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RESUMO 

A carga horária prática da disciplina de Introdução à Engenharia de Fabricação 

consiste em aulas realizadas no Laboratório de Tecnologia Mecânica nas quais são realizados 

dois trabalhos práticos para que os alunos tenham contato com as operações de usinagem e 

máquinas como o torno e a plaina. Esses trabalhos consistem em um conjunto de atividades e 

operações que devem ser executados para a fabricação de duas peças, uma utilizando o torno 

mecânico e outra utilizando a plaina e a furadeira de bancada. O presente trabalho teve como 

objetivo realizar mapeamento e modelagem dos processos executados nas aulas práticas de 

modo a padronizar e documentar essas atividades e servir como um material de apoio durante 

a execução dos trabalhos. Para isso, foram realizadas duas etapas, uma de planejamento e outra 

de modelagem dos processos atuais. Essa modelagem, foi realizada utilizando a notação BPMN 

e o software Bizagi Modeler para desenho dos processos. Por fim, esse trabalho denota a 

importância do conhecimento e documentação de processos na Engenharia Mecânica, de modo 

a garantir a correta execução das atividades e a segurança na execução de projetos.  

 

Palavras-chave: Mapeamento de processos, usinagem, fabricação, BPMN, aula prática. 
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ABSTRACT 

 

The practical workload of the Introduction to Manufacturing Engineering course 

consists of classes held at the Mechanical Technology Laboratory in which two practical works 

are carried out so that students have t contact with machining operations and machines such as 

the lathe and the plane. These works consist of a set of activities and operations that must be 

performed for the manufacture of two pieces, one using the lathe and the other using the plane 

and the bench drill. This project had as an objective the mapping and modeling of the processes 

executed in practical classes in order to standardize and document these activities and serve as 

support material during the execution of the work. For this, two stages were carried out, one for 

planning and another for modeling the current processes. This modeling was performed using 

BPMN notation and Bizagi Modeler software for process design. Finally, this work shows the 

importance of knowledge and documentation of processes in Mechanical Engineering, in order 

to ensure the correct execution of activities and safety in the execution of projects. 

 

 

 

Keywords: Process mapping, machining, manufacturing, BPMN, practical class. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos primeiros contatos do aluno de graduação em Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal Fluminense com o ciclo profissional de matérias do curso se dá por 

intermédio da disciplina de Introdução à Engenharia de Fabricação. Nesta disciplina são 

abordados diversos processos de fabricação como: conformação mecânica, soldagem, fundição, 

metalurgia do pó, tratamentos térmicos e usinagem. Ao cursá-la, o discente tem um primeiro 

vislumbre teórico e prático de uma das inúmeras atividades que podem ser realizadas por um 

engenheiro mecânico. 

De acordo com Groover (2010), a fabricação pode ser definida com um viés 

tecnológico e econômico. No âmbito tecnológico, a fabricação consiste na aplicação de 

processos físicos e químicos para modificar a geometria, as propriedades ou aparência de um 

material a fim de produzir peças ou produtos. Os processos de fabricação envolvem máquinas 

ferramentas, energia e mão de obra e por isso a fabricação é quase sempre referenciada como 

uma sequência de operações. Economicamente, a fabricação consiste na transformação de 

matérias-primas em itens de maior valor agregado por meio de uma ou mais etapas de 

processamento ou montagem. Ou seja, tornar um produto mais valioso a partir da mudança da 

forma ou propriedades de um material, ou até mesmo através da combinação com outros 

materiais. 

Os processos de usinagem são classificados como processos de mudança de forma com 

remoção de material. Ou seja, é retirado o excesso de material até que se obtenha a geometria 

desejada para a peça final. Alguns exemplos de operações de usinagem são o torneamento, o 

fresamento e a furação.   

Dito isso, com o intuito de auxiliar o estudante no entendimento do conceito de 

fabricação, tanto no âmbito tecnológico como no econômico, durante o curso de Introdução à 

Engenharia de Fabricação são ministradas aulas práticas no Laboratório de Tecnologia 

Mecânica da UFF campus Niterói. Nessas aulas, por intermédio de processos de usinagem, os 

alunos produzem duas peças de acordo com roteiros fornecidos em aula.  

As aulas práticas têm por objetivo fazer com que o aluno aplique os conhecimentos 

obtidos durante as aulas teóricas realizando atividades que fazem parte da rotina de trabalho do 

engenheiro mecânico, vivenciando experiências próximas da realidade do mercado de trabalho. 

Além disso, auxilia na fixação e entendimento dos conhecimentos adquiridos na sala de aula.  
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Todavia, grande parte desses processos envolvem altas velocidades de corte ou de 

rotação, além de trabalhar com ferramentas cortantes e ocorrer a formação de cavaco que é 

removido da peça com alta temperatura. Por esses motivos, é de suma importância ter extrema 

atenção durante a sua execução e apreço às normas de segurança do trabalho.  

Cabe também ressaltar que o maquinário necessário, bem como os materiais 

consumíveis utilizados para execução das práticas, possui um custo elevado de aquisição e 

manutenção. Logo, para uma instituição de ensino, é de grande valia que os recursos fornecidos 

sejam utilizados da forma mais eficiente possível. Dessa forma, todos os semestres, os 

estudantes poderão adquirir a experiência que apenas a prática no laboratório pode proporcionar.  

De acordo com o Common Book of Knowledge (CBOK) V3.0 (2013), o processo é 

uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas para 

alcançar um ou mais resultados. No caso das aulas práticas realizadas no Laboratório de 

Tecnologia Mecânica (LTM), são fornecidos roteiros para os alunos com as etapas das 

atividades que devem ser executadas nos trabalhos práticos. 

Sendo assim, verificou-se no LTM a oportunidade de realizar um trabalho para obter 

maior detalhamento das atividades que compõem os roteiros fornecidos aos alunos, com o 

intuito de produzir material didático para auxiliá-los nas aulas, contribuindo para o aprendizado. 

Para isso, foi realizado o levantamento e modelagem dos processos da aula prática. A 

modelagem consiste em uma representação gráfica, por meio de símbolos e setas, que 

determinam o fluxo de trabalho de todas as atividades que compões um processo resultando em 

uma visão mais fácil de ser interpretada. Os mapas produzidos servirão não só para auxiliar os 

alunos, mas também professores e técnicos do laboratório identificação de possíveis melhorias 

que poderão beneficiar a comunidade acadêmica da universidade em relação à atualização de 

atividades, segurança e utilização eficiente de recursos.  

 

1.1 OBJETIVOS: 

Este trabalho tem como objetivo principal realizar a modelagem dos processos das 

aulas práticas ministradas no primeiro semestre de 2021, da disciplina de Introdução à 

Engenharia de Fabricação no Laboratório de Tecnologia Mecânica do curso de engenharia 

mecânica da Universidade Federal Fluminense.  
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Com relação aos objetivos específicos, podem ser listados: 

• Realizar o levantamento de processos existentes atualmente. 

• Identificar possíveis processos desnecessários ou novos processos.  

• Realizar a modelagem de processos atuais.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA: 

Os mapas do processo, optidos no presente trabalho são materiais didáticos que 

poderão auxiliar os alunos no aprendizado, reforçando as práticas realizadas em aula, pois 

permite uma visão holística das atividades, tarefas, subprocessos, além de toda a conexão com 

os fluxos dentro do laboratório. Além disso, servirão para auxiliar professores e técnicos do 

laboratório na identificação de possíveis melhorias nas práticas que poderão beneficiar a 

comunidade acadêmica da universidade em relação à atualização de atividades, segurança e 

utilização eficiente de recursos. 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

O trabalho foi estruturado em capítulos abordando os seguintes temas: 

• Capítulo 1: Apresentação da introdução, motivação do estudo e são definidos os 

objetivos gerais e específicos do trabalho.  

• Capítulo 2: Descrição de métodos para mapeamento de processos e uma breve 

apresentação da metodologia escolhida para ser utilizada neste projeto.  

• Capítulo 3: Descrição detalhada metodologia escolhida para realização do trabalho 

proposto visando atingir os objetivos definidos. 

• Capítulo 4: Discussão sobre o levantamento, modelagem, análise e redesenho dos 

processos e dos resultados obtidos. 

• Capítulo 5: Sumarização das principais conclusões deste trabalho, e apresentação de 

propostas para trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste item estão apresentados conceitos sobre Business Process Modeling (BPM), ou 

modelagem de processos, como é conhecido do Brasil. Para uma melhor compreensão do que 

é a modelagem de processos foi apresentado primeiramente o que é um processo e como ocorre 

a gestão por processos. 

2.1 PROCESSOS 

Segundo Hammer (1997) apud Sordi (2017, p.24), processo pode ser definido como 

“[...] um grupo organizado de atividades relacionadas que, juntas, criam resultado de valor para 

o cliente.” Para Rummler & Brache (1995) apud Sordi (2017, p.24): “Processos são uma série 

de etapas criadas para produzir um serviço ou um produto.”  

Segundo o CBOK V3.0 (2013, p.35): “Processo é uma agregação de atividades e 

comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados.” 

O CBOK classifica os processos em três categorias:  

• Processos primários: São considerados processos essenciais ou finalísticos. 

Tais processos geram valor diretamente para o usuário final do produto ou 

serviço.  

• Processo de suporte: Como o próprio nome sugere, fornecem suporte aos 

processos primários, processos de suporte ou até mesmo processos de 

gerenciamento. Ou seja, esses processos geram valor para outros processos.  

• Processos de gerenciamento: São processos de controle e monitoramento das 

atividades. Não geram valor ao usuário final, mas são necessários para garantir 

o desempenho.  

2.2 GESTÃO POR PROCESSOS 

De acordo com PAIM (2011), a gestão por processos consiste na forma de se adaptar 

às mudanças do ambiente externo, proporcionando melhorias no projeto de processos, bem 

como acompanhando os processos do dia-a-dia, fomentando à organização a gerir seus 

processos continuamente.  
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SORDI (2017) realizou uma análise comparativa da gestão por processos e a gestão 

funcional, abordando doze características: alocação de pessoas, autonomia operacional, 

avaliação de desempenho, cadeia de comando, capacitação de indivíduos, escala de valores da 

organização, estrutura organizacional, medidas de desempenho, natureza do trabalho, 

organização do trabalho, relacionamento externo e utilização de tecnologia. O quadro 

comparativo da análise pode ser verificado na Figura 2.1.  

Tabela 2.1 - Quadro comparativo de gestão 

Fonte: Sordi (2017) 

 

Para o CBOK V3.0 (2013) o gerenciamento de processos se inicia em um nível acima 

do nível de quem realmente executa o trabalho. Esses processos se dividem em subprocessos 

que são realizados por uma ou mais atividades. Estas atividades, por sua vez, podem ser 

decompostas em tarefas, cujas modalidades de execução constituem os cenários que são 
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descritos em etapas (Figura 2.2). Dessa forma, objetiva-se compreender todo o trabalho 

necessário para se executar um serviço ou criar um produto.  

 

Figura 2.1 - Decomposição do processo 

Fonte: CBOK V3.0 (2013) 

 

2.3 MODELAGEM DE PROCESSOS 

Para CAVALCANTI (2017), modelagem de processos consiste na representação 

gráfica das atividades que formam um processo, mostrando as dimensões de interesse conforme 

os objetivos que cada situação possui. Essa representação realiza-se por meio do mapeamento, 

análise e redesenho dos processos. Para o autor o propósito da modelagem é fornecer uma visão 

simplificada e integrada dos processos de uma organização.  

Para CAPOTE (2015), se trata de um conjunto de atividades necessárias para a criação 

e representação dos processos. Segundo o autor a modelagem deve ser abrangente e contemplar 

todo o processo, de ponta a ponta.  

O CBOK V3.0 (2013) define a modelagem de processos como um conjunto de 

atividades envolvidas na criação de representações de processos existentes ou propostos, sendo 

o propósito da modelagem, a criação de uma representação do funcionamento do processo de 

maneira completa e precisa. 
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2.3.1 NOTAÇÕES DE MODELAGEM DE PROCESSOS 

O CBOK V3.0 (2013, p.77) traz o conceito de notação da seguinte forma: “Notação é 

um conjunto padronizado de símbolos e regras que determinam o significado desses símbolos”. 

Além disso, o livro também apresenta um quadro com as principais notações de modelagem 

comumente encontradas que podem ser verificadas na tabela 2.2:  

Tabela 2.2 - Quadro de notações de modelagem de processos 

Fonte: CBOK V3.0 (2013) 

 

Por ser uma notação com grande aceitação no mercado, e com ampla disponibilidade 

em softwares de mapeamento de processos, neste trabalho será utilizada a notação Business 

Process Model and Notation (BPMN). De acordo com o CBOK V3.0 (2013), BPMN consiste 

em um padrão criado pela Business Process Management Initiative (BPMI), incorporado ao 

Object Management Group (OMG), que apresenta um conjunto de símbolos para modelagem 

de diversos aspectos de processos. Os símbolos descrevem o fluxo de atividades e sua 

respectiva ordem de precedência.  
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Segundo CAVALCANTI (2017), BPMN proporciona uma notação padrão de mercado 

que seja possível a interpretação para usuários e analistas de processos, bem como para os 

demais envolvidos responsáveis por aplicar, acompanhar e possivelmente automatizar a 

tecnologia que dá suporte aos processos. A BPMN interliga a modelagem do processo e a sua 

implementação por intermédio da padronização.  

Para CAPOTE (2015), a notação BPMN foi criada para coordenar através de 

atividades interrelacionadas, a sequência de processos e mensagens que fluem entre os 

participantes. Segundo ele, essa notação é livre e de larga adoção, além de ser facilmente 

compreendida.  

2.3.2 CONCEITOS IMPORTANTES EM BPMN 

CAVALCANTI (2017) apresenta os elementos básicos da notação BPMN 

contemplando a simbologia básica utilizada conforme descrito:  

• Tarefa: Representa uma atividade de trabalho no seu maior nível de 

detalhamento. A tarefa pode ser executada por uma pessoa ou por um sistema. 

 

 

Figura 2.2 - Ícone de tarefa 

Fonte: Bizagi Modeler (2021) 

 

• Subprocesso: Representa um conjunto de tarefas que estão contraídas no 

processo. O símbolo [+] que indica que a atividade possui um conjunto de 

tarefas. O subprocesso em sua forma expandida mostra o processo contínuo.  

 

Figura 2.3 - Ícone de subprocesso 

Fonte: Bizagi Modeler (2021) 
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• Eventos: Denotam algum acontecimento que ocorre durante o processo. Estes 

eventos podem mexer no fluxo do processo e algumas vezes possuem 

marcadores no centro do elemento que funcionam como gatilhos que os 

disparam. Os eventos podem ser classificados em: inicial, intermediário ou 

final.  

 

 

Figura 2.4 - Ícones de evento 

Fonte: Bizagi Modeler (2021) 

 

o Eventos de início: Indica onde o processo se inicia. É representado por 

um círculo de borda fina.  

 

Figura 2.5 - Ícone de eventos de ínicio 

Fonte: Bizagi Modeler (2021) 

 

o Eventos intermediários: Ocorrem no meio do fluxo do processo. É 

representado por um círculo de borda dupla.  
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Figura 2.6 - Ícones de eventos intermediário 

Fonte: Bizagi Modeler (2021) 

 

o Eventos de finalização: Indica onde o processo termina. É representado 

por um círculo de borda grossa.  

 

 

Figura 2.7 - Ícones de eventos de término 

Fonte: Bizagi Modeler (2021) 

 

• Filtros de decisão (Gateways): Servem para agrupar ou separar fluxos no 

processo. São representados por losangos e podem conter marcadores em seu 

centro.  
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Figura 2.8 - Ícones de filtros de decisão 

Fonte: Bizagi Modeler (2021) 

 

• Conectores: Podem ser classificados em conectores de sequência, de 

mensagem ou de associação.  

o Conectores de sequência: Mostra a ordem em que as atividades serão 

executadas no processo.  

o Conectores de mensagem: Mostra o fluxo de mensagens entre duas 

entidades que estão preparadas para enviá-las e recebe-las.  

o Conector de associação: Serve para associar dados, informações ou 

artefatos com objetos do fluxo.  

 

 

Figura 2.9 – Conectores 

Fonte: Bizagi Modeler (2021) 

 

• Piscinas (Pools): Serve para auxiliar na divisão e organização das atividades. 

A piscina representa um participante no processo, seja ele uma entidade ou 

uma função.  
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Figura 2.10 – Piscina 

Fonte: Bizagi Modeler (2021) 

• Raias (Lanes): São subdivisões das piscinas.  

 

 

Figura 2.11 – Raias 

Fonte: Bizagi Modeler (2021) 

• Objeto de dados:  Fornecem informações sobre documentos e dados que podem 

ser gerados, utilizados ou atualizados no processo.  

 

 

Figura 2.12 - Ícone de objeto de dados 

Fonte: Bizagi Modeler (2021) 

 

• Repositório de dados: Indicam a existência de um repositório de dados (Banco 

de dados, sistemas, etc) que pode ser consultado ou atualizado durante a 

realização de alguma atividade.  
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Figura 2.13 - Ícone de repositório de dados 

Fonte: Bizagi Modeler (2021) 

 

• Anotação: Utilizado para fornecer informações sobre as tarefas do processo.  

 

 

Figura 2.14 - Ícone de anotação 

Fonte: Bizagi Modeler (2021) 

 

2.4 ETAPAS DO PROCESSO DE MODELAGEM 

 CAVALCANTI (2017) destaca as cinco etapas necessárias para a modelagem de um 

processo otimizado. São elas:  

• Planejamento: Esta é a etapa preparatória para o projeto de modelagem. Nela 

define-se as atividades e os responsáveis pelo processo. Também são 

levantadas as orientações e diretrizes para a realização do trabalho.  

• Mapeamento (As-Is): Consiste no entendimento dos processos já existentes e 

levantamento ou criação da documentação dos processos de modo a retratar 

como são executadas as atividades pela organização naquele momento.  

• Redesenho (To-Be): Trata da realização de uma análise de melhorias e 

redesenho dos processos futuros refletindo o levantamento feito. Nessa etapa, 

os processos modelados devem informar como esses serão executados, 

medidos, controlados e gerenciados.  

• Implantação: Consiste em definir as ações necessárias para implantação dos 

novos processos.  
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• Monitoramento e controle: Esta etapa serve para identificar ajustes e correções 

para melhoria de desempenho na execução dos processos. Tem como objetivo 

verificar a eficiência e eficácia das modelagens realizadas.  

Para CAPOTE (2015), a modelagem de processos envolve três etapas essenciais. São 

elas:  

• Levantamento de informações: Realização do trabalho de coleta de 

informações sobre o processo e seus recursos.  

• Modelagem dos processos (Atual ou Novo): Trata do desenho (processo atual) 

ou redesenho (processo novo) dos processos com as informações levantadas na 

etapa anterior. Essa etapa pode ser realizada de duas formas:  

o De cima para baixo (Top-Down):  O levantamento dos processos é 

realizado a partir de uma visão mais ampla, e evolutivamente, os 

processos vão sendo cada vez mais detalhados.  

o De baixo pra cima (Bottom-up): O levantamento dos processos começa 

das camadas mais operacionais, coletando informações diretamente 

com os executores das atividades.  

• Aprovação do modelo: Validar com a equipe que foi entrevistada na primeira 

etapa os modelos criados. É crucial que o dono do processo também esteja 

presente nessa etapa. Somente após a aprovação, qualquer atividade posterior 

pode vir a ser executada.  

2.5 USINAGEM  

Segundo Chiaverini (1986), os processos de usinagem consistem na retirada de 

material da peça por meio de uma ferramenta de corte, que ao cortar a peça produz o cavaco. A 

usinagem permite obter-se um melhor acabamento das peças e peculiaridades que não são 

possíveis de obter em processos convencionais de fabricação. Para Groover (2017), a usinagem 

é um dos processos de fabricação mais importantes e consiste na utilização de uma ferramenta 

de corte afiada para atingir a geometria desejada através do corte do material.  

Existem inúmeros processos de usinagem, as Figuras 2.15 e 2.16 ilustram três dos mais 

importantes: o torneamento, a furação e o aplainamento. 
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Figura 2.15 - Operações de usinagem: (a) Torneamento, (b) Furação, (c) Plaina limadora, (d) Plaina de mesa 

Fonte: Groover (2017) 

Segundo Groover (2017), o torneamento acontece a partir da utilização de uma 

ferramenta com apenas uma aresta de corte que retira o material da peça em rotação afim de 

obter formas cilíndricas. Já para Chiaverini (1986), o torneamento é utilizado para a obtenção 

de superfícies de revolução e, para isso, a peça gira em torno do eixo principal da máquina 

enquanto a ferramenta de corte se desloca simultaneamente a rotação da peça.  

O aplainamento, segundo CHIAVERINI (1986) destina-se a obtenção de superfícies 

regradas, podendo ocorrer o movimento da peça ou da ferramenta de corte no sentido horizontal 

ou vertical. Já para GROOVER (2017), no aplainamento ocorre a criação de uma superfície 

reta e plana, gerada pelo uso de uma ferramenta monocortante com movimento linear 

alternativo em relação a peça. 

Já a furação, de acordo com Chiaverini (1986), é utilizada para a obtenção de furos 

através da rotação da peça ou da ferramenta de corte associado ao deslocamento retilíneo 

paralelo ao eixo da máquina. Para Groover (2017) a furação tem como função a produção de 

um furo com seção circular, realizada por uma ferramenta caracteristicamente com duas arestas 

de corte em rotação, na qual essa ferramenta é introduzida na peça paralelamente ao seu eixo 

de rotação. 
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Além disso, também existem outros processos como o serramento e a limagem. Para 

Groover (2017), o serramento consiste na realização de uma fenda na peça utilizando uma 

ferramenta com dentes curtamente espaçados. Essa operação pode ser utilizada para dividir a 

peça em partes ou retirar material indesejado da peça. O processo se encontra representado na 

Figura 2.17.  

 

Figura 2.16 - Operação de usinagem: Serramento 

Fonte: Groover (2017) 

 

De acordo com o CIMM (2022) a limagem consiste no desgaste, raspagem ou 

polimento de um material utilizando como ferramenta a lima. Existem vários tipos de lima, para 

diferentes geometrias de trabalho, diferentes materiais e diferentes tipos de trabalho, mas 

basicamente este processo é utilizado para a obtenção de superfícies planas ou curvas, com 

determinado grau de acabamento.  

 

Figura 2.17 – Limagem 

Fonte: 7ENG (2020) 

•  
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3 METODOLOGIA 

Para o presente trabalho serão seguidas as etapas descritas por CAVALCANTI (2017) 

para modelagem de processos: (1) Planejamento, (2) Mapeamento dos processos atuais (AS-

IS).  

As etapas de redesenho dos processos, implantação, e monitoramento e controle, não 

foram possíveis de serem executadas durante a produção deste trabalho, visto que seria 

necessário o início de uma nova turma da disciplina de Introdução à Engenharia de Fabricação 

para realizá-las, mas serão sugeridas para trabalhos futuros. 

3.1 ETAPA 1: PLANEJAMENTO 

Nesta etapa, foi realizado o acompanhamento das aulas práticas do primeiro semestre 

de 2021 junto aos alunos da disciplina de Introdução à Engenharia de Fabricação. Durante as 

aulas realizou-se a coleta de informações, com os técnicos, monitores e com os professores 

ligados ao laboratório. Além disso, também foram realizadas consultas às videoaulas das 

atividades práticas gravadas para o período de ensino remoto emergencial. 

As aulas práticas realizadas no Laboratório de Tecnologia Mecânica consistem na 

realização de dois trabalhos: uma é a fabricação de um punção, e a outra é a fabricação de uma 

peça furada. Para a fabricação dessas peças, são realizadas operações como o torneamento, 

aplainamento, furação, serramento, traçagem, ajustagem e operações manuais.  

As etapas para fabricação são descritas em um roteiro com o passo a passo do que deve 

ser feito para realização da tarefa. Sendo assim, foi elaborado um quadro de atividades baseado 

nos roteiros fornecidos para os alunos. Entretanto, a partir da análise desses quadros, verificou-

se que as atividades práticas possuíam muitos subprocessos e atividades na sua execução que 

não estavam detalhados no roteiro. Logo, foi realizada uma análise das atividades, levantamento 

de todos os processos e subprocessos existentes e foram elaborados os quadros de atividades de 

cada processo.  

Para conseguir o detalhamento necessário para definir as atividades e processos, foi 

essencial a colaboração do professor da disciplina de Introdução à Engenharia de Fabricação e 

dos técnicos do Laboratório de Tecnologia Mecânica que se colocaram à disposição para 

responder todas as dúvidas e permitiram o acompanhamento das atividades práticas  realizadas 

presencialmente no laboratório no primeiro semestre de 2021.  
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Contudo, como as anotações foram realizadas durante as aulas presenciais na qual era 

necessário um maior foco por parte dos técnicos e professores para supervisionar e auxiliar os 

alunos da disciplina que estavam realizando as atividades, além do nível de ruído das máquinas 

ligadas que dificultam o entendimento do que é falado quando não se está próximo do 

interlocutor, algumas etapas não foram possíveis de serem coletadas e devidamente detalhadas 

naquele momento. 

Sendo assim, como a instituição se encontrava em um cenário de ensino remoto 

emergencial, também foram realizadas gravações de videoaulas sobre a realização dos dois 

trabalhos práticos, na qual os técnicos do laboratório fabricavam as peças e explicavam passo 

a passo todo o processo realizado. Logo, para obter um detalhamento ainda maior das atividades, 

os vídeos também serviram como base para levantamento de informações, visto que era possível 

se aproveitar dos recursos de pausa e retroceder o vídeo para garantir que nenhum dos processos 

mencionados na aula fossem perdidos. 

3.2 ETAPA 2: MAPEAMENTO DOS PROCESSOS ATUAIS (AS-IS): 

A segunda etapa consistiu no desenho e modelagem dos processos atuais (AS-IS), ou 

seja, como os processos são realizados atualmente. Essa modelagem foi feita baseada na 

notação BPMN, descrita no item 2.3.2, com o auxílio do software Bizagi Modeler. Para a 

construção dos processos foram utilizados os quadros de atividades elaborados na etapa anterior. 

Verificou-se que os trabalhos práticos realizados nas aulas de Introdução à Engenharia 

de Fabricação se tratavam de macroprocessos extensos e complexos. Logo, a representação 

deles em um único diagrama seria de difícil execução, devido a limitações do software utilizado, 

que não permite ampliar o tamanho do diagrama indefinidamente. Além disso, a representação 

de um único processo muito extenso poderia prejudicar a compreensão e dificultar a execução 

das atividades descritas, o que não estaria de acordo com o objetivo deste trabalho.  

Sendo assim, optou-se por utilizar uma abordagem na qual a representação de 

subprocessos auxiliam a representação dos macroprocessos dos trabalhos práticos nos 

diagramas. Dessa forma, é possível proporcionar uma leitura mais fácil e tornar os diagramas 

menos poluídos. 

A etapa de mapeamento dos processos iniciou-se pela modelagem dos subprocessos 

do trabalho prático 1, seguida da modelagem dos subprocessos do trabalho prático 2, e 

finalmente, com a modelagem dos macroprocessos de ambas as atividades realizadas em aula. 



19 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

Os resultados de cada etapa do trabalho, ou seja, planejamento e mapeamento dos 

processos atuais, foram apresentados e discutidos separadamente, nos itens 4.1 e 4.2. 

4.1 ETAPA 1: PLANEJAMENTO 

Conforme informado no capítulo anterior, essa etapa consiste no levantamento de 

informações sobre os trabalhos prático a partir da análise dos roteiros, acompanhamento das 

aulas práticas e consultas às videoaulas.  

A matéria de Introdução à Engenharia de Fabricação é uma disciplina ministrada nos 

cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção. A aula prática da disciplina consiste 

em levar os alunos até o Laboratório de Tecnologia Mecânica com o intuito de por em prática 

os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas, auxiliando no aprendizado e fixação da matéria, 

e proporcionando o contato com operações de usinagem por intermédio da criação de peças, 

cujo processo de confecção se encontra detalhado em um roteiro. 

Nas atividades realizadas inclui-se a utilização de máquinas e instrumentos de medição 

como, por exemplo, o torno, a plaina, a furadeira de bancada, a lima, a serra e o paquímetro. 

Geralmente, as peças são confeccionadas em alumínio e aço SAE 1020, que possuem um bom 

custo-benefício e boa usinabilidade. É importante destacar que durante as aulas todas as 

atividades são supervisionadas pelos técnicos do laboratório e pelo professor e monitor da 

disciplina.  

Com isso, a realização do mapeamento das atividades práticas e desenho dos processos 

abordados em aula se mostrou como uma boa opção para garantir a eficiência e eficácia dos 

trabalhos realizados com os alunos no laboratório ao ser utilizado como um material de apoio 

e consulta.  

Podem ser verificados croquis das peças a serem fabricadas nas figuras 4.1 e 4.2:  
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Figura 4.1 - Croqui da peça do Trabalho Prático 1 

 

 

Figura 4.2 – Croqui da peça do Trabalho Prático 2 

 

As etapas para fabricação das peças são descritas em um roteiro com o passo a passo 

do que deve ser feito para realização da tarefa. Os roteiros podem ser verificados no anexo A. 

Como resultado do acompanhamento das aulas e das consultas às videoaulas que foram 

realizadas, foram criados dois quadros com as anotações realizadas em cada atividade prática 

que serviram para auxiliar no mapeamento dos processos. 

Por fim, com todas as informações coletadas foram criados os quadros de atividades 

de cada subprocesso que serviram como guia para a modelagem dos processos mapeados. 

Todos os quadros de atividades das aulas presenciais, videoaulas e dos subprocessos podem ser 

consultados no Apêndice A.  
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4.2 ETAPA 2: MAPEAMENTO DOS PROCESSOS ATUAIS (AS-IS) 

Nessa etapa, foi realizado o mapeamento e modelagem dos processos atuais. Para o 

trabalho prático 1, foram mapeados 13 subprocessos que compõem o macroprocesso do 

trabalho. Já no trabalho prático 2 foram definidos 9 subprocessos que estão inseridos no 

trabalho.  

Os desenhos dos subprocessos e macroprocessos podem ser verificados a seguir. Cabe 

ressaltar que os diagramas foram cortados de modo a tornar a leitura das tarefas no diagrama 

possível.  

 

4.2.1 MODELAGEM DOS SUBPROCESSOS DO TRABALHO PRÁTICO 1 

 

• Subprocesso 1 - Preparação do material: Esse processo o aluno realiza o 

serramento da barra de alumínio no tamanho adequado para a execução da 

prática.  
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Figura 4.3 - Subprocesso 1: Preparação do material 

Fonte: Próprio autor 
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• Subprocesso 2 - Centrar as ferramentas de corte: Consiste em garantir 

que todas as ferramentas de corte que serão utilizadas no torno estão 

devidamente centralizadas para realizar as operações de usinagem.  

 

 

Figura 4.4 - Subprocesso 2: Centrar as ferramentas de corte 

Fonte: Próprio autor 
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• Subprocesso 3- Referenciamento: Nesse processo, necessário antes de 

realizar qualquer operação no torno, a ferramenta de corte é referenciada, 

definindo o marco zero do colar graduado correspondente ao avanço.  

 

 

 

Figura 4.5 - Subprocesso 3: Referenciamento 

Fonte: Próprio Autor 
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• Subprocesso 4 – Faceamento: Realização de faceamento da face serrada no 

subprocesso 1.  
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Figura 4.6 - Subprocesso 4: Faceamento 

Fonte: Próprio autor 

 

• Subprocesso 5 - Realizar conicidade da peça: Etapa necessária para prender a 

peça na ponta rotativa do torno.  
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Figura 4.7 – Subprocesso 5: Realizar conicidade na peça 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 

• Subprocesso 6 - Preparar peça para desbaste: Esse processo conta com as 

atividades necessárias para prender corretamente a peça no torno antes da 

operação de desbaste.  
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Figura 4.8 - Subprocesso 6: Preparar peça para desbaste 

Fonte: Próprio autor 

 

• Subprocesso 7 -  Referenciamento pelo diâmetro: Para a operação de desbaste 

é necessário realizar o referenciamento com base no diâmetro da peça, 

conforme os passos descritos no processo.  
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Figura 4.9 - Subprocesso 7: Referenciamento pelo diâmetro 

Fonte: Próprio autor 
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• Subprocesso 8 – Desbaste: Feito o referenciamento é realizado o desbaste para 

ajustar o diâmetro da peça de acordo com o solicitado no roteiro.  

 

 

 

 

Figura 4.10 - Subprocesso 8: Desbaste 

Fonte: Próprio autor 
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• Subprocesso 9 –  Recartilhamento: No punção a ser fabricado, há uma 

superfície recartilhada, sendo necessário a realização do processo de 

recartilhamento conforme descrito no processo.  
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Figura 4.11 - Subprocesso 9: Recartilhamento 

Fonte: Próprio autor 
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• Subprocesso 10 – Sangramento: Esse processo consiste na realização de um 

canal de sangramento com utilização do bedame.  

 

 

 

  

Figura 4.12 - Subprocesso 10: Sangramento 

Fonte: Próprio autor 
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• Subprocesso 11 - Realização da parte cônica: Processo necessário para 

fabricação da ponta do punção.  
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Figura 4.13 - Subprocesso 11: Realização da parte cônica 

Fonte: Próprio autor 
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• Subprocesso 12 - Ajuste das dimensões da peça:  Consiste no serramento da 

cabeça do punção de modo a ajustar a dimensão da peça de acordo com o que 

está definido no roteiro. 
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Figura 4.14 - Subprocesso 12: Ajuste das dimensões da peça 

Fonte: Próprio autor 
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• Subprocesso 13 – Chanframento: Realização do chanfro na cabeça do punção. 

Esta é a ultima etapa da fabricação da peça.  

 

 

 

 

Figura 4.15 - Subprocesso 13: Chanframento 

Fonte: Próprio autor 
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Dessa forma, todos os processos existentes dentro do trabalho prático 1 foram 

mapeados, tornando possível a elaboração do macroprocesso que representa toda a atividade 

prática.  
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Figura 4.16 - Processo: Trabalho prático 1 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 

 



53 

 

4.2.2 MODELAGEM DOS SUBPROCESSOS DO TRABALHO PRÁTICO 2 

 

• Subprocesso 1 - Fixação do material na morsa da plaina: Descrição das 

atividades para prender o material corretamente na plaina para realização da 

operação de aplainamento.  
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Figura 4.17 - Subprocesso 1: Fixação de material na morsa da plaina 

Fonte: Próprio autor 

• Subprocesso 2 – Referenciamento: Etapa fundamental antes da realização de 

qualquer operação na plaina. Define o marco zero do colar graduado de avanço 

da plaina.  
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Figura 4.18 - Subprocesso 2: Referenciamento 

Fonte: Próprio autor 
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• Subprocesso 3 – Faceamento: Processo com as atividades necessárias 

para realizar o faceamento na plaina.  

 

 

Figura 4.19 - Subprocesso 3: Faceamento 

Fonte: Próprio autor 
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• Subprocesso 4 - Esquadrejar as faces: Este processo garante que as faces estão 

perpendiculares entre si. Essencial para que a peça seja encaixada corretamente 

na plaina.  
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Figura 4.20 - Subprocesso 4: Esquadrejar faces 

Fonte: Próprio autor 

 

• Subprocesso 5 - Referenciamento da face maior: Processo semelhante ao 

subprocesso 2. Entretanto, nesse caso, o referenciamento é realizado com a 

máquina ligada  
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Figura 4.21 - Subprocesso 5: Referenciamento da face maior 

Fonte: Próprio autor 
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• Subprocesso 6 -  Faceamento da face maior: Processo semelhante ao 

subprocesso 3, entretanto, aqui se faz necessário o uso de fluido de corte 

durante a realização da operação.  

 

 

 

Figura 4.22 - Subprocesso 6: Faceamento da face maior 

Fonte: Próprio autor 
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• Subprocesso 7 - Chanframento: Processo para elaboração do chanfro por meio 

da utilização da lima. O chanfro é fabricado manualmente. 
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Figura 4.23 - Subprocesso 7: Chanframento 

Fonte: Próprio autor 
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• Subprocesso 8 - Raio de adoçamento: Neste processo o raio de adoçamento é 

desenhado na peça utilizando o compasso de aço carbono e fabricado 

manualmente com auxílio da serra e da lima.  
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Figura 4.24 - Subprocesso 8: Raio de adoçamento 

Fonte: Próprio autor 
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• Subprocesso 9 – Furação: Consiste na realização do furo da peça conforme 

indicado no roteiro, utilizando a furadeira de bancada. Esta é a ultima etapa de 

fabricação da peça.  
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Figura 4.25 - Subprocesso 9: Furação 

Fonte: Próprio autor 

Dessa forma, todos os processos existentes dentro do trabalho prático 2 foram 

mapeados, tornando possível a elaboração do macroprocesso que representa toda a atividade 

prática.  
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Figura 4.26 - Processo: Trabalho prático 2 

Fonte: Próprio autor 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS:   

O trabalho teve como objetivo o mapeamento e modelagem de processos dos trabalhos 

práticos da disciplina de Introdução à Engenharia de Fabricação realizados no Laboratório de 

Tecnologia Mecânica da Universidade Federal Fluminense campus Niterói. Para a modelagem 

foi adotada a notação BPMN por ser a mais utilizada e difundida atualmente e foi utilizado o 

software Bizagi Modeler para elaboração dos diagramas.  

No decorrer do trabalho verificou-se que os roteiros de atividades fornecidos aos 

alunos, apesar de conterem instruções claras e objetivas para fabricação da peça, poderia ter o 

nível de detalhes elevado, o que pode facilitar o entendimento por pessoas que nunca tiveram 

contato prático com a usinagem, auxiliando no processo ensino-aprendizagem. 

Este trabalho resultou num material de apoio para futuros estudantes da disciplina, e 

fornece uma visão holística das atividades realizadas, com detalhes importantes para o 

aprendizado, e que podem ser consultados facilmente. Também possibilita uma gestão de 

conhecimento facilitada no caso de uma possível alteração de conteúdo ou de técnicos e 

professor responsáveis pelo Laboratório de Tecnologia Mecânica. 

Não foi possível utilizar os mapas de processos nas aulas até o fechamento do presente 

trabalho, mas sua implementação nas turmas futuras de Introdução à Engenharia de Fabricação 

foi recomendada, assim que ocorrer o retorno às aulas presenciais que foram suspensas devido 

as restrições impostas pela pandemia da COVID-19. Espera-se que os mapas possam contribuir 

para uma boa absorção do conhecimento por parte dos estudantes. 

Por fim, acredita-se que o trabalho denota a importância do entendimento, 

documentação e análise dos processos, inclusive na Engenharia Mecânica, que lida com 

operações que envolvem riscos como altas temperaturas, ferramentas de corte e altas 

velocidades de operação nas máquinas. 

 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

A partir do estudo realizado, pode-se apresentar sugestões e recomendações para 

trabalhos futuros: 



83 

 

•  Utilização dos mapas dos processos, seguido da análise de melhorias e possível 

redesenho dos processos;  

• Estudo dos processos e sugestões de transformação a curto médio e longo prazo; 

• Mapeamento e modelagem de processos dos demais laboratórios da UFF campus 

Niterói. 
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APÊNDICE A. QUADROS DE ATIVIDADES PARA MAPEAMENTO 

DOS PROCESSOS   

A.1 QUADROS DAS ATIVIDADES LEVANTADAS NAS AULAS PRESENCIAIS E 

VIDEOAULAS 

Tabela A.1 - Quadro de atividades do trabalho prático 1 (aula) 

Fonte: Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 1 - Fabricação de um punção pelo processo de torneamento - 
Notas da aula 

Processos  Atividades 

Preparação do 
material 

Pegar a barra de alumínio  

Medir o tamanho da barra de alumínio que deseja serrar  

Fazer marcação na barra  

Prender a barra de alumínio na morsa de bancada 

Pegar a serra  

Serrar a barra de alumínio na marcação  

Medir 100mm na peça (paquímetro) e realizar marcação.  

Torno 

Realizar a regulagem de altura das ferramentas de corte para pegar no 
centro da peça. Usa como referência a ponta rotativa no cabeçote móvel 

Encaixar o mandril no cabeçote móvel 

Afrouxar a placa de 3 castanhas 

Colocar a barra de alumínio na placa de três castanhas 

Apertar a placa de 3 castanhas 

Referenciar 

Aproximar a ferramenta de corte da peça deixando um ângulo em folga 
entre a ferramenta e a peça de 10° 

Ligar a máquina  

Realizar aproximação da ferramenta de corte com a peça manualmente 
até sair o primeiro cavaco  

Marcar na coroa graduada o zero.  

Faceamento  

Girar o manípulo para avanço de 1mm (10 tracinhos) 

mover o avanço transversal para realizar o corte (manual) 

Desligar a máquina 

Conicidade 

Colocar a broca de centro no cabeçote móvel 

Aproximar o cabeçote móvel da Peça 

Ligar a máquina  

Realizar avanço manualmente até realizar a conicidade desejada.  

Desligar a máquina 

Retirar o mandril do cabeçote móvel  

Colocar ponta rotativa no cabeçote móvel  

Afrouxar a placa de 3 castanhas  

Encaixar a peça de modo que a marcação de 100 mm fique para fora da 
placa com uma pequena folga.  

Apertar a placa de 3 castanhas 
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Aproximar o cabeçote móvel da peça até a ponta rotativa encaixar na 
peça  

Selecionar a velocidade de corte  

Ligar a máquina  

Referenciar pelo 
diâmetro 

Aproxima a ferramenta de corte da peça até sair o primeiro cavaco da 
peça  

Marcar o zero no colar graduado 

Afastar a ferramenta de corte um pouco da peça 

Desbaste 

Girar o manípulo para avanço de 1mm (10 tracinhos) 

Ligar avanço automático 

Aguardar a máquina terminar de realizar o passe  

Desligar a máquina 

Pegar o paquímetro  

Medir diâmetro da peça  

Repetir o processo até atingir 10mm de diâmetro. (ajustar o avanço 
conforme necessidade) 

Recartilhamento 

Girar o porta ferramenta para a recartilha  

Pegar o paquímetro  

Medir 80 mm  

Marcar na peça a medida a partir da extremidade da ponta rotativa 

Tangenciar a recartilha na peça até atingir uma profundidade que a 
marcação da recartilha fique boa  

Ligar o avanço automático 

Aguardar a recartilha chegar até a marcação realizada 

Desliga a máquina 

Sangramento 

Girar o porta ferramenta para o bedame 

Tangenciar ele metade na parte recartilhada e metade na parte lisa 
(2mm cada) 

Ligar a máquina  

Realizar passe de 1,5mm devagar 

Desligar a máquina 

pegar o paquímetro  

Medir o diâmetro do sangramento 

Repetir o processo até atingir 8,5mm de diâmetro. (ajustar o avanço 
conforme necessidade) 

Pegar o paquímetro  

Abrir 40mm  

Medir a partir do canal de sangramento 

Posicionar ferramenta de corte na marca de 40 mm 

Ligar a máquina  

Realizar marcação na peça  

Parte Cônica 

Colocar angulação de 4 graus na ferramenta de corte para realização da 
parte cônica 

Afastar cabeçote móvel da peça (Fica presa apenas na placa de 
castanhas) 

Referenciar (Radial) 
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Afastar a ferramenta de corte da peça  

Girar o manípulo para avanço de 1mm (10 tracinhos) 

Realizar passe manualmente 

Repetir o processo até atingir a marca de 40mm feita na recartilha 
(ajustar avanço conforme necessidade  

Ajuste final 

Medir o tamanho região cônica e realizar marcação  

Ligar a máquina com rotação lenta  

Pegar a serra  

Serrar a peça na demarcação feita 

Chanfro 

Serrar a peça nas dimensões do desenho (Deixar uma folga para 
faceamento) 

Realizar faceamento 

Colocar angulação de 45° para realização do chanfro  

Referenciar  

Realizar chanfro 
 

Tabela A.2 - Quadro de atividades do trabalho prático 2 (aula) 

Fonte: Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 2 - Fabricação de uma peça usando operações manuais, processo 
de aplainamento e processo de furação - Notas da aula 

Processos  Atividades 

Etapa inicial Apresentação da Plaina e seus componentes.  

Retirar as rebarbas do material  Utilizar a lima para retirar a rebarba.  

Fixação na morsa da plaina 

Colocar bit retificado na morsa  

Colocar o material a ser usinado em cima do bit  

Apertar a morsa 

Ajustar o material na morsa utilizando madeira e martelo 
(Pancada técnica) 

Regulando a plaina 

Verificar se tem alguma folga  

Pegar a chave de manivela  

Encaixá-la no eixo de movimentação longitudinal 

Aproximar a peça da ferramenta de corte à esquerda 

Retirar a chave de manivela do eixo de movimentação 
longitudinal 

Encaixar a chave de manivela no eixo de movimentação 
vertical 

Aproximar a peça da ponta da ferramenta de corte (Não é 
para tocar) 

Referenciamento 

simultaneamente, mover a máquina manualmente por meio 
da polia para ter um movimento lento e aproximar a 
ferramenta de corte do material a ser usinado com o manípulo 
do colar graduada. 

Realizar o processo acima até a ferramenta de corte realizar 
uma marcação no material a ser usinado.  
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Coincidir o zero do colar graduado com a marcação da carcaça 
da plaina 

Primeiro faceamento 

Posicionar ferramenta de corte a esquerda da peça (Manivela 
longitudinal) 

Girar o manípulo do colar graduado para realizar passe de 
1mm (10 tracinhos) 

Ligar a máquina 

Ligar avanço automático 

Esquadrejar a peça 

Afrouxar a morsa 

Girar a peça em 90° para a direita 

Apertar a morsa (não totalmente) 

Pegar esquadro de precisão 

Apoiar o esquadro na base com o bit retificado 

Verificar se a peça está alinhada com o esquadro.  

Se não tiver, ajustar com o martelo.  

Prender firmemente a morsa.  

Referenciamento Repetir o processo descrito anteriormente 

Segundo faceamento Repetir o processo do primeiro faceamento 

Referenciamento Repetir o processo descrito anteriormente 

Fixação da peça 

Como já tem duas faces esquadrejadas não precisa 
esquadrejar novamente.  

Prender peça na morsa 

Ajustar o material na morsa utilizando madeira e martelo 
(Pancada técnica) 

Referenciamento Repetir o processo descrito anteriormente 

Terceiro faceamento Repetir o processo do primeiro faceamento 

Fixação da peça Repetir o processo descrito anteriormente 

Referenciamento Repetir o processo descrito anteriormente 

Quarto faceamento Repetir o processo do primeiro faceamento 

Esquadrejar toda a peça 
pegar o esquadro de precisão e verificar se todas as faces 
laterais estão com 90° 

Preparar peça para faceamento 
frontal e traseiro 

Alterar o calço na morsa.  

Prender a morsa  

Ajustar o material na morsa utilizando madeira e martelo com 
uma "pancada" 

Referenciamento (Faces 
maiores) 

Repetir o processo descrito anteriormente, mas com a 
máquina ligada.  

Colocar a ponta da ferramenta à esquerda do material  

Faceamento da face maior 

Repetir o processo do primeiro faceamento 

Utilizar fluido de corte próprio para usinagem para resfriar a 
ponta da ferramenta  

Retirar peça da morsa  

Retirar rebarbas  

Prender peça na morsa  
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Ajustar o material na morsa utilizando madeira e martelo 
(Pancada técnica) 

Referenciamento (Faces 
maiores) Repetir processo descrito anteriormente 

Faceamento da face maior Repetir processo descrito anteriormente 

Traçagem dos Chanfros  

Pintar com um pilot as regiões em que serão realizados os 
chanfros  

Pegar o paquímetro  

Abrir o paquímetro em 2 mm 

Pegar o riscador  

Fazer riscos paralelos as duas arestas componentes de cada 
chanfro 

Repetir o processo nas duas faces maiores da peça  

Prender peça na morsa de bancada 

Chanframento Limar até alcançar a ponta dos riscos na peça.  

Traçagem do raio de 
adoçamento e do furo  

Pintar com um pilot a região que será feito o risco 

Pegar o paquímetro  

Abrir com o valor do raio  

Pegar o riscador  

Fazer riscos paralelos as duas arestas componentes do raio de 
adoçamento 

Pegar o punção  

Realizar uma marcação leve no material na interseção dos dois 
riscos realizados  

Pegar compasso de aço carbono 

Posicioná-lo com o auxílio do paquímetro com a mesma 
medida do raio  

Pintar a região em que será riscado o arco de circunferência 
com pilot 

Posicionar o compasso no centro marcado e riscar o arco de 
circunferência na peça  

Repetir o processo para a outra face.  

Serramento e limagem da peça  
Prender peça na morsa e serrar o excesso  

Retirar o material que sobrou após utilizar a serra com a lima  

Furação 

Levar a peça até a furadeira de bancada 

Colocar uma broca de 6mm na furadeira 

Fixar o material na furadeira de bancada com um mordente de 
alumínio  

Realizar a furação com uma rotação de 600 rpm 

Utilizar fluido de corte durante a operação 

Trocar a broca para a broca de 12 m  

Reduzir a rotação para 300 rpm 

realizar a operação aplicando fluido de corte 

Retirar a rebarba feita pelo furo.  

Finalização Limpar as máquinas e guardar equipamentos utilizados.  
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A.2 QUADROS DE ATIVIDADES DOS SUBPROCESSOS DO TRABALHO PRÁTICO 1 

Tabela A.3 - Quadro de atividades: Preparação do material 

Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 1 - Fabricação de um punção pelo processo de 
torneamento 

Processo:  Preparação do material  

Tarefa Descrição 

1 Pegar barra de alumínio 

2 Pegar paquímetro 

3 Medir tamanho da barra a ser serrado 
Obs: Deixar folga para realizar operações de usinagem 

4 Fazer marcação na barra 

5 Prender barra de alumínio na morsa de bancada 

6 Pegar a serra 

7 Serrar a barra de alumínio na marcação  

8 Pegar o paquímetro 

9 Abrir em 100mm 

10 Realizar marcação na barra 

 

Tabela A.4 - Quadro de atividades: Centrar as ferramentas de corte 

Fonte: Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 1 - Fabricação de um punção pelo processo de 
torneamento 

Processo:  Centrar as ferramentas de corte  

Tarefa Descrição 

1 Pegar ferramentas de corte que serão utilizadas 

2 Encaixar ferramentas no porta ferramentas 

3 Pegar ponta rotativa 

4 Encaixar ponta rotativa no cabeçote móvel 

5 Selecionar uma das ferramentas 

6 Alinhar a ponta da ferramenta com a ponta rotativa 
Obs: Pode-se fazer uso de calços e chapas finas para regulagem.  

7 Repetir a tarefa 6 com todas as ferramentas 

 

Tabela A.5 - Quadro de atividades: Referenciamento 

Fonte: Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 1 - Fabricação de um punção pelo processo de 
torneamento 
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Processo:  Referenciamento 

Tarefa Descrição 

1 
Afrouxar a placa de 3 castanhas 

2 
Colocar barra de alumínio na placa de 3 castanhas  
Obs: fixar a peça deixando cerca de 6cm em balanço 

3 Apertar a placa de 3 castanhas 

4 
Aproximar a ferramenta da peça 
Obs: No caso do bedame, deixar um ângulo de folga de 10° entre a ferramenta e a 
peça 

5 Ajustar a velocidade de rotação do torno 

6 Ligar a máquina 

7 Mover o carro longitudinal manualmente até sair o primeiro cavaco 

8 Desligar a máquina 

9 Ajustar o colar graduado no zero 

 

Tabela A.6 - Quadro de atividades: Faceamento 

Fonte: Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 1 - Fabricação de um punção pelo processo de 
torneamento 

Processo:  Faceamento 

Tarefa Descrição 

1 Girar o manípulo para avanço de 1mm 
Obs: 1mm=10 traços no colar graduado 

2 Ajustar velocidade de rotação 

3 Ligar a máquina 

4 Mover o carro transversal manualmente 

5 Desligar a máquina 

 

Tabela A.7 - Quadro de atividades: Realização de conicidade na peça 

Fonte: Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 1 - Fabricação de um punção pelo processo de 
torneamento 

Processo:  Realização de conicidade na peça 

Tarefa Descrição 

1 Pegar o mandril 

2 Encaixar mandril no cabeçote móvel 

3 Pegar broca de centro 

4 Encaixar broca de centro no mandril 

5 Ajustar velocidade de rotação 

6 Ligar a máquina 

7 Mover carro transversal manualmente 
Obs: Parar ao atingir a conicidade desejada 
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8 Desligar a máquina 

 

Tabela A.8  - Quadro de atividades: Preparar peça para desbaste 

Fonte: Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 1 - Fabricação de um punção pelo processo de 
torneamento 

Processo:  Preparar peça para desbaste 

Tarefa Descrição 

1 Pegar ponta rotativa 

2 Encaixar ponta rotativa no cabeçote móvel 

3 Afrouxar placa de 3 castanhas 

4 Encaixar a peça na placa de 3 castanhas 
Obs: A marcação de 100mm deve aparecer e ter uma folga 

5 Aproximar o cabeçote móvel da peça 
Obs: A ponta rotativa deve encaixar na conicidade da peça  

 

Tabela A.9  - Quadro de atividades: Referenciamento pelo diâmetro 

Fonte: Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 1 - Fabricação de um punção pelo processo de 
torneamento 

Processo:  Referenciamento pelo diâmetro 

Tarefa Descrição 

1 Mover carro transversal manualmente 
Obs: Até aproximar a ferramenta de corte da peça  

2 Ajustar velocidade de rotação 

3 Ligar a máquina 

4 Mover carro transversal manualmente 
Obs: Até a ferramenta de corte retirar o primeiro cavaco da peça  

5 Desligar a máquina 

6 Ajustar o colar graduado no zero  

 

Tabela A.10 - Quadro de atividades: Desbaste 

Fonte: Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 1 - Fabricação de um punção pelo processo de 
torneamento 

Processo:  Desbaste 

Tarefa Descrição 

1 
Girar o manípulo graduado para avanço de 1mm 

2 Ajustar velocidade de rotação 

3 Ligar a máquina 
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4 
Ligar avanço automático 

5 Aguardar máquina terminar de realizar o passe  

6 Desligar a máquina 
 

 

Tabela A.11  - Quadro de atividades: Sangramento 

Fonte: Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 1 - Fabricação de um punção pelo processo de 
torneamento 

Processo:  Sangramento 

Tarefa Descrição 

1 Posicionar o bedame no porta ferramentas 

2 Referenciar 

3 Tangenciar o bedame na peça  

4 Ajustar velocidade de rotação 

5 Ligar a máquina 

6 
Realizar avanço lentamente até atingir 1,5mm 
Obs: 1,5mm=15 traços 

7 Desligar a máquina 
 

Tabela A.12  - Quadro de atividades: Recartilhamento 

Fonte: Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 1 - Fabricação de um punção pelo processo de 
torneamento 

Processo:  Recartilhamento 

Tarefa Descrição 

1 Posicionar a recartilha no porta ferramentas 

2 Pegar o paquímetro 

3 Medir 80mm na peça 
Obs: Começar a medir da extremidade na ponta rotativa 

4 Fazer marcação na peça 

5 Ajustar a velocidade de rotação 

6 
Ligar a máquina 

7 
Mover o carro transversal manualmente  
Obs: Tangenciar a recartilha na peça até a profundidade de marcação ficar 
satisfatória 

8 Ligar o avanço automático 

9 Aguardar recartilha chegar até a marcação 

10 Desligar a máquina 
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Tabela A.13  - Quadro de atividades: Realização da parte cônica 

Fonte: Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 1 - Fabricação de um punção pelo processo de 
torneamento 

Processo:  Realização da parte cônica 

Tarefa Descrição 

1 Pegar o paquímetro 

2 Medir 40mm na peça a partir do canal de sangramento 

3 Posicionar ferramenta de corte na marca de 40mm  

4 Ajustar velocidade de rotação da máquina 

5 Ligar a máquina 

6 Girar o manípulo do avanço até realizar marcação na peça  

7 Desligar a máquina 

8 Ajustar ângulo da ferramenta de corte para 4° 

9 Afastar o cabeçote móvel da peça  

10 Referenciar 
Obs: Referenciamento radial 

11 Afastar ferramenta de corte da peça  

12 Girar o manípulo para avanço de 1mm 
Obs: 1mm = 10 traços 

13 Ligar a máquina 

14 Mover carro longitudinal manualmente 
Obs: mover até a ferramenta de corte sair da peça 

15 Desligar a máquina 

16 Verificar se a ferramenta de corte chegou até a marcação. Se não chegou, ajustar o 
avanço e dar outro passe.  

17 Afrouxar placa de 3 castanhas 

18 Retirar peça da placa de 3 castanhas 

19 Levar peça até a bancada 

20 Medir 25mm da parte cônica  
Obs: A partir do fim da parte recartilhada 

21 Fazer marcação na peça  

22 Prender peça na morca de bancada 

23 pegar serra 

24 Serrar peça na marcação 

25 Levar peça até o torno 

26 Encaixar peça na placa de 3 castanhas 

27 Apertar a placa de 3 castanhas  

28 Ajustar velocidade de rotação da máquina 

29 Ligar a máquina 

30 Referenciar 

31 Facear extremidade do cone 

32 Desligar a máquina 

33 Ajustar ângulo da ferramenta de corte para 30° 

34 Referenciar  
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35 Ligar a máquina 

36 Realizar avanço manualmente  
Obs: Até cortar um cone de 60° 

 

Tabela A.14  - Quadro de atividades: Ajuste das dimensões da peça 

Fonte: Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 1 - Fabricação de um punção pelo processo de 
torneamento 

Processo:  Ajuste das dimensões da peça  

Tarefa Descrição 

1 Medir peça conforme medidas do desenho 
Obs: Deixar folga para faceamento 

2 Realizar marcação na cabeça do punção 

3 Prender peça na morsa 
Obs: Usar mordente para preservar a recartilha 

4 Serrar a peça na cabeça do punção 

5 Retirar peça da morsa 

6 Levar peça para o torno 

7 Colocar peça na placa de 3 castanhas 

8 Apertar placa de 3 castanhas 

9 Referenciar 

10 Girar manípulo para definir o avanço 
Obs: Depende da folga que deixou ao serrar a peça 

11 Realizar faceamento 
 

Tabela A.15 - Quadro de atividades: Chanframento 

Fonte: Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 1 - Fabricação de um punção pelo processo de 
torneamento 

Processo:  Chanframento 

Tarefa Descrição 

1 
Ajustar ângulo da ferramenta de corte para 45° 

2 Referenciar 

3 Ajustar velocidade de rotação 

4 Girar manípulo para avanço de 1mm 

5 
Ligar a máquina 

6 Mover carro longitudinal manualmente  
Obs: até a ferramenta de corte sair da peça  

7 Realizar outro passe de 1 mm 

8 Desligar a máquina 
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A.3 QUADROS DE ATIVIDADES DOS SUBPROCESSOS DO TRABALHO PRÁTICO 2 

Tabela A.16  - Quadro de atividades: Fixar o material na morsa da plaina 

Fonte: Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 2 - Fabricação de uma peça usando operações manuais, 
processo de aplainamento e processo de furação  

Processo:  Fixar o material na morsa da plaina 

Tarefa Descrição 

1 Colocar bit retificado adequado 

2 Colocar material a ser usinado em cima do bit 

3 Apertar a morsa  

4 Ajustar material a ser uninado na morsa 
Obs: Utilizar madeira e martelo 

5 Verificar se possui alguma folga 

6 Se possuir folga retirar da morsa e repetir o processo 

 

Tabela A.17  - Quadro de atividades: Referenciamento 

Fonte: Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 2 - Fabricação de uma peça usando operações manuais, 
processo de aplainamento e processo de furação  

Processo:  Referenciamento 

Tarefa Descrição 

1 Pegar a chave de manivela  

2 Encaixar a chave no eixo de movimentação longitudinal 

3 Aproximar a face esquerda da peça à ferramenta de corte 

4 
Retirar a chave de manivela do eixo longitudinal 

5 Encaixar a chave de manivela no eixo vertical 

6 Aproximar a face superior da peça da ponta da ferramenta de corte 

7 Simultâneamente, girar o manípulo do colar graduado e mover o torpedo 
manualmente pela polia até a ferramenta de corte riscar a peça 

8 Coincidir o zero do colar graduado com a marcação da carcaça da plaina 

 

Tabela A.18  - Quadro de atividades: Faceamento 

Fonte: Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 2 - Fabricação de uma peça usando operações manuais, 
processo de aplainamento e processo de furação  

Processo:  Faceamento 

Tarefa Descrição 

1 Posicionar ferramenta de corte à esquerda da peça  

2 Girar o manípulo do colar graduado para passe de 1mm 
Obs: 1mm = 10 traços 
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3 Ligar a máquina 

4 
Ligar avanço automático 

5 Aguarde a peça sair do alcance da ferramenta de corte 

6 Desligar a máquina 

 

Tabela A.19  - Quadro de atividades: Esquadrejar faces 

Fonte: Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 2 - Fabricação de uma peça usando operações manuais, 
processo de aplainamento e processo de furação  

Processo:  Esquadrejar faces 

Tarefa Descrição 

1 Colocar face que já foi usinada a 90° com o calço 

2 Apertar um pouco a morsa 
Obs: Apenas o suficiente para ajustar a peça, mas ser possível ajustá-la 

3 Pegar o esquadro de precisão 

4 
Apoiar o esquadro de precisão no calço e na peça  

5 Se a peça não tiver alinhada com o esquadro, ajustar com martelo 

6 Apertar a morsa 

 

Tabela A.20  - Quadro de atividades: Referenciar face maior 

Fonte: Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 2 - Fabricação de uma peça usando operações manuais, 
processo de aplainamento e processo de furação  

Processo:  Referenciar face maior 

Tarefa Descrição 

1 Pegar a chave de manivela  

2 Encaixar a chave no eixo de movimentação longitudinal 

3 Aproximar a face esquerda da peça à ferramenta de corte  

4 Retirar a chave de manivela do eixo longitudinal  

5 
Encaixar a chave de manivela no eixo vertical 

6 Aproximar a face superior da peça da ponta da ferramenta de corte 

7 Simultâneamente ligar a máquina e girar o manípulo do colar graduado até riscar a 
peça  

8 Coincidir o zero do colar graduado com a marcação da carcaça da plaina 
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Tabela A.21  - Quadro de atividades: Faceamento da face maior 

Fonte: Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 2 - Fabricação de uma peça usando operações manuais, 
processo de aplainamento e processo de furação  

Processo:  Faceamento da face maior 

Tarefa Descrição 

1 Posicionar a ferramenta de corte à esquerda da peça  

2 Girar o manípulo do colar graduado para passe de 1mm 

3 Ligar a máquina 

4 Ligar avanço automático 

5 Aguardar a peça sair do alcance da ferramenta de corte e aplicar fluido de corte 
durante o passe 

6 Desligar a máquina 

 

Tabela A.22 - Quadro de atividades: Chanframento 

Fonte: Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 2 - Fabricação de uma peça usando operações manuais, 
processo de aplainamento e processo de furação  

Processo:  Chanframento 

Tarefa Descrição 

1 Colocar a peça na bancada com uma das faces maiores voltadas pra cima  

2 Pintar com um pilot as regiões que serão chanfradas 

3 Pegar o paquímetro e abrí-lo em 2mm  

4 Pegar o riscador  

5 Realizar riscos paralelos às arestas do chanfro 
Obs: Medir a distância dos riscos com o paquímetro 

6 
Repetir as tarefas de 2 a 5 para a outra face maior 

7 Prender a peça na morsa de bancada 

8 Pegar a lima 

9 Limar o canto a ser chanfrado até alcançar os riscos 
Obs: Sempre verificar as duas faces riscadas 

 

Tabela A.23  - Quadro de atividades: Raio de adoçamento 

Fonte: Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 2 - Fabricação de uma peça usando operações manuais, 
processo de aplainamento e processo de furação  

Processo:  Raio de adoçamento 

Tarefa Descrição 

1 Colocar peça na bancada com uma das faces maiores voltada pra cima  
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2 Pintar com Pilot a região que será riscada 

3 Pegar o paquímetro 

4 Abrir o paquímetro com o valor do raio de adoçamento 

5 
Pegar o riscador  

6 Fazer riscos paralelos as duas arestas do raio de adoçamento 
Obs: Medir a distância dos riscos com o paquímetro 

7 Pegar um punção  

8 Realizar a marcação com o punção na interseção dos riscos  

9 
Pegar o compasso de aço carbono 

10 Abrir o compasso com a medida do raio de adoçamento 
Obs: Medir com auxílio do paquímetro 

11 Pintar com Pilot a região que será riscado o arco de circunferência 

12 Posicionar uma ponta do compasso na marcação realizada com o punção  

13 Riscar o arco de circunferência com o compasso de aço carbono 

14 Repetir as tarefas de 2 a 13 para a outra face maior  

15 Prender a peça na morsa de bancada  

16 Pegar a serra  

17 Serrar o excesso de material 
Obs: Cuidado para não passar das marcações  

18 Pegar a lima  

19 Realizar o acabamento com a lima 
Obs: Sempre verificar a marcação nas duas faces 

 

Tabela A.24  - Quadro de atividades: Furação 

Fonte: Próprio autor 

Processos: Trabalho Prático 2 - Fabricação de uma peça usando operações manuais, 
processo de aplainamento e processo de furação  

Processo:  Furação 

Tarefa Descrição 

1 Colocar a broca de 6mm na furadeira 

2 Abrir a morsa 

3 Colocar mordentes de alumínio na morsa 

4 Colocar calço adequado 

5 Apertar a morsa 

6 Definir velocidade de 600 rpm 

7 
Ligar a máquina 

8 Realizar furo na peça aplicando fluido de corte durante a execução 

9 Desligar a máquina 

10 Retirar broca de 6mm da furadeira  

11 Colocar broca de 12mm na furadeira 
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12 Definir velocidade de 300 rpm 

13 Ligar a máquina 

14 Realizar furo na peça aplicando fluido de corte durante a execução 

15 Desligar a máquina 

16 Retirar a peça da morsa  

17 Retirar a rebarba do furo 
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ANEXO A.  ROTEIROS DAS AULAS PRÁTICAS 
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