
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPE0256 
 

A METODOLOGIA SIX SIGMA APLICADO EM PROCESSOS DE 
USINAGEM 

 
 
 

DIEGO PAOLLI REZENDE FERREIRA 
ALEXANDRE DE ANDRADE 

diegoprf@hotmail.com 
ENGENHARIA MECÂNICA NOTURNO 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
 
 

ORIENTADOR(A) 
IVAIR ALVES DOS SANTOS 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

A Metodologia Six Sigmas Aplicado em Processos de Usinagem RESUMO No cenário atual, há 
uma busca pela melhoria dos produtos através de novas tecnologias e métodos de processos, 
com a finalidade de assegurar a qualidade e minimizar os tempos de processamento, tornando-
os aptos a um mercado cada vez mais competitivo. Assim, as organizações devem 
constantemente reduzir seus custos sem que afete a produção e qualidade de seus produtos 
finais. É indispensável que sejam feitos estudos, levantamentos de dados e análises do 
processo. Dentre estes estudos pode-se citar a padronização dos processos, com a finalidade 
de reduzir os tempos de paradas e facilitar e/ou diminuir as atividades realizadas. Neste 
trabalho serão mostrados os levantamentos de dados referentes à vida útil das ferramentas 
utilizadas no processo de usinagem, bem como a análise de dados, sua aplicação e os 
resultados obtidos neste estudo, comparando-os ao método que estava em uso, no qual as 
trocas das ferramentas eram feitas sem controle de vida útil. Lembre-se, por exemplo, das 
diversas grandezas envolvidas no processo de usinagem, tais como velocidade de corte, 
avanço, profundidade de corte, geometria da parte ativa da ferramenta de corte, compreensão 
da função e influência dos diversos ângulos da ferramenta e conhecimentos gerais sobre os 
diversos materiais usados hoje na fabricação das ferramentas de corte. Se analisarmos os 
diversos fenômenos causadores do desgaste da ferramenta, poderemos perceber nitidamente 
que condições de corte extremas apresentam resultados muito particulares. Então, seguindo 
esse procedimento, o presente trabalho tem por objetivo propor o uso da metodologia Seis 
Sigma (6&#963;) para a gestão e estratificação dos diferentes mecanismos de desgaste e das 
diferentes avarias incidentes na aresta de corte de ferramentas durante o processo de 
usinagem, observados em chão de fábrica de ambiente fabril. Com o aumento do desgaste da 
ferramenta, observam-se variações mais ou menos profundas no processo de usinagem. A 
temperatura se eleva progressivamente, a força de corte e a potência consumida aumentam, 
as dimensões da superfície usinada se alteram e o acabamento piora. Podem ainda ocorrer 
faíscamento intenso, lascamento e destruição total do gume. Usar a ferramenta até este ponto 
é desaconselhável. A fixação do ponto representativo do fim de vida da ferramenta é 
fundamental no estudo da usinabilidade.O procedimento incluiu também, considerar o 
comportamento de dispositivos de fixação, peças e ferramentas. Enfim, foram considerados 
todos os fatores de influência na retirada prematura da ferramenta da máquina por quebra e 
também uma forma para definição correta da vida útil da ferramenta. A metodologia do 
(6&#963;) escolhida para a realização dos procedimentos foi o DMAIC (Definir-Medir-Analisar-
Implementar-Controlar), que foi o procedimento utilizado pela equipe formada internamente à 
empresa. A melhor forma com que se busca atingir tais objetivos é através do desenvolvimento 
de projetos de melhoria. No final desta pesquisa espera obter informações para A validação do 
instrumento de pesquisa utilizada servirá de apoio às futuras pesquisas de estratégia de 
redução de custos utilizando a metodologia. Palavras-Chave: Ferramentas corte, Processos de 
Usinagem, Vida util.  


