
em novas tecnologias não serão a solução de todos os problemas enquanto os processos não fo36
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rem plenamente eficientes.
Para isso, precisamos integrar todos os atores dessa cadeia: máquinas-ferramenta, fornecedores, softwares, ferramentas e, principalmente, pessoas. São elas as responsáveis por transformar os recursos em resultados. Basta ter em
mente as capacidades imateriais de cada um, tais como
a liderança, a capacidade de
inovar e de contribuir sistematicamente para a melhoria das
organizações.
Obviamente, a modernização da cadeia produtiva fornece instrumentos para facilitar esse trabalho, mas a chave
para garantir um desenvolvimento pleno está na eficácia
individual e coletiva integrada à cadeia de produção.
Os investimentos em novas tecnologias serão sempre
sinônimo de produtividade e
oportunidade. Mas, para garantir um lugar de
destaque no mercado, a cultura da eficácia deve
se tornar mais do que uma rotina, ela deve se incorporar à filosofia da empresa. Nós, da Sandvik
Coromant, acreditamos nisso e estamos sempre
prontos para trabalhar com os recursos mais preciosos de uma empresa, as pessoas.
“Quem caminha sozinho pode até chegar
mais rápido, mas aquele que vai acompanhado com certeza vai mais longe”, disse a escritora
Clarice Lispector. Vale a reflexão.
Silvio Bauco
Supervisor de Machine Investments
da Sandvik Coromant do Brasil
junho.2014/99
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AM - Manaus
NIARTHEC
Tel.: 92 3236-2057

RJ - Rio de Janeiro
MACHFER
Tel: 21 3882-9600

SP - Bauru
PS
Tel: 14 3312-3312

BA - Lauro de Freitas
SINAFERRMAQ
Tel: 71 3379-5653

RJ - Rio de Janeiro
TOOLSET
Tel: 21 2290-6397

SP - Campinas
CUTTING TOOLS
Tel: 19 3243-0422
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Tel: 85 3226-5400

RJ - Rio de Janeiro
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Tel: 21 2270-4835

SP - Guarulhos
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Tel: 11 2442-7780
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HAILTOOLS
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Tel: 54 3026-8888
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RS - Novo Hamburgo
NEOPAQ
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Tel: 11 4997-1255
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Movimento - Cursos
Durante todo o ano, a Sandvik Coromant oferece cursos específicos
para os profissionais do mundo da usinagem.
Acesse www.sandvik.coromant.com/br, na barra principal, clique
em ‘treinamento’ e confira o Programa de Treinamento 2014.
Você poderá participar de palestras e também de cursos in plant,
ministrados dentro de sua empresa!

Fale com eles
Anselmo Eduardo Diniz (FEM/UNICAMP):
anselmo@fem.unicamp.br
Glauco Silva (Sandvik Machining Solutions):
(11) 5696-5548
IPT: (11) 3767-4000
Okis Bigelli (Sandvik Coromant):
(11) 5696-5676
Rafael Segantin Lacerda (Voith Hydro):
(11) 3945-0989
Ricardo Terra (SENAI-SP): (11) 3528-2000
SENAI-SP: www.sp.senai.br/
SESI-SP: www.sesisp.org.br/
Silvio Bauco (Sandvik Coromant): (11) 5696-6936

O leitor de O Mundo da Usinagem pode entrar
em contato com os editores pelo e-mail:
faleconosco@omundodausinagem.com.br
ou ligue: 0800 777 7500

Wagner Cirilo (Sandvik Machining Solutions):
(11) 5696-6853
Welington Renzo (Sandvik Machining Solutions):
(11) 5696-6982
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CoroCut®QD
Duas vezes
mais eficiente
O CoroCut QD leva seu sistema de corte a outro nível. Otimizado
para tornos com alimentação por barra, ele proporciona resistência
e segurança incomparáveis para canais profundos e longos
balanços, graças à sua nova e exclusiva tecnologia: refrigeração
superior e inferior para uma usinagem efetiva e sem problemas.

O conceito
inclui lâminas
de corte,
adaptadores e
hastes, além de
ferramentas para
máquinas com
cabeçote móvel.

Segurança imbatível:
design mais resistente da lâmina,
tecnologia de classe
avançada e fixação
de pastilhas mais
estável.

Controle de cavacos
e vida útil da
ferramenta melhores:
refrigeração superior
e inferior com dois
jatos de alta pressão
e geometria dedicada
das pastilhas.
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www.sandvik.coromant.com/corocutqd

Fácil manuseio:
conexão rápida e fácil
da refrigeração com
adaptadores plugand-play para vários
tipos de máquinas.

