
 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 
 
 
 
 
 
 

 
OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS DE USINAGEM EM UMA 

CÉLULA FLEXÍVEL DE MANUFATURA  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
DISSERTAÇÃO SUBMETIDA À UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

 PERNAMBUCO PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE 
MESTRE EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 
 
 
 
 

AUTOR: JOSÉ ORLANDO SILVEIRA ROCHA 
ORIENTADORA:, Profa. Dra. NOEMIA GOMES DE MATTOS DE MESQUITA 

 
 
 

RECIFE, 09 DE JUNHO DE 2006 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R672o Rocha, José Orlando Silveira 

 
Otimização de processos de usinagem em uma célula 

flexível de manufatura / José Orlando Silveira Rocha. – Recife: 
O Autor, 2006. 

102 f., il. color., gráfs. tabs. 
 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de 

Pernambuco. CTG. Curso de Pós-Graduação em Engenharia 
Mecânica, 2006. 

 
Inclui referências bibliográficas e apêndices. 
 
1. Engenharia Mecânica. 2. Fabricação. 3. Usinagem – 

otimização de processos. 4. CAPP. I. Título. 
 
621 CDD (22.ed.)     BCTG/2006-80 



 

 
 
 
 
 
 
 



iii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À meus pais: Máximo Rocha (in memorian) e Marolí Rocha 
À minha esposa: Wandilma 

À meu filho: Felipão 



iv 

 
AGRADECIMENTOS 

 
À Deus: por estar sempre me conduzindo para o bem, e pela saúde que sempre desfrutei. 
 
À professora Noemia Mesquita pela orientação, condução dos trabalhos e conhecimentos 
técnicos passados durante o desenvolvimento deste trabalho. 
 
À minha esposa Wandilma pela motivação, compreensão, paciência comigo, sobretudo 
durante a jornada desta conquista. 
 
Aos meus pais, Máximo Otoniel Rocha (in memorian) e Marolí Linda da Rocha. 
 
À Universidade Federal de Pernambuco – Centro de Tecnologia e Geociências na 
Coordenação do Curso de Mestrado em Engenharia Mecânica. 
 
Ao SENAI PE – Em especial a Escola Manoel de Brito, pela oportunidade que me foi 
concedida e pelo apoio financeiro através da bolsa durante o período de execução do trabalho. 
 
À FACEPE - Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. 
 
Aos colegas e amigos, em especial Eduardo Silva, pela sua contribuição no desenvolvimento 
deste trabalho. 
 
Aos professores do curso de Pós-graduação, pelos conhecimentos ministrados. 
 
 



v 

 
 
 
 
 

RESUMO 
 

 
 
 
 
 

Nos últimos anos, a globalização e a livre concorrência internacional dos mercados tem 
forçado as empresas a desenvolverem produtos com maior qualidade em um menor tempo de 
fabricação e custos cada vez mais baixos. As empresas, de uma forma geral, têm sido 
convocadas a se adaptarem a esta nova realidade como forma de garantir a sua sobrevivência. 
Para isto passaram a utilizar tecnologias de ponta na manufatura de seus produtos, que 
envolvem desde a concepção do produto até assistência pós-venda. No que se refere às 
empresas de manufatura por usinagem, uma etapa de grande importância na concepção de um 
produto é o planejamento do processo produtivo. Atualmente, na área de fabricação por 
usinagem, busca-se extrair dos equipamentos envolvidos no processo o máximo de 
produtividade. Associado a isto, está o surgimento de novos equipamentos, especialmente os 
que utilizam Comando Numérico Computadorizado (CNC) minimizando os tempos relativos 
a troca de ferramenta e possibilitando um melhor planejamento da produção. A introdução 
dos computadores na confecção do plano de processo torna o planejamento da produção mais 
eficiente, podendo dispor de mais alternativas no cronograma de produção, resultando no 
aumento da produtividade com o uso de planos otimizados. Este trabalho teve como objetivo 
dar uma contribuição ao planejamento da produção, mostrando como se pode identificar numa 
célula flexível de manufatura a melhor alocação e seqüenciamento de fabricação de um lote 
composto de diferentes tipos de peças. Os parâmetros de corte para o processo de fresamento 
frontal foram otimizados para a máxima produção. Com a ajuda da programação linear 
mostrou-se como se pode decidir a quantidade de peças que devem ser usinadas nas diferentes 
máquinas ferramentas componentes de uma Célula Flexível de Manufatura. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 

 
At the last years the globalization and the free international competition of the markets 

has been forcing the companies develop its products with larger quality in a smaller time of 
production and costs more and more low. The companies, in general, have been they adapt to 
that new reality as a form to guaranteeing its survival. For this they started to use high 
technologies in the manufacture of their products, that involves since the conception of the 
product to pos-sales assistance. In what refers to the manufacture companies for machining 
processes, a stage of great importance in the conception of product is the planning of the 
productive process. Now, in the manufacture processes areas, they are looked for to extract of 
the equipments involved in the process the maximum of productivity. Associate to this, is the 
appearance of new equipments, especially the one that use Command Numeric Computerized 
(CNC) minimizing the relative times the tool change and making possible a better planning of 
the production. The introduction of the computers in the making of the process plan turns the 
planning of the most efficient production, could dispose of more alternatives in the production 
chronogram, resulting in the increase of the productivity with the use of optimized plans. This 
work had as objective to give a contribution to the planning of the production, showing as it 
can identify in a flexible cell of manufacture the best allocation and sequence of production of 
a lot composed of different types of pieces. The cut parameters for the process of face milling 
cutting were optimized for the maxim production. With the help of the lineal programming it 
was shown as one can decide the amount of pieces that should be will work in the different 
machines component tools of a Flexible Cell of Manufacture. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Com a globalização do mercado internacional, o crescente desenvolvimento das 
ciências e conseqüentes desenvolvimentos de novas tecnologias de processos para 
manufaturar produtos, surgem materiais e técnicas a serem utilizadas em novos produtos. 
Com isto empresas do mundo inteiro são obrigadas a se tornarem mais competitivas, 
buscando como objetivo maior a redução de custos, prazos de entrega, uma maior qualidade 
do produto com maior confiabilidade mercadológica. A necessidade de utilização de sistemas 
computacionais nas diferentes áreas da engenharia já é uma exigência deste mercado 
globalizado e esta tendência chama-se “Engenharia Virtual” (Motta,1997). 

Tendo como conseqüência a substituição gradativa dos trabalhos de origem muscular e 
animal com tarefas pesadas, perigosas e pouco precisas, pela mecanização e posterior 
substituição por atividades automatizadas, permitindo uma maior velocidade de execução das 
tarefas, menores tempos de paradas e números de acidentes, portanto, menor custo de 
fabricação (Figueira, 2003). 

Outro ganho perceptível é a uniformidade da qualidade do produto final, atingindo a 
cada dia, melhores índices de qualidade. Na indústria manufatureira, em especial aqueles que 
utilizam os processos de fabricação por usinagem, que é o principal foco deste trabalho, não é 
diferente. Atualmente buscando integrar todos os conceitos de tecnologia de produção, existe 
o conceito de Manufatura Integrada por Computador (CIM - Computer Integrated 
Manufacturing) que tem como objetivo integrar diversas técnicas de engenharia disponíveis 
no mercado, como Projeto Assistido por Computador (CAD - Computer Aided Design), 
Engenharia Auxiliada por Computador (CAE - Computer Aided Engineering), Planejamento 
do Processo Auxiliado por Computador (CAPP - Computer Aided Process Planing), 
Manufatura Auxiliada por Computador (CAM - Computer Aided Manufacturing), Controle 
Numérico Computadorizado (CNC - Computer Numerical Controlled) e outras. 

Praticamente todo problema de engenharia de fabricação, deve ser visto como um 
processo que requer constantes decisões, estas decisões são normalmente tomadas baseadas 
tanto no conhecimento teórico como nas experiências práticas, e objetivam determinar a 
combinação de variáveis do projeto, do processo de fabricação e controle que melhor 
satisfazem as metas estabelecidas. Na área de fabricação por usinagem o problema da 
definição dos processos de fabricação, do seu seqüenciamento e das melhores condições de 
corte para fabricação de um determinado lote de peças utilizando as chamadas engenharias 
virtuais, tem sido alvo de várias pesquisas Kerry, (1997); Andrade, (2001); Melo, (2003). 

Uma vez definidos os processos de usinagem e seu seqüenciamento é necessário  
decidir que máquinas deverão ser usadas na produção das peças. O CAPP faz a ligação entre o 
CAD e o CAM, informando ao CAM que máquinas, dentro daquelas necessárias para 
confecção das peças estão disponíveis. Com estas informações o CAM define as melhores 
combinações de corte para determinado processo. Identificados os tipos e seqüenciamento do 
processo de usinagem e condições de corte o CAPP define a quantidade de peças que cada 
máquina deve fazer. Este trabalho mostra como a Programação Linear pode auxiliar o CAPP 
na otimização dos processos de fabricação por usinagem. 

Em um ambiente de manufatura integrada por computador o papel do Planejamento da 
Produção Auxiliado por Computador (CAPP) é de fundamental importância e consiste em: 
- Selecionar e definir em detalhes as etapas de fabricação de um produto; 
- Especificar os tipos de operações e seu seqüenciamento; 
- Identificar os recursos específicos necessários e/ou disponíveis e definindo o tempo de 
execução de cada processo. 
Desta forma o usuário poderá planejar e controlar a manufatura de um produto utilizando o 
mesmo ambiente computacional, interligado em todos os elementos constituintes do sistema, 
bem como, as diversas áreas da empresa, como: vendas, projetos, produção, planejamento, 
compras e gestão administrativa. 
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Este trabalho descreve um ambiente produtivo automatizado que tem como objetivo 
simular a fabricação de peças. A estrutura de um ambiente produtivo automatizado inclui os 
seguintes componentes didáticos: máquinas, esteiras, robôs, estação de inspeção e montagem. 
A proposta é apresentar uma metodologia de otimização que possa ser aplicada em uma 
indústria de usinagem com diferentes tipos e quantidade de máquinas ferramentas em um 
ambiente de Manufatura Integrada por Computador (CIM). Para com isso, poder identificar 
numa Célula Flexível de Manufatura a melhor alocação e seqüenciamento para a fabricação 
de um determinado lote de peças. O modelo baseia-se na realização da análise geométrica da 
peça, seleção do método de usinagem, seqüenciamento das operações, seleção das 
ferramentas de corte, identificação dos parâmetros de corte otimizados e na seleção das 
máquinas através da aplicação de Programação Linear, indicando a melhor opção de alocação 
para usinagem da peças, podendo indicar a viabilidade ou não do uso de uma máquina para 
usinagem de uma determinada peça. 



3 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
2.1 - Processos de Usinagem 
 

Os processos de usinagem podem ser definidos como sendo a ciência da remoção de 
material na forma de cavaco conferindo a peça forma, dimensão, acabamento ou uma 
combinação qualquer destes três itens. Muito embora o princípio da remoção destes cavacos 
seja o mesmo, com o surgimento de novas máquinas controladas por computador, o avanço na 
tecnologia de usinagem em geral, tem se tornado cada dia mais eficiente transferindo a 
responsabilidade do sucesso da operação, do operador para o programador da peça ou 
projetista. Toda esta tecnologia tem como objetivo a combinação de máquinas e ferramentas 
para transformar matéria-prima bruta em peças com alguma forma e dimensão especificada, a 
cada dia de maneira mais econômica e prática, mantendo os requisitos de qualidade e 
confiabilidade a níveis exigidos para sua aplicação. 

São processos básicos de usinagem: torneamento, fresamento, aplainamento, furação, 
serramento, brochamento, mandrilhamento e retificação, Ferraresi, (1977); Diniz, (1999). No 
entanto, neste trabalho definiremos as principais operações para os processos de torneamento 
e fresamento. 
 
 
2.1.1 – Processo de Torneamento 
 

O processo de torneamento é definido como um processo mecânico de usinagem 
destinado à obtenção de superfícies de revolução com o auxílio de ferramentas específicas 
para cada operação. Durante este processo, a peça gira em torno de um eixo principal de 
rotação da máquina e a ferramenta se desloca simultaneamente segundo uma trajetória 
qualquer coplanar com o eixo de rotação da peça. Ferraresi, (1977); Almeida, (1995). 
- Torneamento cilíndrico - Processo de torneamento no qual a ferramenta se desloca segundo 

uma trajetória paralela ao eixo principal de rotação da máquina. Pode ser externo ou 
interno. 

- Sangramento ou canal radial – É um processo de torneamento cilíndrico que visa obter na 
peça um entalhe circular. O movimento da ferramenta de corte é perpendicular ao eixo 
principal de rotação da máquina. 

- Torneamento cônico - Processo de torneamento no qual a ferramenta se desloca segundo 
uma trajetória retilínea inclinada em relação ao eixo principal de rotação da máquina, 
podendo ser externo ou interno. 

- Torneamento radial - Processo de torneamento no qual a ferramenta se desloca segundo uma 
trajetória retilínea, perpendicular ao eixo principal de rotação da máquina. 

- Faceamento - Quando o torneamento radial visa à obtenção de uma superfície plana em uma 
das extremidades da peça. 

- Perfilamento - Processo de torneamento no qual a ferramenta se desloca segundo uma 
trajetória retilínea radial ou axial, visando à obtenção de uma forma definida, determinada 
pelo perfil da ferramenta. 

- Canal Axial – É um processo de torneamento cilíndrico que visa obter na peça um entalhe 
circular longitudinal ao eixo principal de rotação da máquina. 

- Roscamento – É o processo de usinagem destinado à obtenção de filetes, por meio da 
abertura de sulcos helicoidais de passo uniforme, em superfícies cilíndricas ou cônicas de 
revolução. 
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2.1.2 - Processo de Fresamento 
 

O fresamento é um processo de fabricação mecânica por usinagem, realizado em 
máquinas ferramentas do tipo fresadoras com ferramentas específicas. O fresamento consiste 
na retirada do excesso de metal ou sobre-metal da superfície de uma peça bruta, a fim de dar a 
esta uma forma, acabamento e dimensões desejadas. Dentre as principais operações de 
fresamento podemos citar: 
 
- Fresamento frontal 
 

Processo de fresamento destinado à obtenção de superfície plana, curvilínea ou canaleta 
perpendicular ao eixo de rotação da ferramenta, figura (2.1). No fresamento frontal, a 
superfície usinada resulta da ação combinada dos gumes localizados na periferia e na face 
frontal da fresa. Segundo Stemmer (1992) o fresamento frontal pela sua alta produtividade, 
deve ser utilizado sempre que possível e que o diâmetro da fresa frontal deve ser maior que a 
largura a ser fresada. Esta e outras informações relevantes ao processo serão abordadas com 
mais detalhe no capítulo 6. Neste tipo de fresagem a superfície usinada é caracterizada por 
raias de usinagem deixada pelos dentes da ferramenta, que pode variar em função do avanço 
por dente. Estas marcas dependem da exatidão com que foram retificados os vários dentes da 
ferramenta ou da fixação das pastilhas reversíveis. De acordo com a direção de corte e de 
avanço, o fresamento apresenta uma classe com movimento concordante, outra com 
movimento discordante e uma mista que apresenta os dois comportamentos. 
 

 
Figura 2.1 – Fresamento frontal ou de topo 

 
 
- Fresamento tangencial  
 

Processo de fresamento destinado à obtenção de superfície plana e paralela ao eixo de 
rotação da ferramenta, que de acordo com a direção de corte e de avanço, pode ser dividido 
em duas classes: concordante e discordante. 

- Fresamento tangencial concordante - Quando o movimento de avanço tiver o mesmo 
sentido do movimento do dente da fresa neste movimento o esforço do corte tende a 
empurrar a peça sobre a base da mesa, figura (2.2). Tendo o inconveniente de que 
quando a aresta de corte penetra na peça o cavaco apresenta sua maior espessura, 
prosseguindo o corte até atingir um valor igual a zero. Neste caso para as peças que 
apresentam camada superficial endurecida (crostas de fundição) por exemplo o contato 
inicial da aresta cortante se dá em condições desfavorável, diminuindo a vida útil da 
ferramenta. Outro inconveniente é que a componente de força de usinagem varia em 
módulo e em sentido com a força resultante do fuso responsável pelo deslocamento da 
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mesa. Diniz, (1999). A fresagem concordante apresenta as seguintes vantagens, 
Stemmer, (1992): 

- a força de corte entra na peça forçando-a contra a mesa, enquanto que na fresagem 
discordante a força de corte tende a levantar a peça, fazendo com que peças finas possam 
vibrar; 

- vida mais longa da ferramenta (menor desgaste); 
- melhor acabamento superficial; 
- menor força e potência para o avanço. 

 

 
Figura 2.2 –Fresamento tangencial concordante 

 
- Fresamento tangencial discordante - Quando o movimento de avanço é contrário ao 

movimento de giro do dente da fresa, figura (2.3). Neste movimento o esforço do corte 
tende a arrancar a peça da mesa da máquina. O processo de corte inicia-se pela parte 
mais fina, que inicialmente é encruada pela compressão do material da peça provocada 
pela ferramenta. Só depois que a espessura de corte atinge certo valor e superadas as 
deformações elásticas, é que se inicia efetivamente o corte do cavaco. Como resultado, o 
gume da ferramenta escorrega sobre a peça, provocando desgaste abrasivo. O material 
inicial é mais duro, pelo encruamento produzido pelo dente precedente. Isto determina 
uma vida menor dos gumes na fresagem discordante. 

 

 
Figura 2.3 – Fresamento tangencial discordante 

 
 
- Fresamento de perfil  
 

É um processo de fresamento utilizado para abrir canais, superfícies côncavas, 
convexas, e engrenagens em geral. Uma aplicação bastante difundida deste fresamento e o 
fresamento em “cauda de andorinha”, figura (2.4), onde é utilizada uma ferramenta angular, e 
realiza uma usinagem trapezoidal chamada "cauda de andorinha", perfil utilizado na 
construção de guias para elementos de máquinas. 
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Figura 2.4 – Fresamento do perfil “cauda de andorinha” 

 
2.2 – Ferramentas de Apoio a Manufatura Integrada por Computador (CIM) 
 
2.2.1 - Projeto Assistido por Computador (CAD) 
 

Como parte integrante da indústria, o desenho técnico ganhou um grande aliado na 
década de 50. O CAD surgiu como instrumento de auxílio a descrição de peças geométricas e 
manipulação de desenhos em terminais gráficos monocromáticos, aumentando a 
produtividade na elaboração de desenhos técnicos Souza, Coelho, (2003). 

Já na década de 70, aparece uma nova geração de sistema CAD, desenvolvido para uso 
em PC/UNIX que facilita técnicas computacionais para representação de objetos 3D. Este 
sistema permite a preparação de desenhos com padrão pré-determinados que faz com que a 
informação seja rapidamente transmitida para a fábrica, proporcionando a confecção do 
produto idealizado, com maior rapidez e confiabilidade. Por esse motivo, aliado a grande 
evolução do poder de processamento e queda de preço dos computadores, a cada dia aumenta 
o número de profissionais que utilizam a tecnologia CAD Cavalcante, (2001). 
 
2.2.1.1 – Evolução do CAD 
 

Atualmente existe uma variedade de opções que devem ser levadas em consideração ao 
se analisar um sistema CAD, dentre elas, algumas caracterizam a funcionalidade dentro de um 
sistema, ou mesmo sua aplicabilidade e integração com outros sistemas. 

Procurando suprir as necessidades dos vários setores que utilizam sistemas CAD, os 
fabricantes adicionaram ferramentas que auxiliam nas tarefas específicas ou possibilitam a 
criação por parte do usuário de novos aplicativos. Além destas ferramentas, os sistemas CAD 
receberam a possibilidade de comunicar-se com outros sistemas. Na área de projeto de novos 
produtos e peças mecânicas, estes sistemas ganharam ferramentas de comunicação com 
sistemas CAM, na geração de programas CN, determinação de parâmetros de usinagem e 
outras funções de auxílio a fabricação. 

Com a diversidade de sistemas CAD encontrados atualmente no mercado, as empresas 
em geral são obrigadas a se adequarem quanto ao recebimento e envio de informações 
referentes aos projetos a serem executados, possibilitando que os sistemas conversem entre si. 
Esta comunicação pode ocorrer de duas maneiras: 
- através de uma interface normatizada (formato padrão) que serve de arquivo neutro para a 
troca de informação; e 
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- através de uma interface específica, onde a troca de informação entre sistemas necessita de 
um “software” de conversão de dados, fazendo a comunicação entre as duas diferentes 
versões de sistema CAD. A figura 2.5 mostra o fluxo de informação entre as versões de CAD 
“A”, “B” e “C” através de interfaces padronizadas e entre os CAD “A” e “C”, por meio de um 
conversor de sistemas. 

 

STEP 
IGES 

VDAFS 
DXF 
SET 
Etc. 

CONVERSOR 
A - C 

CAD
B 

CAD
A 

CAD
C 

Interface 
padrão

 
 

Figura 2.5 Comunicação entre sistemas CAD Volpato, (1993) com adaptação. 
 

De maneira mais abrangente, o desenvolvimento de um produto de manufatura, por 
usinagem iniciado pelo projeto auxiliado por computador, passa pela construção de um 
modelo digital. Este modelo utiliza as características gerais de qualquer modelagem, ou seja, é 
um dispositivo teórico que tem equivalência dentro de um escopo com o objeto real de criar 
virtualmente, um modelo muito próximo do modelo real, (Moura, 2003). Em um ambiente 
nacional e internacional de parcerias, a variedade de sistemas CAD é muito diversificada, daí 
a necessidade de se desenvolver e padronizar tradutores que permitissem a comunicação entre 
os diversos sistemas, são os chamados conversores ou arquivos neutros. Com esta opção, não 
haveria dificuldades, se fossem somente dois sistemas. Mas, para três ou mais sistemas, o 
número total dos tradutores requeridos, dado pela fórmula N(N-1) em que N é o número dos 
sistemas, já é significativo; e no caso de atualização de somente um sistema existe a 
necessidade de atualização de 2(N-1) tradutores, como mostra o fluxo de comunicação da 
figura 2.6. O trabalho de reintegração do sistema atrasará a execução da produção até que os 
sistemas sejam atualizados e testados, isso sem levar em conta a dificuldade de gerenciamento 
dos dados para as múltiplas versões de tradutores  Moura, (2003). 

O padrão STEP é a base para a integração de sistemas CAD/CAE/CAM de diferentes 
fornecedores. A ISO aprovou o STEP como padrão internacional. Esse padrão permite a 
descrição completa, não ambígua e processável por computador das características físicas e 
funcionais de produtos ao longo de todo o seu ciclo de vida. Também abrange a troca de 
dados de produtos e o compartilhamento destes entre funções de um sistema produtivo. 
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Figura 2.6 Comunicação entre sistemas CAD Moura, (2003). 

 
 
2.2.1.2 – Classificação dos “softwares” CAD 
 

Simões, (1999) & Souza, (2003); classificam os sistemas CAD em três categorias: 
”high” , “middle” e “low-end”. Programas de CAD “high-end” são programas com grande 
capacidade de soluções, normalmente usados para a indústria automobilística, aero-espacial, 
naval, petrolífera, entre outras empresas que exigem sistemas poderosos, com grande 
capacidade de resolver grandes problemas e grandes processos. Programas CAD “middle-
end”, muito utilizados para o mercado de mecânica, trazem também produtos com grande 
capacidade de soluções, porém para problemas específicos, como montagens, modelamento 
de sólidos e superfícies. E por fim, os programas denominados “low-end” são programas mais 
populares, principalmente devido ao baixo custo se comparados aos anteriores. 
A escolha de um programa CAD ideal depende de alguns fatores, por exemplo: 
- qual a aplicação e segmento do mercado que o software se destina; 
- qual o tipo de solução que se pretende trabalhar 2D ou 3D, identificando o módulo 

adequado, quanto a sua classificação;  
- quais as interfaces para outros programas que estão incluídas no pacote e quais as que 

poderão ser incluídas posteriormente; e 
- preço do produto, curva de aprendizagem e rentabilidade (tempo de modelação para uma 

determinada geometria). 
 
2.2.1.3 – Principais formas de modelagem 
 

O sistema modelagem 3D é o que apresenta uma maior complexidade, devido a 
natureza das suas medições, estas formas de modelagem são apresentadas com mais detalhes 
nos trabalhos de Simões, (1999); Cavalcante, (2001) e Moura, (2003). No entanto podemos 
destacar: 

 
a) Modelagem “Wireframe” 
 

A modelação por “wireframe” tem sido usada nos sistemas CAD na criação de 
modelos espaciais, no entanto, devido ao avanço tecnológico e maior capacidade de 
processamento dos computadores, esses sistemas foram substituídos por outros baseados em 
modelagem sólida. Esta substituição se deu devido a dificuldade de detalhamento de 
superfícies nos objetos sólidos. Simões, (1999) enumera em seu trabalho diversas limitações 
deste tipo de modelagem e algumas delas são apresentadas abaixo: 
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- ambigüidade , devido ao fato da modelagem por malhas não ter percepção de forma sólida, a 

visibilidade e linhas ocultas não podem ser distinguidas, causando confusão na 
interpretação de vistas 3D; 

- incapacidade de reconhecer contornos curvos; contornos longitudinais de formas cilíndricas 
não são cantos fixos entre pontos definidos no espaço, deste modo não são reconhecidos e 
passam a ser omitidos; e 

- dificuldade em calcular propriedades físicas como; volume, massa, superfície da área, centro 
de gravidade, etc 

 
b) Modelagem de Superfície 
 

Na modelagem por superfície, o modelo é definido em termos de pontos, linhas, arestas 
e superfícies, para a modelagem de superfície. Simões, (1999) cita as seguintes formas de 
geração da superfície; 
- geometria básica - Superfícies planas são criadas a partir de desenhos de linhas retas, 

círculos, arcos e arrastados a uma distância no espaço 3D por meio de uma linha. 
- superfícies de revolução - Esta superfície é criada através da revolução de uma linha em 

torno de um eixo definido; 
- combinações e interseções - Combinação de formas é uma técnica muito utilizada, 

possibilitando que chanfros ou raios sejam facilmente criados entre superfícies; e 
- criações de formas livres - Estas superfícies são criadas a partir da definição de pontos no 

espaço 3D em seções. 
 
c) Modelagem por Sólidos  
 

Os sistemas CAD modeladores por sólidos são descritos em termo de sua forma 
volumétrica, portanto possibilita uma complexa descrição de um objeto, podendo fornecer a 
completa definição do objeto e de sua forma geométrica. Com habilidade de diferenciar o 
interior e exterior de um objeto, o sistema possibilita a identificação de interferências 
indesejáveis entre objetos tridimensionais. Permite a distinção dos diferentes objetos com o 
uso de cores e sombreamento. De acordo com Simões, (1999); Cavalcante, (2001) e Moura, 
(2003) pertencem a esta classe de modelação, as seguintes formas de representação: 
 
- representação construtiva CSG (Constructive Solid Geometry) - Esses programas são 

voltados para construção de componentes que são objetos sólidos tridimensionais e que 
utiliza sólidos com diferentes formas para modelar componentes através de operações 
booleanas, como união, interseção e diferença; 

- representação por fronteira B-rep (Boundary Representation) -Neste tipo de representação, 
primitivas são formadas por varreduras lineares ou rotacionais e formas compostas são 
geradas através de operações booleanas. Com modelos sólidos é possível a determinação de 
propriedades geométricas dos objetos como volume, área superficial, momentos de inércia, 
centro de gravidade, centro de massa, etc.; e 

- representação por “features” -É um tipo de representação que ainda está sendo difundida, o 
significado técnico de “features” pode ser definido como um elemento físico de uma peça 
que tem algum significado para a engenharia. Satisfazendo as seguintes condições: 
ser um constituinte físico de uma peça. 
ser tecnicamente significante, sob o ponto de vista da engenharia. 
ser separável para uma forma geométrica genérica. 
A modelação por “features” é baseada na idéia de se desenhar utilizando blocos de 
construção, ao invés de se usar formas analíticas de paralelepípedos, cilindros, esferas e 
cones como primitivos, fazendo-se uma biblioteca de “features”. 
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2.2.2 Engenharia Auxiliada por Computador (CAE) 
 

A evolução do cálculo estrutural voltado para o dimensionamento de estruturas e 
componentes mecânicos é um bom exemplo da automatização na engenharia. Com o 
surgimento do computador auxiliando a engenharia no sentido de elaboração de novos 
projetos, muda o cenário onde os cálculos eram executados manualmente através de métodos 
analíticos e a utilização de alto coeficiente de segurança resultava em estruturas exageradas. A 
tecnologia de CAE mudou radicalmente este cenário, pois esta ferramenta permite a 
realização de uma grande quantidade de cálculo em tempo recorde. Esta mudança acontece de 
forma bastante dinâmica, estabelecendo interfaces com os sistemas CAD/CAM que registram 
um grande progresso Figueira, (2003). 

O termo CAE designa um conjunto de técnicas que permitem a avaliação de aspectos de 
um projeto geralmente concebido através de CAD. Durante o desenvolvimento de um 
produto, em alguma fase do processo, se faz necessário prever o comportamento real de 
determinado produto; exemplo disto é o projeto de uma nova suspensão de veículos e 
estruturas metálicas sujeita à cargas dinâmicas. Poderíamos fazer um protótipo ou modelo 
reduzido para ensaios em laboratórios, onde instrumentos de medição fariam a leitura dos 
dados de tensão, deformação, velocidade, força, etc., no entanto a idéia de construção de 
protótipos tomaria bastante tempo e recursos mais do que o desejável. O atual estado de 
desenvolvimento tecnológico permite que o software baseado em plataforma PC/Windows 
simulem situações físicas reais de maneira bastante completa, nos proporcionando resultados 
de protótipos virtuais Figueira, (2003). 
 
2.2.2.1 – Evolução do CAE 

 
O mercado competitivo dos dias de hoje, exige produtos com qualidade e 

confiabilidade, neste segmento não é diferente. Figueira, (2003) cita em seu trabalho diversos 
programas e suas respectivas habilidades, algumas destas habilidades são relacionados abaixo: 

 
- fazem análise do comportamento das peças e simula a melhor maneira destas se encaixarem 

umas nas outras quando montadas em conjunto, combinando os processos de design e 
simulação, de modo a reduzir o ciclo de tempo de desenvolvimento de certo produto. 

- possibilita ao engenheiro prever o comportamento do produto a ser fabricado, incluindo 
soluções para a simulação de eventos mecânicos, elementos finitos, análise eletrostática, 
componentes de fluidos e de transmissão de calor. 

 
2.2.2.2 – Aplicação dos sistemas (CAE) 
 

Com o objetivo de simular fenômenos físicos reais através de métodos numéricos 
aproximados, os sistemas CAE mais difundidos atualmente são baseados no método de 
elementos finitos, o qual separa um modelo CAD em pequenas partes, e através de equações 
algébricas chega a resultados desejados, tomando como base as cargas e condições de 
contornos aplicadas. Embora ainda, existam situações em que este tipo de cálculo acarrete 
dificuldades práticas e imprecisões importantes, o CAE está bastante difundido entre as 
engenharias mecânica e civil, principalmente no cálculo de estrutura incluindo tensões 
estáticas lineares Cavalcante, (2001); Figueira, (2003). 
 
 
2.2.3 Manufatura Auxiliada por Computador (CAM) 
 
2.2.3.1 – Evolução do CAM 
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Não se sabe ao certo quem é o pioneiro na tecnologia de Comandos Numéricos, no 
entanto no final da década de 40 a Força Aérea Americana (US Air Force) contrata John C. 
Parsons para realizar estudos na aplicação dos sistemas de comando numéricos, com o 
objetivo de acelerar a produção de componentes dos seus aviões e mísseis. Logo no ano 
seguinte, em 1950, Parsons subcontrata o laboratório de servomecanismo de Massachusetts 
Institut of technology (MIT). 

Na década de 50, os fabricantes de avião incrementaram consideravelmente o uso de 
equipamentos de comando numérico, assegurando um grande progresso, pelo cumprimento de 
programas de produção, obtenção do grau de acabamento exigido no produto a custos 
compatíveis. Novos estudos foram desenvolvidos no sentido de aumentar o rendimento das 
máquinas Cavalcante, (2001). 

Em 1957 iniciou-se uma revolução no sentido de manufatura, intensificando-se o uso de 
máquinas de comando numérico. Surgiram vários fabricantes de máquinas e em alguns casos, 
alguns fabricantes passavam também a fabricar seus próprios programas. 

Posteriormente devido ao grande número de fabricantes, houve a necessidade de 
padronização do formato de dados de entrada, padrão R-244 (Eletronics Industries 
Association). Normalmente eram usadas fitas perfuradas com os dados de entrada com as 
instruções de trabalho, definida pelo programador. Estas fitas podem ser processadas 
manualmente ou com auxílio de um computador, no entanto, o uso de programação com 
auxílio do computador, além de rapidez proporciona uma maior segurança contra erros. 
Para que houvesse a possibilidade de uso de computadores no auxílio à programação das 
máquinas foram desenvolvidos vários estudos visando um sistema de linguagem adequado 
que facilitasse a programação. 

Já em 1970 foram introduzidas as máquinas de CNC (Comando Numérico 
Computadorizado), que passava a depender menos da parte de hardware e tem seu 
funcionamento mais barato no software. Os avanços substituem a entrada manual de dados e 
as fitas perfuradas por armazenamento em disquetes.  

Nos anos 80 com a necessidade de se firmar numa posição competitiva, as empresas 
norte-americanas e européias aumentaram consideravelmente a automação industrial. Essas 
necessidades levaram uma maior confiança por software na programação de equipamentos 
automotivos e máquinas CNC Cavalcante, (2001); Figueira, (2003). 

O CAM é definido como sistema computacional que tem como objetivo auxiliar a 
manufatura, facilitando o planejamento, gerenciamento e controle das operações tecnológicas 
usadas na produção, dizendo não só a respeito da automação da manufatura, como: CNC 
(Comando Numérico Computadorizado), CLP (Controle Lógico Programável) e DNC 
(Controle de Dados). Embora inicialmente tenha sido tratado com grande abrangência, o 
termo CAM, devido aos direcionamentos bibliográficos, ficou bastante difundido como 
sinônimo da programação CNC, talvez pela sigla CAD/CAM, que representa módulos de 
programação CNC em sistema CAM. 
 
2.2.3.2 - Métodos de programação 
 

Uma máquina CNC pode ser programada de diversas maneiras: 
- programação direta na máquina – MID (Material Data Input), neste método, o programador 

com a geometria à disposição, define o percurso da ferramenta e transforma em linguagem 
de máquina; 

- programação Manual – O programador interpreta o desenho da peça, calcula os pontos de 
trajetória da ferramenta, preenchendo um formulário que pode ser digitado na máquina ou 
enviando diretamente para o operador da máquina que também o digitará diretamente na 
máquina. Este tipo de programação tem sido facilitado pela utilização de ciclos automáticos, 
sendo de fácil execução para geometrias não muito complexas; 
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- programação Auxiliada por Computador – O programador através da linguagem 
(Automaticly Programed Tool) escreve o programa fonte, onde define a geometria da peça 
e/ou percurso da ferramenta, via definição de forma padronizada; 

- um outro método de Programação Auxiliada por Computador é aquele executado pelos 
modernos sistemas CAD/CAM, onde a entrada é o desenho da peça ou o percurso da 
ferramenta. Interativamente no módulo CAM do sistema inicia-se a programação (Figueira, 
2003).  

 
 
2.2.4 Planejamento do Processo Auxiliado por Computador “CAPP” 
 
2.2.4.1 – Evolução do CAPP 
 

O planejamento de processos auxiliado por computador (CAPP) é tido como parte 
fundamental de um sistema de Manufatura Integrada por Computador (CIM) por ser 
responsável pela ligação de dados de projeto CAD e fabricação CAM. No passado, o 
desenvolvimento dos sistemas auxiliados por computador foi principalmente concentrado nos 
sistemas CAD (projeto) e CAM (manufatura) (Rezende, 1996). Atualmente o CAPP no 
desenvolvimento de produtos torna-se uma ferramenta fundamental para o aumento da 
competitividade das empresas, minimizando os erros de projetos, falhas, re-trabalhos e atrasos 
na entrega. Muitas empresas que enxergaram o mercado de forma mais competitivo, 
procuraram novas ferramentas para o desenvolvimento de produtos, algumas destas 
ferramentas permitem a simulação das etapas de fabricação do produto. Devido à sua 
importância no contexto de uma estrutura CIM, nas últimas décadas grandes esforços têm 
sido empreendidos no sentido de um maior desenvolvimento de sistema CAPP. No capítulo 4 
é proposta uma metodologia para auxílio na implantação de um sistema CAPP. 

O principal objetivo do planejamento de processo é selecionar e definir, em detalhe, as 
etapas de fabricação de um produto. Deste modo, as especificações do produto (resultado das 
atividades do projeto) são transformadas em informação de processo de manufatura. O 
planejamento de processo é uma atividade muito importante no ciclo de fabricação, podendo 
simplesmente sugerir em que máquina processar, ou elaborar detalhes sobre os métodos a 
serem utilizados no processo de fabricação. Como uma grande parte destas atividades diz 
respeito a realização de cálculos e padronizações que podem ser parametrizadas no 
computador, foram proposto métodos para se utilizar um procedimento numérico 
computadorizado para padronizar a apresentação dos resultados do planejamento de 
processos, de forma que todos os responsáveis pela programação possam tomar como base a 
mesma resolução para análise. 
 
2.2.4.2 – Formas de abordagem do CAPP 
 

De acordo com os trabalhos publicados por Rezende, (1996); Kerry, (1997); Cavalcante, 
(2001); Melo, (2003) para a construção de um sistema CAPP podem ser feitas três tipos de 
abordagens: Variante e Generativa, conforme ilustrado na figura 2.7 e descrição abaixo; um 
terceiro tipo de abordagem, a semi-generativa ou híbrida surge como uma combinação das 
duas anteriores. 
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Figura 2.7 Ilustração dos métodos de abordagem Kerry, (1997) 

 
- variante: A abordagem variante para o planejamento de processos é comparável à forma 

manual utilizada por um programador, onde o plano de processos para uma nova peça é 
obtido através de pequenas alterações executadas em um plano de processos já existente 
para uma peça similar. Em alguns sistemas variantes, as peças são agrupadas em famílias, 
caracterizadas por similaridades no processo de fabricação. Para cada família de peças, um 
plano de processos padrão que contém todas as possíveis operações, é armazenado no 
sistema. Através da classificação e codificação, um código é definido para cada peça, a 
partir de uma série de quesitos. Este código é então utilizado para definir a qual família a 
peça pertence e qual deve ser o plano padrão associado. Em comparação com o 
planejamento de processos manual, a abordagem variante é bastante vantajosa, pois a 
manipulação de informações se torna bem mais simples e os planos de processos podem ser 
padronizados. Contudo, neste tipo de abordagem, a qualidade final do plano de processos 
ainda depende da habilidade do programador que realiza as modificações necessárias às 
particularidades de cada peça. Sendo assim, nos sistemas variantes, o computador é apenas 
uma ferramenta de auxílio às atividades de planejamento de processo. 

- generativo: Neste tipo de abordagem, um novo plano de processos é gerado para cada peça 
do sistema, sem a intervenção do programador. São utilizadas tabelas de decisão, árvores de 
decisão, fórmulas, regras de produção, etc, para definir quais são os procedimentos 
necessários para converter um material bruto em uma peça acabada. A entrada de 
informações sobre a peça para um sistema generativo pode ser do tipo texto, onde o usuário 
responde a uma série de questões predefinidas, ou do tipo gráfico, onde as características da 
peça são definidas através de um módulo de CAD. 

- semi-generativo: Este tipo de sistema aparece devido à dificuldade encontrada em se criar 
sistemas puramente generativos. Estes sistemas são um misto de sistemas variante e 
generativo. Aqui, várias tarefas que seriam realizadas pelo programador, num sistema 
variante, são automatizadas, no entanto algumas modificações no plano de processos 
gerado ainda podem ser necessárias. Rezende, (1996). 

 
 
2.2.4.3 - Técnicas de implantação do CAPP 
 

Para cada abordagem de sistemas CAPP existe uma técnica de implementação mais 
adequada. As mais utilizadas são: Tecnologia de grupo e sistemas especialistas. 
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_ Tecnologia de grupo: a tecnologia de grupo (GT) pode ser definida como o estudo de uma 
grande população de itens aparentemente diferentes e que têm a sua divisão em grupos com 
características similares. A utilização típica da tecnologia de grupo aparece na codificação 
de peças por família. Grande parte dos sistemas CAPP variantes, utilizam a tecnologia de 
grupo como ferramenta de implementação Rezende,(1996); Cavalcante, (2001); Melo, 
(2003); 

_ Sistema especialista pode ser definido como uma ferramenta que tem a capacidade de 
absorver conhecimento em um domínio específico, e utilizar este conhecimento para propor 
alternativas de solução. Pode ser dividido em dois grupos: 
De forma interativa – Método que busca a geração da folha de processo através da 
tecnologia de algorítimos, decisões e formulas, baseando-se na geometria da peça a ser 
produzida.  
De forma automática – Em um sistema deste porte armazena-se o conhecimento da 
produção e características de projeto em um banco de dados e, utilizando-se de regras 
obtidas da experiência dos processistas, gera-se um plano de processo específico para cada 
nova peça. Melo, (2003). 

 
 
2.2.5 Manufatura Integrada por Computador (CIM) 
 
2.2.5.1 – O Conceito de CIM 
 

A CIM tem como objetivo principal integrar todas as atividades físicas, organizacional e 
gerencial realizadas pelo homem e máquina em um modelo integrado de produção. Este 
modelo representa uma forma de organização de um sistema de manufatura que passa pela 
integração promovida por meio de ferramentas computacionais. 

O conceito CIM representa a tentativa de integração de todas as atividades envolvidas 
na manufatura, através de ferramentas computacionais dentro de uma empresa, com o 
objetivo de integrar todas as fases do processo de fabricação nas diversas áreas da empresa. 
Com o avanço da tecnologia nas últimas décadas, surgem a cada dia novas tecnologias 
associadas as ferramentas computacionais de auxílio a automação industrial, como: em nosso 
caso, poderíamos citar (CAD, CAE, CAPP, e CAM e outras) conforme mostra a figura (2.8), 
que embora sejam ferramentas bastante eficazes isoladamente, ainda encontramos 
dificuldades de integrá-las, devido a falta de uma linguagem computacional que possibilite 
uma perfeita interface entre as demais ferramentas de uma manufatura integrada por 
computador. 
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Figura 2.8 Integração entre sistemas do ciclo de manufatura. 

 
2.2.5.2 – Evolução do CIM 
 

Na manufatura integrada o processo de automação era caracterizado por pequenas ilhas 
com operações automatizadas, onde o fator humano era fundamental como elemento 
integrado e sincronizado de todas as operações. Este estágio tinha como característica um 
elevado número de operários. 

Com o passar do tempo, veio á idéia de soluções de automação centralizada, onde as 
informações eram centralizadas em um único local, de onde partia todas as decisões. 

Após a década de 60, com o desenvolvimento de máquinas com capacidade de mudança 
automática das ferramentas e o crescimento de processamento de informações, as funções de 
condução dos processos foram sendo cada vez mais distribuídas, posteriormente 
caracterizando uma gestão global e integrada da informação. Mais tarde dando origem a 
novos conceitos tecnológicos de produção e administração surge à filosofia CIM, que será 
abordada com mais detalhe no capítulo três. 
 
2.2.5.3 – Arquitetura do CIM 
 

Embora a CIM seja um sistema de elevado investimento, a implantação de um sistema 
deste, quando devidamente suprido de ferramentas (sistemas auxiliares), mostra que a redução 
nos custos de material, refugos, re-trabalhos, tempo do ciclo de produção e prazo de entrega, 
são fatores que justificam um estudo de viabilidade de sua aplicação. É possível perceber que 
tecnologias CAD/CAE/CAM, aos poucos vão deixando de ser algo disponível somente para 
aquelas empresas pioneiras, como a indústria de aeronaves e automotiva. Devido a uma nova 
geração de sistemas de apoio montados em softwares mais populares como DOS e Windows 
NT, o sistema CAD/CAE/CAM tem se aprimorado cada vez mais, com o avanço na qualidade 
e habilidade das interfaces. Podemos observar que estas tecnologias a cada dia estão ao 
alcance de um maior número de empresas, possibilitando assim, a implantação de um 
ambiente de manufatura com estrutura totalmente integrada, como mostrou a figura (2.8). 
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Baseado nas diversas definições encontradas na literatura e na definição para este 
trabalho do que seria um ambiente de Manufatura Integrada por Computador, a figura (2.9) 
representa a estrutura de uma Manufatura Integrada por Computador. Os componentes desta 
estrutura serão abordados com mais detalhes nos capítulos 4 e 5 desta dissertação. 
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Figura 2.9 Estrutura de uma manufatura integrada por computador 
 
 
2.3 Programação Linear 
 

Desde a antiguidade que o homem se depara com problemas decisórios, levando-o a 
escolher entre as alternativas, aquela que para ele seria a mais viável. O decisor, de forma 
inconsciente, na maioria das vezes sem parâmetros que permita avaliar as alternativas 
possíveis é obrigado a definir qual o melhor curso de ação a ser tomada. Quando se trata de 
problemas simples, apela freqüentemente à intuição e a experiência, que mostram ser 
suficiente para a tomada de decisões. No entanto, pode surgir situação em que a decisão 
tomada parece ser a mais correta, mas não é a mais viável. 
Uma grande maioria das indústrias de manufatura que trabalham com pequenos lotes, em 
especial as indústrias do setor metal-mecânico, tem em geral a sua produção de peças ou 
componentes destinadas a empresas de manufaturas de grande porte, que à cada dia são mais 
requisitados quanto à confiabilidade, velocidade de entrega dos seus produtos e redução de 
custos. A Programação Linear será usada neste trabalho como uma ferramenta auxiliar na 
ajuda de tomadas de decisão e do planejamento da produção. Na área da minimização dos 
custos de produção é necessário se levantar todos os custos diretos e indiretos que interferem 
na produção Oliveira, (1999). 
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Após o levantamento do custo total por produto será possível decidir sobre a margem de 
lucro de cada produto manufaturado na empresa. Com o custo total em mãos será possível 
estabelecer uma formulação matemática que, com o auxílio da programação linear, indicará 
qual o melhor mix de produção para que a empresa possa alcançar o máximo lucro em sua 
produção e garantir o atendimento ao cliente no momento estabelecido. Através do 
desenvolvimento de base quantitativa, a P.L. visa também introduzir elementos de 
objetividade e racionalidade nos processos de tomada de decisão. A programação linear trata-
se de um conjunto de métodos cujo objetivo principal é otimizar os sistemas econômicos, 
industriais, militares, entre outros, cuja estrutura possa ser definida matematicamente. 
Um programa linear é um problema de otimização em que a função que se pretende otimizar 
(função objetivo) é linear e está sujeita as restrições, geralmente inequações lineares que 
definem o seu domínio. Por outras palavras, num problema de P.L. pretende-se determinar o 
ótimo de uma função linear que poderá ser a maximização ou a minimização da função 
objetivo num conjunto de restrições que resulta da intersecção de inequações Oliveira, (1999). 
 
2.3.1 Campo de Aplicação 
 

Atualmente são diversos os campos de domínios de aplicação da Programação Linear, 
como ferramenta para tomadas de decisões.  
Assim, os domínios de aplicação a seguir apresentados pretendem salientar o papel que a 
Programação Linear desempenha em inúmeras situações práticas e ilustrar como os mais 
variados problemas podem ser resolvidos por recursos de Programação Linear. 
Militar, onde são muitas as aplicações, mas muito pouco divulgadas por motivos de 
segurança; 
Investigação Matemática, onde tem impulsionado a obtenção de importantes resultados 
teóricos e o aperfeiçoamento das técnicas de análise numérica; 
Economia em especial na economia de empresas, a P.L. tem sido utilizada em problemas de 
otimização em empresas de diversas áreas como: Bancos, transportes, petróleo, agricultura, 
industria mecânica; que utilizam a P.L. para resolver problemas utilizando um método 
científico para tomadas de decisões, podem encontrar na P.L. uma ferramenta de significativa 
importância na otimização recursos escassos. 
 
2.3.2 Conceitos Fundamentais de Programação Linear 
 
Função objetivo – é uma função linear que se pretender otimizar, isto é, maximizar ou 
minimizar seu valor de forma a atender as restrições estabelecidas; 
Restrições – consiste em relacionar cada atividade e recursos utilizados com base nas 
disponibilidades de recursos, podendo ser escritas através de inequações ou equações lineares; 
Restrições do problema ou restrições propriamente ditas – durante a formulação de um 
problema deve elaborar-se uma lista de todos os itens que impliquem em restrições às 
possíveis soluções. 
Restrições de não negatividade – as variáveis que entram na formulação do problema não 
podem assumir valores negativos. Por isso, a não negatividade das variáveis é considerada 
uma restrição natural que acontece pelo fato de muitas das atividades só poderem ser 
executadas a níveis positivos. Quanto a atividade não é executada ela será nula, mas nunca 
negativa. 
Variável de folga – é a variável que utilizamos quando queremos transformar uma inequação 
ou uma equação. 
Solução possível ou admissível – é uma das possíveis soluções para o problema, não é 
necessariamente aquela que leva a otimização da função objetiva. 
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Solução Ilimitada – é aquela em que a função objetivo pode crescer (caso da maximização) 
indefinidamente, atendendo a todas as restrições do problema, portanto não existe um valor 
máximo finito para a função objetivo. 
Solução Ótima – havendo um domínio de soluções possíveis e não havendo solução ilimitada, 
solução ótima é a solução possível que otimiza a função objetivo. Nesse caso, poderá haver 
uma ou infinitas soluções ótimas; isto é, havendo mais do que uma solução ótima haverá 
infinitas soluções ótimas, isto acontece quando a restrição limitante no sentido da otimização 
é paralela a função objetiva. 
Solução impossível – é aquela em que não há qualquer ponto que atenda ao conjunto de 
restrições. O conjunto das soluções viáveis é vazia. Quando pretendemos escrever um modelo 
de P.L. em forma padrão; temos de obedecer as seguintes condições: 
As variáveis são todas não negativas; 
Todas as restrições são equações lineares. 
Os termos independentes de cada uma das restrições propriamente ditas são constantes reais 
não negativas. 
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3. OBJETIVO DO TRABALHO 
 

Devido a crescente competitividade que se observa no mercado atualmente, a 
tendência crescente da quebra de barreiras comerciais entre os diversos paises do continente e 
as facilidades logísticas oferecidas nos últimos anos, observa-se que empresas de vários 
seguimentos tem se mostrado preocupadas com a inovação tecnológica globalizada e buscam 
novas fontes de tecnologia para aplicação em seus processos de fabricação por usinagem. No 
mercado de manufatura por usinagem não é diferente. Uma grande maioria das empresas 
deste segmento, buscam estas inovações tecnológicas e dentro do possível, a implantação de 
Células Flexível de Manufatura (FMC). Estas células são os módulos de uma estrutura onde 
ocorre efetivamente a manufatura, tendo como característica a flexibilidade da linha de 
produção. Esta flexibilidade permite que, a empresa ao trabalhar com um único lote (Z) 
composto de um mesmo tipo de peça, ou vários lotes (Zi) compostos de (N) tipos de peças 
diferentes cada um deles, possa manter o índice de utilização das máquinas em níveis 
elevados, evitando assim a ociosidade dos equipamentos. 

Estruturas de manufaturas compostas por uma ou mais FMC`s, integradas entre si e 
com os demais setores da empresa, nos diversos níveis hierárquicos, são elementos básicos 
para a implantação de um sistema de Manufatura Integrada por Computador (CIM). 

Em um ambiente de Manufatura Integrada por Computador, a otimização dos 
processos de fabricação é de fundamental importância durante o Planejamento dos Processos. 
Com os processos de usinagem otimizados, o Planejamento do Processo Auxiliado por 
Computador (CAPP) deve identificar numa Célula Flexível de Manufatura a melhor alocação 
e seqüenciamento para fabricação de uma determinada peça ou lote de peças, possibilitando 
um melhoramento no Planejamento da Produção, ou seja, maximizar a produção reduzindo 
prazos de entrega e custos de produção. 

Este trabalho tem como objetivo dar uma contribuição ao Planejamento da Produção 
(CAPP), apresentando uma metodologia de otimização a ser aplicada em uma (FMC) com 
diferentes tipos e quantidade de máquinas ferramentas, mostrando como se pode identificar a 
melhor alocação para a fabricação de um ou mais lotes compostos por diferentes tipos e 
quantidades de peças. 

Para se atingir o objetivo deste trabalho será mostrada a estrutura de uma FMC 
destinada a produção de peças através do processo de fabricação por usinagem e seus 
principais componentes. As peças fabricadas farão parte de um conjunto composto por peças 
de formato prismático e cilíndrico, portanto a célula será composta de dois tipos de máquinas 
ferramenta; um torno CNC (para fabricar as peças rotacionais) e um centro de usinagem CNC 
(para produzir as peças de formato prismático). 

Em relação às peças rotacionais existe na literatura uma série de trabalhos de 
otimização de condições de corte. Para o processo de torneamento serão utilizados os 
parâmetros de corte otimizados com base nestes trabalhos. 

Em relação às peças de formato prismáticos, para se atingir o objetivo deste trabalho, 
será necessário desenvolver uma metodologia de otimização dos parâmetros de corte no 
fresamento frontal. Tomando como base uma análise da geometria da peça, seleção de 
processos de usinagem envolvidos, seleção de máquinas ferramentas, seleção de ferramentas 
de corte, seqüência das operações e escolha dos parâmetros de corte que leve ao menor tempo 
de usinagem. 

Para se atingir o objetivo pretendido, faremos uso da ferramenta de “programação 
linear” para se otimizar o plano de produção. 
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4 ESTRUTURA DE UMA MANUFATURA INTEGRADA POR COMPUTADOR 
 

 
Um sistema de Manufatura Integrada por Computador ou “Computer Integrated 

Manufacturing” (CIM), em geral é constituído de uma ou mais Células Flexível de 
Manufatura ou “Flexible Manufacturing Cell” (FMC), no capítulo 5 será mostrada a estrutura 
de uma FMC que é o módulo do sistema onde ocorre efetivamente a manufatura de um ou 
mais produtos.  

Este capítulo mostra a estrutura e o fluxo das informações dentro de uma Manufatura 
Integrada por Computador, ilustra uma sistemática para codificação e identificação das peças 
a serem fabricadas. Esta codificação tem como objetivo padronizar a estrutura do cadastro de 
peças em um banco de dados e facilitar a alimentação e correlação de algumas especificações 
técnicas ou detalhes de operação necessários durante a usinagem. O processo de 
gerenciamento destas informações começa pela forma de recebimento dos pedidos dos 
clientes; que para aqueles que já fazem parte do sistema as informações chegam em um 
formato padronizado, facilitando a interface com o sistema responsável pelo gerenciamento 
das informações. 

Por formato padronizado entende-se peça a ser fabricada, desenhada por um sistema 
CAD qualquer, devidamente testada quanto ao seu funcionamento e adequadamente 
projetada. Tendo os cálculos estruturais e dimensionais conferidos e aprovados. As peças do 
cliente serão usinadas conforme as cotas, tolerâncias e acabamento especificados no desenho. 

O produto do cliente concebido e desenhado em um sistema CAD deve ser analisado 
pelo CAE que se necessário proporá as modificações para adequação funcional do projeto, 
figura (4.1). 

 
Figura 4.1 – Dados e etapas indispensáveis na elaboração de um projeto. 

 
O uso de um sistema CAD que permita um maior número de interface e melhor 

integração com outros sistemas é de fundamental importância na agilidade e segurança 
durante a transferência de dados dos desenhos enviados pelos clientes ao banco de dados da 
empresa prestadora dos serviços de usinagem. Seja qual for a metodologia aplicada na 
transferência destas informações, a empresa precisa dispor de um sistema de identificação 
única que evite possíveis casos de ambigüidade na interpretação da codificação e no 
reconhecimento das peças. 

Após estas informações serem processadas no sistema gerenciador, as informações dos 
desenhos dos componentes ou conjuntos são desmembradas em informações por peças e em 
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seguida recebem uma numeração capaz de associar cada desenho de peça ao desenho dos 
componentes, projeto de cada cliente.  
 
4.1 – Desenvolvimento do Processo 
 

O desenvolvimento do processo para fabricação de um produto é aplicável sempre que 
se deseja produzir um novo produto que ainda não foi contemplado no sistema gerencial 
(ambiente computacional que permite a integração com todos os demais sistemas da 
empresa). Outra possibilidade que necessita de uma nova verificação do processo, é durante a 
aquisição novos equipamentos. Assim como os demais ramos da indústria, a fabricação de 
peças mecânicas através de usinagem requer uma análise prévia da capacidade de fabricação, 
baseando-se nos parâmetros de fabricação da peça e a capacidade instalada das máquinas, 
contida em um banco de dados. Essa análise é de fundamental importância no sentido de não 
haver desperdício de tempo com a implantação de pedidos que não são possíveis de serem 
fabricados, evitando possíveis desgastes na relação com o cliente. 

Nos processos de usinagem com alto grau de automação são utilizados bancos de 
dados de usinagem que tem como principal objetivo contribuir para a redução dos custos de 
fabricação e melhorar a qualidade final das peças. Neste banco de dados podem ser 
cadastradas informações sobre os materiais disponíveis para usinagem, informações de 
ferramentas, das máquinas e seus acessórios, parâmetros de corte otimizados como 
coeficientes de Taylor, tabelas de correção de velocidade de corte em função da vida útil da 
ferramenta e valores recomendados para o avanço e profundidade de corte.  

Como a comunicação com este banco de dados é feita por pessoas com diferentes 
habilidades, é necessário fornecer uma interface de comunicação segura e que facilite o 
acesso, extração e manipulação, com restrições quanto ao armazenamento e autoria dos dados. 
Tais aspectos serão discutidos a seguir. 
- Adequação à linguagem de comunicação: Deve-se fornecer ao usuário uma linguagem de 

comunicação com a qual o usuário está familiarizado, por exemplo, fluxogramas, desenhos 
e outros. 

- Abertura para comunicação: Esta exigência declara que o usuário deve ser capaz de dar “log 
in” e “log out” de um banco de dados a qualquer momento sem interferir com outras 
atividades do banco de dados. 

- Assegurar integridade dos dados: A comunicação entre o usuário e o banco de dados 
assegura que os dados corretos estão sendo transferidos. Isto pode ser obtido fornecendo-se 
um modelo de dados bem estruturado, com verificação de consistência, sincronização e 
mecanismos de proteção de dados e atribuições definidas. 

- Evitar perda de dados: Um aspecto importante de segurança consiste em evitar perda de 
dados. Dados podem ser armazenados por muitos anos o importante que se possam seguir 
recomendações normativas de armazenagem. 

 
4.1.1 – Cadastro do Cliente 
 

O cadastro de um código para cada cliente é criado com o objetivo de associar um 
determinado produto a seu respectivo cliente, facilitando o manuseio dos dados durante o 
planejamento do processo e o fluxo das informações nas demais áreas da empresa. O código 
deve ser formado por dois campos, onde o primeiro é composto por no máximo seis 
caracteres alfanuméricos, baseados nas letras que compõe a razão social da empresa e um 
segundo campo, com a descrição da razão social da empresa, figura (4.2). 

 
 
 
 

LLLLLL Razão social da empresa 

UFPE_ _ Universidade Federal de Pernambuco 
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Figura 4.2 – Código para cadastro do cliente. 
 
4.1.2 – Cadastro do Desenho e Peça 
 

De acordo com o que foi exposto no capítulo anterior a respeito da forma padronizada 
de recebimento das informações contidas nos projetos, faz-se necessário a criação de um 
cadastro com um código para o desenho e número da peça, figura 4.3. Este código tem como 
objetivo associar um determinado produto ou peça a um cliente, facilitando o fluxo das 
informações nas diversas áreas da empresa, relacionando o código da peça a uma série de 
parâmetros e especificações de fabricação, como: 
- Tipo de material – O tipo de material da peça a ser usinada é de fundamental importância 

para escolha das ferramentas de corte, esta escolha deve ser feita em função da classe do 
material; aço, aço inoxidável ou ferro fundido. 

- Formato da peça – Em geral uma peça pode ter sua geometria de forma cilíndrica ou 
prismática, o formato da peça é de fundamental importância no planejamento do processo. 
Com esta informação é possível identificar algumas máquinas que poderão ser utilizadas 
durante o processo de usinagem, bem como aquelas que não fazem parte do processo de 
usinagem. 

- Dimensões – Assim como o formato da peça, as dimensões básicas de uma peça podem 
restringir o processo de usinagem a algumas máquinas, seja por grandes dimensões ou 
muito pequenas que exijam máquinas especiais. 

- Classes de tolerância – Independente da geometria da peça a classe de tolerância tem sua 
importância em função da exatidão a ser atingida durante a usinagem. Tolerância estreita 
exigirá máquinas mais precisas. 

- Acabamento superficial – Uma vez atingidas as exigências de forma e a classe de tolerância 
o próximo passo é atender o grau de acabamento superficial necessário ao bom desempenho 
da peça em uso. 

- Tratamento térmico – Alguns tratamentos térmicos mais comuns poderão ser previstos, 
como: normalização, revenido, recozimento e têmpera, para este caso as operações de 
usinagem e qualidade da peça são influenciados. 

- Material e normas aplicáveis – A prática de fabricação com o material apropriado e 
fundamentado em alguma norma de referência ou especificações do cliente, além de evitar 
possíveis não conformidades, serve para assegurar e uniformizar a qualidade do produto. 

 
LLLLNN LLLLL LLLLL LLLLL NNNN NNN NN 

Descrição da peça a ser cadastrada. 

Seqüencial dos itens do desenho (peça) 

Número do desenho (projeto) 

Código do cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 4.3 – Estrutura de codificação de peças 
 
4.1.3 – Cadastro das Máquinas 
 

A seleção de uma máquina-ferramenta ideal para a realização de uma operação, 
depende do cadastro no banco de dados no sistema que deve ser de tal forma que identifique 
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claramente todas as características técnicas relevantes às operação de usinagem a que a 
máquina se destina, são os chamados dados tecnológicos Andrade, (2001). Os valores de suas 
especificações técnicas encontram-se no apêndice 19 deste trabalho. 

 
4.1.4 – Cadastro da Matéria Prima (peça bruta) 
 

O cadastro da matéria prima em geral é feito durante o cadastro da peça. Esse cadastro 
tem como parâmetro a geometria da peça, suas propriedades físicas, acabamento e possíveis 
tratamentos térmicos. Deve prever a possibilidade de lotes com diversos tamanhos, ou seja, 
matéria prima com mais de um processo de obtenção. 
 
4.1.5 – Cadastro de Ferramentas 
 

Embora alguns fornecedores de ferramenta já disponibilizem no mercado aplicativos 
de gerenciamento de ferramentas e dispositivos de fixação capazes de integrar todos os 
processos, passando do desenho à manufatura. Estes aplicativos são de custo bastante elevado 
e uma saída é o desenvolvimento de um banco de dados que possa interagir com o sistema 
gerencial. Devido ao grande número de variáveis que envolvem as operações de usinagem, a 
escolha de uma ferramenta ideal varia em função das condições de trabalho adotadas. Para o 
planejamento do processo o cadastro de um banco de dados ideal deve contemplar, além das 
variáveis abaixo, recomendações do fabricante de cada ferramenta cadastrada. 

1 – Variáveis do desenho: 
Tipo de material a ser usinado 
Geometria da peça 
Dimensões, tolerância e acabamento  

2 – Variáveis da máquina 
Aplicação 
Potência 
Faixas disponíveis de rotação e avanços 
Rigidez e precisão 
Fixação da ferramenta 

3 – Variáveis da ferramenta 
Geometria 
Dados de corte 
Material e resistência ao desgaste 
Qualidade 

 
4.1.6 – Cadastro dos Dispositivos de Fixação da Peça 
 

Usando elementos finitos, Amaral, (2005) desenvolveu um método para minimizar o 
efeito das deformações provocadas pelas forças de usinagem e meios de fixação, objetivando 
aumentar a precisão de peças fresadas.  

Devido a diversidade no formato de peças a serem usinadas, uma das grandes 
dificuldades desta área é o gerenciamento dos dispositivos de fixação. Para peças com 
formato mais comum, como as de formato cilíndricos ou prismáticos regulares já existe no 
mercado dispositivo de fixação padronizado como placas, pinças e prismas. Outros tipos de 
peça mais complexas, em geral, exigem adaptação dos dispositivos existente ou até mesmo a 
fabricação. 

Quando o volume de produção é feito em pequenos lotes, com freqüentes mudanças dos 
dispositivos de fixação o tempo de preparação da máquina e o custo da produção são bastante 
comprometidos. Uma forma de classificar e gerenciar os dispositivos de fixação e seus 
acessórios é a divisão por grupos e sub-grupos em função da forma geométrica da peça, 
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dimensões e forma de fixação da mesma a figura (4.6) apresenta uma configuração para 
dispositivos de fixação em função da geometria da peça. Com o objetivo de uma associação 
mais rápida dos acessórios aos dispositivos de fixação correspondente, um sistema de 
codificação para cada classe deve conter gravações em baixo relevo e um sistema auxiliar de 
cores. 

 
Figura 4.6 Grupo e sub-grupos de dispositivos de fixação de peças Boehs, (1997) com 
adaptação 
 
 
4.2 Componentes de uma Célula Flexível de Manufatura 
 

Uma estrutura típica de uma célula flexível de manufatura, independente do processo a 
que se destina, compartilha dos seguintes componentes: sistema de armazenamento, esteiras e 
paletes, gabarito, sistema de identificação luminosa, estações de trabalho, controle de 
qualidade, braços robóticos e controladores, máquinas ferramentas, PC`s gerentes de estação e 
dispositivos periféricos do robô, conforme mostrado nas figuras (4.9) e (5.1). 
 
4.2.1 Sistema de Armazenamento 

 
Uma estação de armazenamento é um dispositivo robótico usado para armazenar e 

retirar as peças em uma célula de manufatura, consiste em sistema automatizado de 
armazenamento e de retirada, (AS-RS). O principal objetivo de uma estação AS-RS é, em 

PARAFUSOS E GRAMPOS
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geral, armazenar a matéria prima (peça bruta), podendo ser também utilizado como depósito 
para as peças no estágio intermediário de produção. Uma célula pode ter diversos dispositivos 
de armazenamento AS-RS que poderão conter gabaritos, tanto vazios, como carregados com 
peças brutas ou em fases intermediárias da produção. Tais estações são inteiramente 
automáticas e controladas por braços robóticos que coleta a peça bruta e coloca na esteira 
sempre que solicitado. 

O AS-RS ilustrado na figura (4.7) abaixo foi projetado especificamente para ambiente 
de CIM, pois possui um robô cartesiano munido de um eixo rotatório adicional para mover-se 
entre os dois gabinetes de armazenagem, movendo os gabaritos entre a esteira e as células de 
armazenagem, é chamado de ASRS36 por ter um conjunto de gabinetes de armazenagem 
(divididas em seis níveis de prateleiras com seis células cada). O robô é controlado por um 
controlador ACL padrão. 

 

 
Figura 4.7 Estação de armazenagem robótica ASRS. 

 
4.2.2 Esteira e Paletes 

 
Um palete é uma bandeja que passeia pela esteira da célula flexível de manufatura como 

mostra a figura (4.8), e foi projetada unicamente para levar um gabarito de uma estação a 
outra via esteira, como mostra a figura (4.9). Para transportar uma peça para uma outra 
estação, um robô coloca o gabarito carregando a peça no palete da esteira. A esteira que 
carrega os paletes num circuito fechado de estação em estação. 

Cada palete tem um número (ID) que está magneticamente codificado numa barra 
fixada na parte inferior do mesmo e que permite a leitura do código em cada estação. Desta 
forma o PLC determina se o palete é necessário permanecer parado nesta estação, e em 
seguida informa ao “CIM Manager”. O palete continua na estação até que o CIM Manager 
envie um comando de liberação para uso do mesmo. Enquanto um palete permanece parado, a 
esteira continua a transportar os outros entre as estações. 

O local onde um palete pára é chamado de estação da esteira. Cada estação da célula 
contém duas travas com acionamento pneumático, um sensor magnético para identificar a 
chegada do palete. 
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Figura 4.8 – Esteira transportadora. 

 

 
Figura 4.9 - Palete na esteira.  

 
Os pistões de parada de cada estação da esteira podem ser levantados para parar um 

palete numa estação, enquanto a esteira continua a circular entre as estações. O CLP controla 
o acionamento pneumático destes pistões de parada usando a informação dos sensores de 
detecção do palete localizado na estação, obedecendo aos critérios mostrados na tabela (4.1). 

 
Tabela 4.1 Critério de parada dos paletes nas estações. 

Se ...  Então o PLC pára o palete se ...  

O palete está vazio Um gabarito com uma peça está pronto para ser 
retirado desta estação. 

O palete carrega um gabarito 
vazio 

Uma peça sem nenhum gabarito precisa ser retirada 
desta estação. 

O palete carrega um gabarito 
com uma peça Esta peça precisa ser entregue nesta estação. 

 
Se a peça carregada pelo palete não precisar de processamento na estação, o palete pode 

continuar circulando na esteira. Mesmo que um palete seja necessário numa estação, o CIM 
Manager pode mandar o PLC liberá-la se o robô que manipula os gabaritos da estação estiver 
ocupado. Caso contrário, um engarrafamento poderia ocorrer na esteira já que outros paletes 
não seriam capazes de passar até o robô ficar disponível. O CLP iria, então, parar o próximo 
palete e tentar de novo. Se um robô estiver livre, ele é instruído a retirar o gabarito com a peça 
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do palete e colocá-lo no buffer da estação. O palete vazio é, então, liberado e pode continuar 
na esteira, pronto para pegar um outro gabarito. 
 
4.2.3 Gabaritos (“Templates”) 

 
Os templates ou gabaritos, são dispositivos de plásticos que contém uma matriz de furos 

nos quais são colocados pinos de acordo com a dimensão da peça, cada arranjo de pinos 
fixados no gabarito corresponde a um único tipo de peça a ser armazenada ou transportada,a 
figura (4.10) mostra um gabarito com uma peça bruta. 

Os gabaritos possuem um formato único e dispõem de uma garra localizada na frente do 
gabarito que facilita a captura do gabarito pela garra do robô. Opcionalmente, um código de 
barras pode está associado ao gabarito para identificá-lo, quando um código de barra é usado, 
um leitor verifica a identidade de cada gabarito inserido no ou removido do AS-RS. 

 

 
Figura 4.10 - Um gabarito com peça bruta 

 
 
4.2.4 Sistema de Identificação Luminosa 

 
Com o objetivo de dar uma maior eficiência na tomada de ação do homem, em caso de 

alguma anormalidade, em cada estação existe um sistema de identificação por cor, que 
consiste em um conjunto de luz vermelha e verde com as indicações encontradas na tabela 
(4.2). 

 
 

    Tabela 4.2 Tipo de sinal para cada anormalidade 

Verde aceso A estação está ociosa esperando que um palete chegue. 

Vermelho aceso Um palete foi parado para ser usado nesta estação. 

Vermelho piscando
Um erro foi relatado nesta estação por um dispositivo de 
acionamento do CIM (impacto de um robô, botão de 
emergência acionado). 

Vermelho piscando 
em todas as estações

Todas as estações pararam porque alguém acionou o botão 
de parada de emergência. 
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4.2.5 Estações de Trabalho 
 
Cada estação é controlada por um computador gerência de estação e um computador 

que gerencia o sistema e coordena as atividades de todas as estações. O número de estações 
pode variar de célula para célula. Uma configuração educacional típica pode ter de oito 
estações a uma única com um robô ligado a uma máquina. A figura (4.11) mostra uma 
estrutura com duas estações, no entanto o software pode ser adaptado a mais estações e mais 
esteiras.  

 

 
Figura 4.11 – Célula flexível de manufatura com duas estações. 

 
Os comandos de produção são enviados do PC com o CIM Manager para os device 

drivers através dos PCs de gerência de estações. As mensagens de status geradas pelos 
dispositivos são interpretadas pelos device drivers e re-enviadas para o CIM Manager.  
 
4.2.6 Controle de Qualidade (QC) 

 
A finalidade destes dispositivos é determinar se um produto se encontra com as 

especificações de controle da qualidade definidas antes do processo de produção, 
identificando se o produto deve avançar para próxima fase ou se deve ser rejeitado. Em caso 
de rejeição o sistema deve enxergar a necessidade de uma nova peça bruta para a substituição 
daquela rejeitada. Numa estação de controle de qualidade ou inspeção on-line, podem ser 
utilizados os seguintes equipamentos: máquinas de medição por coordenadas, máquinas de 
visão óticas, medidor de varredura a laser, identificador de continuidade, calibrador ou outras 
máquinas de controle da qualidade. 
 
4.2.7 Braços Robóticos e Controladores ACL 

 
Os robôs são componentes fundamentais em uma célula CIM, eles são responsáveis 

por executarem as tarefas intermediárias do processo de produção que em geral são 
executadas pelo homem, assim permitindo que o sistema seja inteiramente automatizado. 
Algumas tarefas executadas pelos braços robôs, incluem: remover as peças do 
armazenamento e colocá-las na esteira; colocar e retirar a peça na máquina ferramenta; mover 
as peças dentro de cada estação (manipulação de material secundário); realizar operações de 
montagem de peças e a manipulação das peças durante o processo de inspeção. 

Os robôs diferenciam-se em velocidade, carga útil, exatidão, faixa de movimentos 
(graus de liberdade), envelope de trabalho (articulação vertical ou horizontal) e quanto ao 
mecanismo de tração (servo CC, servo CA ou pneumático). 
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O controlador para robôs da Intelitek executa programas ACL que diz ao robô qual 
caminho ele deve seguir e o que fazer após atingir um destino que o foi solicitado. Estes 
controlam a fonte de energia para o robô que se move em função da potência enviada aos 
motores responsáveis por cada movimento. 

O controlador é um dispositivo de tempo real isolado com capacidade para múltiplas 
tarefas que permite a execução de vários programas ACL simultaneamente e de modo 
independente. Esta capacidade de multiprocessamento permite ao controlador funcionar como 
o controlador de um robô e simultaneamente controlar dispositivos periféricos (por ex. leitor 
de código de barras, mesa digitalizadora X-Y). Os dispositivos periféricos da célula conectam 
através de portas de I/O ou de portas RS232 ao controlador, como mostra a figura (4.12). 
Todas as portas (robô, I/O e RS232) podem ser controladas usando programas ACL. 

 

 
Figura 4.12 - Conjunto robô, controladores. 

 
4.2.8 Máquinas Ferramentas 
 

O termo máquina, pode ser usado como um termo genérico usado para descrever uma 
larga variedade de dispositivos da produção, tais como máquinas CNC, máquinas de solda, 
gravações a laser e outras. Para isto é necessário, que a peça a ser usinada e que vai ser 
colocada pelo robô na máquina ferramenta esteja dentro das especificações, quanto à natureza 
do material e dimensões especificadas para cada projeto. As máquinas processam as peças de 
acordo com os programas armazenados nas suas memórias. O CIM Manager guarda os 
programas que estão armazenados numa máquina e baixa um programa novo se uma peça de 
entrada estiver precisando. 

O CIM pode interfacear tanto com máquinas que usam linhas de I/O quanto com as que 
usam uma interface RS232 para o controle de operações como abrir/fechar uma porta, 
ligar/desligar a máquina etc.. 
 
4.2.9 Computador Gerente da Estação 

 
Um computador responsável pela gerência de estação pode estar conectado a diversos 

robôs e máquinas. Ele executa um device driver para se comunicar com os controladores de 
cada um dos dispositivos conectados a este PC. Estes device drivers rodam simultaneamente 
em janelas individuais usando a capacidade de multiprocessamento do MS-Windows. Um PC 
rodando um conjunto de device drivers do CIM está agindo como gerente da estação. Estes 
device drivers do CIM realizam as seguintes funções: 

traduzir os comandos CIM em instruções compreensíveis para os dispositivos da estação; 
traduzir as informações de status de um dispositivo em mensagens do CIM e transmitir 
estas mensagens para as entidades CIM apropriadas; 
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permitir que um usuário controle interativamente dispositivos tais como máquinas de 
comando numérico, robôs e outros dispositivos das estações; 
fornece uma interface para o controle dos dispositivos pelo envio de comandos para as 
máquinas CNC ou para um controlador ACL. 
Carrega os programas em código G numa máquina CNC. 

Se desejado, o computador da estação pode ser usado para operar como uma célula de 
manufatura isolada. Cada device driver num PC de estação tem um painel de controle que 
fornece esta capacidade. 

O sistema CIM fornece uma grande flexibilidade na maneira como os PCs são usados 
em torno da célula. Você pode controlar o grau de processamento distribuído no ambiente 
CIM baseado na maneira como você distribui os módulos de software para os PCs. 
Configurações intermediárias são possíveis, também. Por exemplo, um PC pode ser usado 
para rodar tanto o módulo CIM Manager quanto o device driver do CLP. Um único PC 
gerente de estação pode está conectado aos dispositivos das diferentes estações. 
 
 
4.2.10 Periféricos do Robô 

 
Um dispositivo periférico que ajuda o robô nas tarefas de manipulação (base 

deslizante que suporte o robô, uma mesa de deslocamento X-Y, um adaptador de ferramentas, 
várias garras tais como modelos pneumáticos adaptados para cada situação). 
 
 
4.3 - Planejamento do Processo 

 
O Planejamento e Controle da Produção PCP, tem como objetivo definir o que, 

quando e quanto produzir, indicar dentre os processos cadastrados, qual será utilizado na 
execução de cada ordem de produção. A escolha do processo a ser usado é feita com base nas 
informações contidas nos bancos de dado do sistema que indica dentre as diversas máquinas, 
quais as que estão habilitadas para a realização das tarefas exigidas na fabricação de uma 
peça. 

Com o auxílio de ferramentas de otimização da produção, o programador pode 
identificar a melhor rota para a fabricação de uma peça ou um lote de peças, baseando-se na 
taxa de ocupação das máquinas envolvidas em cada processo. 
A ferramenta que será utilizada para identificar a melhor alocação da máquina para a 
realização de uma determinada tarefa é a Programação Linear, levando em conta o critério de 
menor custo ou máxima produção. Outra seqüência de prioridade poderá ser estabelecida e 
ficará a critério da direção da empresa. 

O planejamento do processo consiste em um plano de produção que especifica a 
seqüência das operações a serem executadas no ambiente fabril, especificando a rota pela qual 
a peça, que está sendo fabricada, deverá passar com os respectivos tempos de fabricação. 
Dentro deste macro plano de produção, para cada processo são gerados planos secundários 
(planos de operação). Estes planos contemplam com detalhamento as etapas de preparação 
com informações do tipo: planos de preparação da máquina, planos de preparação de 
dispositivos de fixação da peça, plano de preparação de ferramentas e suporte de fixação das 
mesmas, planos de inspeção de qualidade e outras informações que se fizerem necessárias 
para o “set-up” da máquina, conforme mostra a figura (4.13). 
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4.3.1 – Identificação do que Fabricar 
 

Dependendo do grau de automação implantado na empresa, esta informação pode ser 
representada de duas formas, numa linguagem descritiva ou através de representações 
geométricas. O primeiro caso é mais comum em empresas com menor estrutura de 
automação. No caso da representação geométrica, esta tecnologia está sendo bastante 
difundida atualmente, no entanto, devido aos elevados custos e grau de dificuldades destes 
novos sistemas de modelamento, a representação geométrica se limita a peças com 
modelagem na plataforma CAD. 

Neste caso o desenho da peça é a base para a geração do plano de processo, 
considerando a estrutura da peça que é quem identifica as operações de usinagem necessárias 
para a fabricação da peça. 
 
4.3.2 – Seleção da Matéria-prima (Peça bruta) 
 
 A seleção da forma do material bruto é de fundamental importância na composição do 
custo da peça, além das características de propriedades do material que influenciam 
diretamente no preço da matéria prima, assim como, a geometria da peça, o tamanho do lote e 
a periodicidade com que ele é executado devem ser considerados. Dependendo destas 
variáveis a matéria prima pode ser originada por processos distintos como: forjamento, 
fundição, conformação, moldagem, soldagem e usinagem. 
 
4.3.3 – Seqüência de Operação e Seleção dos Equipamentos 
 
 A escolha da máquina está diretamente ligada ao tipo e seqüência de operação para cada 
peça, uma máquina ideal para a execução de uma determinada tarefa depende exclusivamente 
da confiabilidade do cadastro do banco de dados dos equipamentos, conforme item 4.1.3 - 
Cadastro de máquinas. Neste caso alguns pontos são relevantes na escolha de uma máquina 
ferramenta; em primeiro lugar os fatores tecnológicos de forma a garantir as especificações da 
peça, qualidade da superfície e tolerâncias dimensionais, conhecimento da capabilidade da 

CAPP CAM 
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- ... 

PLANO DE 
OPERAÇÃO 

...
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Figura 4.13 – Fluxo da elaboração do plano de produção 
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máquina. Outro fator é em relação ao tempo de fabricação que está diretamente ligado ao 
prazo de entrega e capacidade disponível de produção. Um terceiro fator e de grande 
importância também é o fator econômico, este está diretamente ligado ao tamanho do lote e 
custo por hora do equipamento. 
 
4.3.4 – Seleção de Ferramentas e Suportes 
 
 A seleção de uma ferramenta adequada depende do nível de gerenciamento das 
ferramentas adotadas em cada sistema. Este gerenciamento é indispensável nas empresas, 
tanto no aspecto tecnológico, quanto logístico e econômico, permitindo evitar possíveis 
perturbações durante a produção e otimizando a utilização de recursos de fabricação. A 
seleção das ferramentas de corte é a principal função de um gerenciamento de ferramenta 
relacionado com planejamento do processo, sendo que tal seleção deve ser feita sob o aspecto 
técnico e logístico com o objetivo de garantir a disponibilidade da ferramenta correta no seu 
respectivo suporte, na máquina indicada e no momento adequado. 
 
4.3.5 – Seleção dos Dispositivos de Fixação da Peça 
 
 A geometria de uma peça é quem melhor define a forma de fixação da mesma em uma 
máquina ferramenta, a correta seleção do dispositivo de fixação deve garantir a segurança 
durante a realização das operações de usinagem. 
Um dispositivo de fixação adequado tem que ser bastante rígido para que não sofra torção e 
não permita que a peça escorregue ou vibre durante a operação de usinagem, garantindo as 
especificações de acabamento e dimensional da peça. 
 
4.3.6 - Parâmetros de Usinagem  
 

Os parâmetros de usinagem necessários aos programas CN podem ser determinados 
por vários métodos. A cada dia estes métodos tornam-se mais acessíveis com o auxilio do 
computador facilitando a determinação das informações tecnológicas que envolvem as 
condições de usinagem. Além de facilitar, reduzem o tempo de geração de programas para as 
máquinas CNC, possibilitando o aumento da produtividade ou economia de gastos relativos à 
produção. A seleção dos parâmetros de corte, tradicionalmente, realizada com base nas 
experiências de chão de fábrica e usando dados disponíveis em manuais de usinagem ou em 
bancos de dados oferecidos por fabricantes de ferramentas, nem sempre levam a máxima 
produção. Quando comparados com os parâmetros ótimos, os tempos de corte, resultantes de 
parâmetros escolhidos pelo método tradicional, se tornam 40% maiores (Prasad et al, 1997). 

Fazem parte destes parâmetros, avanço, velocidade de corte e profundidade de corte, 
que dependem essencialmente do material da peça a ser usinada e das características da 
ferramenta de corte que serão utilizadas. Simões, (1999) cita três categorias de obtenção de 
dados para determinação dos parâmetros de usinagem: 
- Extração de dados, onde informações contidas em catálogos de fabricantes de ferramentas 
são cadastradas em bancos de dados, podendo ser extraídas diretamente pelo sistema. Estes 
são freqüentemente chamados "catálogos eletrônicos". Eles apresentam as desvantagens da 
elevada quantidade de memória necessária, e de serem valores conservativos; 
- Métodos baseados em sistemas especialistas, onde os parâmetros são determinados a partir 
de uma base de conhecimento contendo regras correspondentes a uma usinagem eficiente. 
- Métodos de otimização, onde procura-se determinar os parâmetros de forma a minimizar o 
custo ou o tempo de produção, sujeito às restrições do processo. Este trabalho procura com 
auxilio de aplicativos computacionais, identificar e desenvolver subsídios que venham a 
acrescentar no desenvolvimento desta última categoria. 
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5. CÉLULA FLEXÍVEL DE MANUFATURA - FMC 
 
Uma estrutura típica de uma Célula Flexível de Manufatura,  em geral,  possui na sua 

estrutura os seguintes componentes: 
_ uma ou mais esteira sobre as quais circulam as peças em diversos estágios de produção; 
_ em torno destas esteiras, tem-se uma ou mais estações de trabalho; 
_ robôs manipuladores que retiram as peças das esteiras e as colocam nas respectivas 

máquinas de produção; 
_ máquinas responsáveis pela produção, por exemplo: torno CNC, central de usinagem CNC, 

furadeira CNC, máquinas de controle do processo.  
_ um computador PC em cada estação de trabalho, para controlar as máquinas desta estação e 

os robôs de manipulação. 
_ uma rede de comunicação entre os diversos computadores das estações, permitindo a troca 

de informação entre o programa que gerencia o sistema e os programas responsáveis pelo 
controle dos robôs, funcionamento das máquinas CNC e de controle de qualidade, etc. 

A esteira é, geralmente, controlada por um PLC, Programmable Logic Controller 
(Controlador Lógico Programável), que está ligado a um dos computadores que controla as 
estações. Um macro programa gerencia todas as atividades, despachando ordens de produção 
para os computadores das estações e recebendo deles as informações de status da produção. 
 
5.1 Estrutura Proposta 
 

A estrutura mostrada na figura (5.1), corresponde a uma FMC destinada a produção de 
peças através do processo de fabricação por usinagem. As peças fabricadas farão parte de um 
conjunto composto por duas peças de formato cilíndrico e duas de formato prismático, 
portanto a célula será composta de um torno CNC para fabricar as peças rotacionais, de um 
centro de usinagem CNC para produzir as peças com formato prismático e uma máquina de 
medição por coordenadas (MMC) destinada a inspeção dimensional dentro de um plano de 
amostragem pré-estabelecido. Além destas máquinas, outros equipamentos fazem parte desta 
Célula Flexível de Manufatura, como: sistema de armazenamento; esteira transportadora; 
braços robóticos e controladores. 

 

 
Figura 5.1 – Estrutura do CIM com Torno, C. Usinagem e MMC. 

 
 



34 

 
5.1.1 Dados das Máquinas 

 
Informações e dados de capacidade de fabricação de cada máquina será alimentado com 

base em dados reais em função da identificação da máquina e especificações de cada peça a 
ser processada. 
 
5.1.2 Fluxo de Material Numa Célula CIM 
 

Em função da ordem de produção estabelecida, o CIM Manager emite instruções para a 
o robô ASRS liberar um gabarito com sua respectiva peça e o coloca na esteira para ser 
transportado para estação de produção. Um robô em cada estação pega as peças da esteira e as 
coloca nas respectivas máquinas da estação, que depois da peça ser processada, o robô coloca-
a de volta na esteira onde ela é levada para a próxima estação de acordo com as etapas para 
fabricação da peça previstas no planejamento da produção. Todas as tarefas de manipulação 
existentes no CIM, podem ser divididas em 2 grupos: 
Manipulação da matéria prima (peça bruta); 

Numa célula CIM, as tarefas de manipulação da matéria prima (peça bruta) são 
geralmente feitas pela esteira que é responsável pelo transporte das peças entre as 
estações. 

Manipulação de matéria secundária; 
Um robô em combinação com os seus periféricos faz as tarefas de manipulações de 
material secundário, que consiste na manipulação das peças dentro de uma estação, tais 
como colocando um gabarito na esteira, removendo uma peça do alimentador, inserindo 
uma peça numa máquina CNC e até mesmo montando essas peças. 
Quando um robô remove um gabarito da esteira, ele o coloca num palete. Com o 
gabarito na prateleira, o robô pode remover a peça do gabarito e levá-la para um 
dispositivo da estação. 

O módulo de tela gráfica e rastreio fornece uma visão gráfica da célula CIM trabalhando, 
mostra a progressão de uma peça a medida que ela vai passeando pela esteira de estação em 
estação. A tela gráfica inclui representações detalhadas de elementos da estação como 
computadores, controladores, máquinas CNC e robôs. Este módulo atualiza sua tela em 
resposta às mensagens provenientes do CIM Manager e dos device drivers ativos e permite 
que possa ser usada para: 

_ no modo de tempo real, observar o fluxo das peças ao longo da célula CIM; e 
_ o modo de simulação, observar o resultado das diferentes estratégias de produção na 

tela, sem operar efetivamente os equipamentos. 
 
 
5.2 O Controle do CIM 

 
Para entender como uma célula CIM é controlada, é necessário observar os elementos 

de controle e os canais de comunicação que cada elemento usa para controlar os dispositivos e 
a integração destes vários elementos, através de uma rede de comunicação. 
O sistema CIM consiste de vários módulos de software que realizam as funções de comando, 
controle e monitoramento: 

_ o software de Setup de uma CIM virtual;
_ o software do CIM Manager com módulos integrados (definição de armazenamento, 
definição de máquina, definição de peças, MRP, etc.); 
_ gerentes de dispositivos (device drivers localizados nos PCs das estações); 
_ gerente de esteira (device driver para o CLP localizado no PC de uma estação); e 
_ o rastreador gráfico (integrado ao CIM Manager e/ou como um módulo externo); 
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O CIM usa uma estratégia de controle distribuído descrita por: 
_ cada Station Manager PC (PC de estação de gerência) executa um conjunto de device 
drivers que controlam os dispositivos desta estação; e 
_ um CLP controla a operação da esteira; 

O CIM Manager fornece o nível mais alto de controle e integra as atividades de toda a célula. 
Ele envia mensagens para os vários device drivers através da rede, estas unidades executam os 
comandos e respondem com mensagens de status descrevendo os resultados. 

O CIM Manager mantém o banco de dados do CIM que contém as informações sobre a 
configuração física e de comunicação da célula, o inventário da matéria prima (peça bruta) e 
das peças produzidas, os processos de manufatura, as definições das peças e outras.  
O software interativo permite que você defina: 

_ o layout das máquinas e das estações na célula CIM; 
_ as máquinas e os processos de produção que elas podem realizar; 
_ a lista dos materiais usados para produzir cada peça; 
_ um pedido que especifica as peças que você quer produzir; e 
_ o conteúdo de todas as células de armazenamento. 

Os módulos de definição do CIM geralmente são executados na mesma estação onde está o 
CIM Manager e cada um destes módulos cria arquivos de dados no formato DBF. Estes 
arquivos podem ser vistos e editados com um editor de dados. Eles podem ser modificados 
por uma aplicação do usuário (por ex. usando um programa MRP para criar um arquivo de 
pedidos - ordem de serviço). 
 
5.2.1 O CIM Manager 
 

O programa CIM Manager fornece um controle centralizado das atividades de produção 
on-line. Ele envia comandos para os dispositivos das estações e recebe as respostas que 
permitem seguir o fluxo das peças durante a produção. 

Após o plano de produção ter sido preparado, você pode dar comandos para começar e 
parar a produção a partir do CIM Manager. Quando você começa a produção, o CIM 
Manager começa a enviar os comandos através da rede local (LAN) para os PCs de gerência 
de estações  
 
5.2.2 Device Drivers 
 

Cada dispositivo de uma estação é controlado por um programa device driver do CIM 
executado no PC de gerência da estação. Um device driver traduz as mensagens do CIM em 
duas direções:  

_ mensagens de instruções do CIM num conjunto de comandos compreensível para o 
dispositivo de interesse; 
_ uma resposta de um dispositivo numa mensagem de status do CIM. 

Depois que um device driver traduz uma instrução num comando, ele envia o comando à 
máquina de destino ou robô. As instruções do CIM podem vir: 

_ do CIM Manager; 
_ de outro device driver do CIM; 
_ da interface usuário do device driver; e 
_ de programas aplicativos. 

Quando um dispositivo retorna uma resposta, o device driver traduz esta informação numa 
mensagem CIM de formato padrão. Ele, então, repassa esta informação da seguinte maneira:  

_ informações de status vão para o CIM Manager;
_ dados de produção em tempo real vão para o módulo de rastreio gráfico; 
_ mensagens específicas de um dispositivo para um processo usuário específico que 
monitora aquele dispositivo; e 
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_ mensagens específicas para outros device drivers. 
Cada device driver apresenta um painel de controle que lhe permite: 

_ observar as mensagens de comando e as respostas que são enviadas ou recebidas do 
dispositivo; 
_ passar comandos interativamente para um dispositivo e observar suas respostas; 
_ capturar todos os comandos e as respostas num arquivo caso queira analisar o 
comportamento de um dispositivo. 

 
5.2.3 Device Driver de ACL 
 

O device driver de ACL se comunica com um controlador ACL que controla os robôs 
(inclusive o ASRS). Este device driver traduz os pedidos em comandos para rodar os 
programas ACL correspondentes que residem nos controladores ACL. Quando o controlador 
acaba de mover o robô, ele envia uma mensagem de confirmação de volta para o device driver 
que a encaminha para o CIM Manager. O device driver de ACL usa uma porta RS232 no PC 
estação de gerência para se comunicar com o controlador ACL. 

A operação básica realizada por um robô é pegar-e-colocar (pick-and-place); pegando 
uma peça de um local (fonte) e colocando num outro local (alvo), são definidas 
antecipadamente e recebem uma identificação de local. O CIM Manager envia um comando 
de pegar-e-colocar ao controlador que inclui dois pontos (fonte e alvo) e o robô se move 
segundo uma trajetória definida por um programa ACL que reside no controlador ACL. 
O CIM Manager não se envolve nas complexidades do movimento do robô; ele só envia o 
comando de pegar-e-colocar que especifica a ação a ser tomada, não como realizá-la. 
 
5.2.4 Device Driver de uma Máquina de Controle Numérico 
 

O CIM usa um device driver de máquina de controle numérico (CNC) para fazer a 
interface com qualquer máquina de controle numérico que use linhas de E/S ou uma interface 
RS232 para receber comandos e para relatar o status da máquina. Este device driver pode ser 
adaptado para trabalhar com qualquer máquina de controle numérico usando uma linguagem 
interna para escrever pequenas rotinas, controlar uma máquina, enviar mensagens de status 
para outras entidades do CIM e baixar programas em código G para a máquina usando uma 
interface RS232.  
A seqüência normal de eventos é:  

_ o CIM Manager instrui o robô a colocar uma peça na máquina CNC; 
_ o device driver de CNC recebe um comando para processar a peça; 
_ o device driver ativa a linha de saída apropriada para ligar a máquina CNC; 
_ o device driver espera o fim da operação observando a linha de status; 
_ o device driver envia uma mensagem de status de volta para o CIM Manager; e 
_ o CIM Manager instrui o robô a remover a peça da máquina CNC. 

 
5.2.5 Device Driver do PLC 
 

O device driver do PLC se comunica com o controlador lógico programável que 
controla o funcionamento da esteira. Este device driver recebe as mensagens do CIM 
Manager sobre o conteúdo e o destino do palete deslocando-se através da esteira. O device 
driver do PLC traduz estas mensagens em comandos compreendidos pelo PLC.  

Quando o PLC percebe a chegada ou a partida de um palete numa estação, ele envia 
uma mensagem de status para o device driver do PLC no PC gerência de estação. Este device 
driver traduz a mensagem para o formato padrão CIM. Então, ele envia a mensagem para o 
CIM Manager. 
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O painel de controle do device driver do PLC indica o destino de cada palete e pode 
mostrar qual palete está em cada estação. 

O PLC é, normalmente, ligado a um dos PCs estações de gerência através de uma 
conexão RS232. Este PC se comunica com o PC do CIM Manager através da rede local.  
 
5.2.6 Device Drivers de Controle de Qualidade 

 
O CIM usa um conjunto de device drivers para se comunicar com diferentes tipos de 

dispositivos de controle de qualidade, tais como: 
_ Sistemas de visão (Viewflex); 
_ máquina de medida de coordenadas (CMM); e 
_ medidores de varredura a laser, leitores de código de barras, paquímetros.

Estes device drivers recebem instruções do CIM Manager para realizar uma checagem 
de controle de qualidade pré-definida numa peça. Estas instruções especificam o tipo de teste 
a realizar e a faixa de valores aceitáveis. Os testes de controle de qualidade de cada peça são 
definidos de acordo com as instruções de cada dispositivo de controle de qualidade. 

Um device driver de controle de qualidade traduz as mensagens do CIM em comandos 
compreensíveis para o dispositivo de controle de qualidade a ele associado. O device driver 
pode se comunicar com o dispositivo de controle de qualidade tanto ligado a um PC de 
gerência de estação, quanto ligado a um controlador ACL através da interface RS232 ou de 
uma porta de E/S. Quando um dispositivo de controle de qualidade realiza um teste, ele envia 
o resultado para o device driver de controle de qualidade no PC estação de gerência. O device 
driver traduz a mensagem para um formato CIM padronizado. Ele, então, envia-a para o 
OpenCim Manager.  
 
5.2.7 A Rede de Comunicação 
 

O CIM Manager e os device drivers trocam mensagens de comandos e de status através 
da rede CIM. Esta rede é baseada no protocolo de comunicação Windows TCP/IP. Cada 
módulo (manager, device driver) no protocolo TCP/IP tem 2 sockets de comunicação, o 
servidor e o cliente. Um socket representa um extremo de uma comunicação entre dois 
processos através de uma rede (é como uma tomada virtual). Tanto o servidor quanto o cliente 
têm seus próprios endereços IP e suas próprias portas. A rede do CIM entrega de maneira 
transparente a mensagem para a aplicação de destino, esteja ela na mesma máquina ou numa 
outra máquina da rede.  

O CIM usa a rede local para a troca de informações entre os módulos de software nos 
diversos computadores. Quando os módulos a seguir forem configurados para executar em 
PCs diferentes, a rede permite que eles troquem comandos e informações de status entre eles 
em tempo real: 

_ enviar comandos do OpenCIM Manager para os Device Drivers (p.ex., dados como o 
identificador, ID, da peça, tarefa a ser feita, máquina a usar, etc.); 
_ enviar mensagens de status da produção em tempo real dos device drivers para o CIM 
Manager; 
_ permitir que device drivers encontrem programas de controle (p.ex., Código G) 
armazenados no servidor;  
_ enviar mensagens de status de produção para o software de rastreio gráfico; 
_ transferir as mensagens do CIM entre os diferentes devices drivers; e 
_ transferir as mensagens entre os dispositivos e uma aplicação de usuário executando num 
PC da rede local. 

Uma interface RS232 (também chamada de porta serial ou porta COM num PC) é uma 
porta de comunicação de dados de baixa velocidade que tipicamente transmite e recebe 
informações  
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Alguns dispositivos do CIM usam conexões RS232 na realização de diversos 
comandos, como: 
PCs de gerência de estação. 

_ para baixar programas nas máquinas de processamento; 
_ para passar mensagens entre o CIM e o controlador ACL; 
_ para fornecer uma interface de terminal para a programação dos controladores ACL; e 
_ para passar mensagens entre o CIM e os dispositivos das estações tais como os sistemas 
de controle de qualidade. 

PLC. 
_ para enviar a informação de destino do carrinho para o PLC; 
_ para enviar comandos ao PLC; e 
_ para receber mensagens de status do PLC. 

Dispositivos periféricos. 
_ os periféricos podem estar ligados a portas RS232 de um controlador ACL (p.ex. o leitor 
de código de barras). 

As conexões de E/S podem ser usadas para ligar e desligar dispositivos de produção e 
para transmitir informações binárias a respeito do status de um dispositivo. Um fio separado 
carrega cada sinal de E/S. As conexões de E/S usam sinais de baixa tensão contínua e são 
usados apenas para sinalização.  
Os seguintes dispositivos de CIM usam conexões de E/S: 

_ PLC (para levantar e baixar os pistões de trava da esteira); 
_ sensores magnéticos nas estações da esteira para enviar a identificação dos carrinhos para 
o PLC; 
_ as máquinas de processamento (para operar as máquinas e relatar o seu status); e 
_ dispositivos ligados às portas de E/S do controlador ACL (tais como, parafusadeira, 
garras de robôs, etc.). 
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6. DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORTE OTIMIZADOS NO 
FRESAMENTO FRONTAL 

 
Através de recursos de Programação Linear é possível otimizar os processos de 

fabricação em uma Célula Flexível de Manufatura. No entanto, uma FMC destinada a 
processos de usinagem por fresamento os parâmetros de corte utilizados nestes processos 
precisam ser otimizados e os parâmetros que determinam as melhores condições de usinagem 
no fresamento são: profundidade de corte (ap), avanço por dente (fz) e velocidade de corte (vc) 
ou rotação (n). Estes parâmetros são utilizados para análise do processo que pode resultar na 
variação entre mínimo custo ou máxima produção. Desta forma podemos definir: 
velocidade de mínimo custo ou velocidade econômica de corte, como aquela na qual o custo 
de fabricação é mínimo, levando-se em consideração os custos que incidem direto ou 
indiretamente na produção. Ferraresi, (1977), Almeida, (1995) e Oliveira, (1999), descrevem 
estes custos de produção com mais detalhes em seus trabalhos.  
velocidade de máxima produção é aquela que promove a maior retirada de cavaco, num 
determinado tempo de usinagem. 
Devido à complexidade no levantamento dos custos envolvidos no processo de usinagem, a 
determinação dos parâmetros de corte para o fresamento será levado em consideração 
somente o critério da máxima produção ou menor tempo de fabricação. Desconsiderando os 
custos diretos e indiretos envolvidos na produção e tomando como base somente os tempos 
que incidem na produção. 
 
6.1 – Escolha do Diâmetro da Ferramenta em Função da Largura de Corte 
 

A relação estabelecida entre o diâmetro da ferramenta (Dc) e a largura de corte a ser 
usinada (ae) nos materiais metálicos, tem como objetivo manter os valores da pressão 
específica de corte dentro dos limites permissíveis pelas ferramentas. Algumas fontes de 
estudo podem até divergir um pouco quanto ao critério adotado. Para (Ferraresi, 1970) a 
relação entre diâmetro e largura de corte para fresamento frontal de peças em aço é a 
mostrada na expressão (6.1) 

 
Dcae ×= 60,0      (6.1) 

onde: 
ae: largura fresada ou largura de corte (mm); 
Dc: diâmetro da ferramenta (mm). 

 
Neste trabalho será adotado o critério especificado pelo fabricante de ferramentas, que 

apresenta a seguinte relação, o diâmetro da fresa deve ser de 20% a 50% maior que a largura 
de corte Sandvik, (2001). Como a seleção do diâmetro da fresa está diretamente ligada as 
dimensões da peça bruta, mais especificamente a largura da superfície a ser usinada (Lg), 
mostrada na figura (6.1), inicialmente se considerou a largura do material (Lg) igual a largura 
de corte (ae) e foi verificado se existe no cadastro de ferramentas, uma fresa com diâmetro 
(dc) dentro da faixa estabelecida na expressão (6.2). Caso contrário, a largura da superfície a 
ser usinada (Lg) deve ser dividida em duas partes iguais, gerando um novo valor para (ae) e 
uma nova faixa de diâmetro para escolha da ferramenta de corte. Se no cadastro de 
ferramentas não constar ferramentas com este diâmetro, a largura do material (Lg) deve agora 
ser dividida em três partes iguais e gerar um outro valor para (ae). Esta operação se repete até 
que seja identificada uma ferramenta que atenda a relação estabelecida pela expressão (6.2). 
 

ee aDca ×≤≤× 5,12,1      (6.2) 
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O número de passes (np) necessários para que a ferramenta retire todo o material da superfície 
a ser usinada (Lg) será dada pela expressão (6.3) para (Lg) igual a (np) vezes o valor de (ae). 
 

ea
Lgnp =        (6.3) 
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Figura 6.1 – Relação do diâmetro da fresa (Dc) e largura de corte (ae) e largura da peça (Lg)  
 

 
6.2 - Avanço por Dente (fz) 

 
O avanço é o espaço percorrido pela ferramenta em cada volta do fuso, e é 

determinado em função do tipo de material da fresa, do material da peça bruta, da potência da 
máquina, do tipo de operação realizada se desbaste ou acabamento. 
Nas operações de desbastes o avanço máximo (fzmax), indicado pelo fabricante de ferramentas 
varia em função do perfil das ferramentas ver tabela (6.1). 

 
         Tabela 6.1 – Tabela de avanço máximo em função da ferramenta 

Tipo de 
Ferramenta 

Ângulo de 
 Posição (Kr) 

Avanço Máximo 
(mm/dente) 

CoroMill 200 Redonda 0,42 
CoroMill 245 45 graus 0,42 

ModulMill 275 75 graus 0,40 
CoroMill 290 90 graus 0,40 

 
Nas operações de acabamento o avanço máximo está diretamente relacionado com a 

geometria da ferramenta, raio de ponta da ferramenta e dureza do material, podendo ser 
determinado através dos critérios de limitação quanto a espessura mínima de cavaco (hm), e ao 
acabamento superficial da peça ( ), podendo variar desde (fRtthmax z, hm) até (fz, Rtthmax) 
encontrados pelas expressões (6.5) e (6.6) respectivamente. 
A espessura média da área de seção do cavaco figura (6.2), segundo Ferraresi (1970) é dada 
pela equação (6.4); No entanto, Diniz (1999) diz que para o fresamento frontal a espessura 
média do cavaco (hm) não deve ser inferior a 0,1 mm. 

 



41 

)(
)cos(cos

12

21

ϕϕ
ϕϕ

−
−××

=
senKrfz

hm      (6.4) 

 
 
 

 

hm Kr
fz

φ1

ae
φ2 

Figura 6.2 – hm em função dos ângulos φ , φ1 2  e Kr
 

Para o critério da espessura média do cavaco onde hm 0,10 mm, temos: ≥
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21

12
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ϕϕ
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−×
≥

SenKr
fzhm      (6.5) 

Onde: 
: avanço por dente em função da espessura média do cavaco (mm/dente); fz, hm 

φ :  ângulo de ataque de entrada em grau; 1

φ ângulo de ataque de saída em grau; 2::  
Kr:  ângulo de posição normal em grau. 
 

Para o critério limitado pelo grau de acabamento da superfície usinada, o avanço é 
determinado pelo grau de rugosidade máximo permitido em função do acabamento da peça 
conforme ilustra a figura (6.3) e determinado pela expressão (6.6). 
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Figura 6.3 – Variação da rugosidade teórica para o fresamento frontal. 
 

Considerando se a rugosidade teórica máxima (Rtth max) que é dada no centro da fresa, isto é, 
para y = 0, tem-se: 
 

)(
)(10

1

1max
3

max, tgKtgK
tgKtgKR

f
r

rtth
Rtthz ×

+××
≤

−

     (6.7) 

 
Onde: 

f : avanço por dente em função do grau de rugosidade da peça (mm/dente); z, Rtthmax
R :    profundidade máxima de rugosidade (μm); tthmax
Kr:         ângulo de posição da aresta principal de corte;  

          ângulo de posição da aresta lateral de corte. Kl
 
Os ângulos de ataque φ  e φ1 2 variam com o processo em função do diâmetro da 

ferramenta (Dc) e a largura de corte (ae), e são determinadas pelas equações (6.8) e (6.10) 
desenvolvidas no apêndice (20) e ilustração da figura (6.4): 
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φ2 pode ainda ser expresso de maneira mais simplificada: 
 

)21arccos( 2
2 Dc

A
−=ϕ                 (6.10) 

' 

 
Figura 6.4 – Ângulos de ataque φ1, φ

Kr fz

φ1 = 0

φ2 
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6.3 - Profundidade de Corte (a ) p
 

Este parâmetro indica a quantidade que a ferramenta penetra na peça, medida 
perpendicular ao plano de trabalho e que está diretamente relacionado com o volume de 
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cavaco removido. Sua grandeza é função do ângulo de posição da ferramenta (Kr) ilustrado na 
figura (6.2) e valores da tabela (6.1), comprimento da aresta cortante (Ca) da pastilha 
mostrada na figuras (6.1) e (6.5), e o sobre-metal da peça bruta no plano a ser usinado. 

Como uma grandeza diretamente proporcional ao volume de cavaco gerado, a 
profundidade de corte (ap) maior, tende a favorecer o critério da máxima produção, no entanto 
este valor é limitado em função da potência da máquina, e da rigidez do sistema de fixação. 
Com o objetivo de amenizar estes efeitos negativos causadas na operação de usinagem, a 
profundidade de corte (ap) não deve ultrapassar determinada faixa de recomendação. Os 
fatores limitantes da profundidade de corte utilizados neste trabalho foram os que dizem 
respeito ao o comprimento da aresta de corte da ferramenta e potência da máquina, em função 
da pressão específica (Ks), mostrados na tabela (6.2). 

 
Tabela 6.2 – Valores da pressão específica de corte (Ksm) para o 

                                        fresamento, Diniz,1999. 
h (mm) 0,10 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 Material 

(ABNT) τ (kgf/mm Valores aproximados de Ksm(kgf/mm2) 2

1030 52 375 330 295 260 230 205 
1035 58 310 280 255 235 215 195 
1045 67 320 300 280 260 245 230 

 
Assim, se o fresamento é frontal inicialmente, a profundidade de corte está limitada 

através dos seguintes critérios: 
 

 Menor profundidade de corte possível (ap min) dada pela exatidão da máquina 
ferramenta: 

 
appa min,min Δ≥                 (6.11) 

 
 Comprimento da aresta de corte: 

 
               (6.12) SenKrbap ×=

 Conforme recomendações de Diniz, (1999) o comprimento máximo da aresta de corte 
que não traga conseqüências como acabamento ruim ou vibrações excessivas é limitado pela 
aresta de corte da pastilha, e dado pela equação (6.13). 
 

Cab ×≤
3
2                 (6.13) 

 
Substituindo-se (6.13) em (6.12) obtem-se o ap máximo que é dado por: 
 

SenKrCaap ca ××≤
3
2

max,                (6.14) 

 
 Profundidade de corte limitada pela potência da máquina (Nm), segundo Diniz (1999), 

é dada por: 
 

pfesm avaKNc ×××××= −41063,1     (6.15) 
Como  

η×≤ NmNc       (6.16) 
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max,max,
4max, 1063,1 fesm

m
Nmp vaK

N
a

××××
×

≤ −

η
    (6.17) 

 
 

onde: 
 

Nc:     potência de corte (w); 
apmax, Nm: profundidade de corte máxima em função da potência máquina (mm); 
Nm:     potência da máquina (CV); 
η:    rendimento da máquina; 
Ksm,max:  pressão especifica de corte média para o valor mínimo de hm (Kgf/mm2); 
ae:    largura de corte (mm); 
vf,max:   velocidade de avanço máxima (mm/min); 
 

Kr
Ca Ferramenta

ap

 
Figura 6.5 – Posição de a , Ca e Kr numa operação de usinagem frontal. p

 
 

6.4 – Rotação (n) 
 
A rotação da ferramenta (n) e o diâmetro da fresa (Dc) são responsáveis pela 

determinação da velocidade de corte (vc). A rotação da fresa é um dos parâmetros a ser 
ajustado em um processo de fresamento, e pode ser obtida através da determinação do avanço 
(fz) e da velocidade de avanço do processo.  
 
Como 

      (6.18) zfznV f ××=
 

zfaaK
N

n
zpesm

m

××××××
×

≤ −
max,max,max,max,

41063,1
η

   (6.19) 

 
onde: 

n :  rotação máxima da ferramenta (rpm); 
Nm:   potência da máquina (w); 
η:   rendimento da máquina; 
Ksm,max: pressão especifica de corte média para o valor mínimo de hm (Kgf/mm2); 
a :   largura máxima de corte (mm); e,max
f : avanço máximo por dente (mm/dente); z,max
z:  número de arestas de corte da ferramenta. 
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6.5 – Tempos de Usinagem 
 

Conforme foi mostrado em Ferraresi (1977), as curvas de tempo da expressão (6.20) 
que compõe o tempo total de fabricação de um lote de Z peças podem ser observadas no 
gráfico da figura (6.6). Na figura (6.6) pode-se também observar que a curva do tempo de 
corte (tc) diminui com o aumento da velocidade de corte. Porém o aumento da velocidade de 
corte provoca um aumento nos desgastes da ferramenta o que faz a curva (t2) aumentar em 
função da velocidade de corte. O tempo total de fabricação (tt) é dado pela equação (6.20). 

 
21tt tttc ++=        (6.20) 

onde: 
 =  tempo total de fabricação; tt

tc =  tempo de corte; 
t1 = tempo improdutivo, correspondente à colocação e fixação da peça bruta, inspeção e 

retirada da peça usinada, aproximação e afastamento da ferramenta; 
t2 = tempo relacionado com a vida da ferramenta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Figura 6.6 – Tempo de produção por peça x velocidade de corte, Ferraresi, 1977 
 
As parcelas do tempo de corte (tc) e do tempo de troca da ferramenta (t2) são as que 

são diretamente influenciadas pelas condições de corte, o fluxograma do processo de 
otimização destes parâmetros é mostrado na figura 6.7. O tempo de corte (tc) é tempo relativo 
a troca da ferramenta são determinados pelas equações (6.21) e (6.22) respectivamente. 
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Figura 6.7 – Fluxograma de otimização dos parâmetros de corte no fresamento frontal 
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Onde: 
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tc: tempo de corte (min); 
Lg: largura usinada (mm); 
ae: largura de corte (mm); 
Lf: Deslocamento da ferramenta (mm); 
Dc: diâmetro da ferramenta (mm); 
ap: profundidade de corte (mm); 
n: rotação da ferramenta (rpm); 
fz: avanço por dente (mm/dente).  
 

ft

x

t
Kzfz

vcDcLf
×

×××
×××

=
−

)
1000

(t
1

2
π      (6.22) 

Onde: 
K:  constante da equação de Taylor; 
tft:  tempo para trocar a ferramenta de corte; 
Lf: comprimento usinado (mm); 
Dc: diâmetro da ferramenta (mm); 
fz:  avanço por dente (mm/dente). 
z:  número de dentes da ferramenta; 
 

De acordo com Boehs (1988) a fórmula para determinar a velocidade de corte (vc) para o 
fresamento, usando a equação de Taylor é dada pela expressão (6.23). 
 

IeGHF
p

E
zc Dc

a
TVBafCv )(⋅⋅⋅⋅⋅=     (6.23) 

Onde: 
C, E, F, G, H, I: são parâmetros da formula expandida de Taylor; 
fz:    avanço por dente (mm/volta); 
ap:   profundidade de corte (mm); 
VB:   desgaste de flanco (mm); 
T:   tempo de vida da ferramenta (min); 
ae:   largura de corte (mm); 
Dc:   diâmetro da fresa (mm). 

 
Da fórmula reduzida de Taylor, dada pela expressão (6.24) 
 

x
cvKT −×=       (6.24) 

Da expressão (6.23) temos: 
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=     (6.25) 

A partir da igualdade das expressões (6.24) e (6.25), conclui-se que (x) e (K) pode ser obtido 
pelas expressões (6.26) e (6.27) e que substituindo na expressão (6.24) e em função da 
velocidade de corte (vc), temos o tempo de vida da ferramenta (T). 
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Quando se fala em otimização de corte para a máxima produção pensa-se em um tempo 

mínimo de fabricação. Para que o tempo de fabricação diminua conforme mostra a equação 
(6.21) é necessário que a rotação da ferramenta de corte (ni) aumente, aumentando assim a 
velocidade de corte que é dado por Vc = л*Dc*n/1000. 

A previsão da vida da ferramenta pode ser determinada se conhecido o valor máximo 
para o desgaste de flanco da ferramenta (VBmax). Este valor deve ser determinado em função 
da tolerância estabelecida no desenho da peça. Uma vez que nos diversos cortes foram usados 
velocidades de cortes diferentes, as condições de desgaste das ferramentas foram também 
diferentes. Assim sendo os desgastes acumulados na ferramenta de corte, provocados pelas 
diferentes condições de corte da cada operação, deve ser menor que o desgaste máximo 
(VBmax) que a ferramenta de corte pode sofrer. 

Como se trata de ferramentas com pastilhas intercambiáveis, depois de gasto uma aresta 
de corte das pastilhas, só é necessário soltar o parafuso e girar as pastilhas para colocar um 
novo fio de corte na posição de trabalho e apertar novamente o parafuso. A haste do porta 
ferramenta não sendo tirado da sua posição original na máquina, não há necessidade de uma 
nova regulagem da máquina. As pastilhas intercambiáveis são fornecidas com tolerâncias 
máximas de 0,13 mm, se a tolerância da peça for maior que essa, dispensa-se todo e qualquer 
novo ajuste da máquina. As pastilhas são fornecidas com geometria, raios e quebra cavacos 
adequados para cada tipo de material, por isso a repetitividade do acabamento e dimensões 
são mantidos dentro do especificado e o operador da máquina somente tem que trocar a 
pastilha quando a aresta perde o fio. Uma previsão da quantidade de peças (ZT) que uma 
ferramenta pode usinar pode ser prevista pela equação (6.30), onde (Vbi) é o desgaste da 
ferramenta por operação. 

 

∑
=

Vbi
VBZT max        (6.30) 

 
6.6 Estudo de Caso 
 

Para exemplificar a aplicação da parte deste trabalho referente a otimização dos 
parâmetros de usinagem no fresamento frontal, foi projetado um dispositivo de fixação figura 
(6.8) que tem como objetivo a fixação de peças nas máquinas ferramentas. As especificações 
técnicas e medidas de cada peça do conjunto encontram-se nos seus respectivos desenhos 
técnicos, apêndices (01) (02) e (03). Cada conjunto é formado por: Uma (01) base inferior, 
um (01) mordente, dois (02) parafusos com cabeça quadrada, duas (02) porcas e duas (02) 
arruelas lisas. 

 
Figura 6.8 – Dispositivo de fixação de peças em máquina ferramenta. 

 
Para a aplicação destes dispositivos é necessária a utilização de dois conjuntos, 

conforme ilustra a figura (6.9). Os dois são utilizados em conjunto e na medida em que 
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apertamos a porca superior, esta obriga o mordente a se deslocar em direção a peça, forçando-
a sobre o outro mordente que se encontra no lado oposto. 

 

 
Barramento da Máquina (mesa) 

Dispositivo de 
fixação 

Peça a ser 
usinada 

Mordente 

Base inferior

Figura 6.9 – Aplicação do dispositivo de fixação 
 
6.6.1 Etapas do Processo 
 
6.6.1.1 Identificação das peças 
 

As peças foram modeladas em plataforma CAD 3D, suas especificações técnicas e 
medidas de cada peça do conjunto encontram-se nos seus respectivos desenhos técnicos, 
apêndices (01), (02 )e (03). 
 
6.6.1.2 – Identificação da peça bruta 
 

No processo de fabricação da base inferior e do mordente, foi utilizado peças brutas de 
formato prismático, com dimensões indicadas na tabela 6.3 e ilustradas no sistema de 
coordenadas X, Y e Z, figura (6.10), já que se tratava de uma quantidade de peças muito 
pequena. Em casos onde o número de peças a ser fabricada seja significante (lotes maiores e 
mais freqüêntes) o ideal seria utilizar peças brutas pré-trabalhadas de maneira que o formato 
se aproximasse o máximo do formato final de cada peça, reduzindo a quantidade de sobre-
metal a ser retirado durante a usinagem. Na fabricação dos parafusos será utilizada barra 
quadrada de 22,00 mm, as porcas e arruelas por serem itens comuns serão adquiridos no 
mercado local. 

 
Figura 6.10 – Sistema de coordenadas absolutas 

 
Tabela 6.3 – Dimensões da peça bruta 

Medidas (mm) B. inferior Mordente 
X  65 65 
Y 105 60 
Z   40 40 
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6.6.1.3 – Seqüência de operação 
 
A seqüência de operação de usinagem e “set-ups” necessários para a usinagem das 

peças estão mostrados nas figuras (6.11), (6.12) e (6.13), sendo definido para cada uma das 
peças um processo de produção, onde é aplicado o critério de máxima produção ou menor 
tempo de fabricação, considerando as limitações do processo pertinentes a capacidade das 
máquinas e disponibilidade de ferramentas. 

 
Base inferior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peça bruta Peça usinadaPlano/Operação de usinagem 

XY 1.1 - Faceamento superior desbaste 

Setup 03 

Setup 04 XY 1.1 - Faceamento superior desbaste 
1.2 - Faceamento superior acabamento 

XY 1.1 - Faceamento superior desbaste 
1.2 - Faceamento superior acabamento 

Setup 02 XY 1.1 - Faceamento superior desbaste 
1.2 - Faceamento superior acabamento 

XZ 2.1 - Faceamento direito desbaste 
2.2 - Faceamento direito acabamento 
3.1 - Faceamento esquerdo desbaste 
3.2 - Faceamento esquerdo acabamento 

XY 4.1 - Fresamento de canto desbaste 
4.2 - Fresamento de canto acabamento 
5.1 - Rasgo em circulo desbaste 

Setup 01 
1.2 - Faceamento superior acabamento 

YZ  2.1 - Faceamento frontal desbaste 
2.2 - Faceamento frontal acabamento 
3.1 - Faceamento posterior desbaste 
3.2 - Faceamento posterior acabamento 

XY 4.1 - Furação em cheio 
5.1 - Rebaixo superior 
6.1 - Rasgo frontal 

Figura 6.11 – Seqüência de operação para usinagem da “base inferior” 
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Mordente 
 
 
 
Peça bruta Peça usinada Plano/operação de usinagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setup 01 XY 1.1 - Faceamento superior desbaste 
1.2 - Faceamento superior acabamento 

YZ  2.1 - Faceamento frontal desbaste 
2.2 - Faceamento frontal acabamento 
3.1 - Faceamento posterior desbaste 
3.2 - Faceamento posterior acabamento 

XY 4.1 – Fresamento de canto direito 
5.1 - Fresamento de canto esquerdo 
6.1 - Rebaixo superior 

Setup 02 

Setup 03 

XY 1.1 - Faceamento superior desbaste 
1.2 - Faceamento superior acabamento 
2.1 - Fresamento de canto direito 

XY 1.1 - Faceamento superior desbaste 
 1.2 - Faceamento superior acabamento 

Figura 6.12 – Seqüência de operação para usinagem do mordente 
 
Parafuso 
 Único Setup Peça Usinada  

 
   Figura 6.13 – Seqüência de operação para usinagem dos parafusos 
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6.6.1.4 – Seleção da ferramenta de corte 
 
Para cada peça e tipo de operação requerida, foi identificada uma ferramenta, 

conforme mostra a tabela 6.4. Estas ferramentas foram identificadas como base no catálogo da 
SANDVIK Coromant – Catálogo para ferramentas rotativas. 

 
Tabela 6.4 – Tabela de ferramenta utilizada por operação 

Peça Ferramenta Código Setup Operação 
01 1.1, 1.2 
02 1.1, 1.2 

03 1.1 a 1.17 

Cabeçote fresador 
de 80,00 mm  

Passo fino 

Porta ferramenta 
R290-080Q27-12L 

Insertos 
R290-12T308E-PL 

04 1.1a 1.4 
Fresa de topo para uso geral 

de 30,0 mm 
R216.34-30030 BC45N 02 4.1, 4.2 e 5.1 

01 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 Fresa de topo para uso geral 
de 20,0 mm 

R216.34-20030 BC38N 
02 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 

Broca de 13,0 mm R415-1300-30-8CO  01 4.1 
Fresa de topo par uso geral 

de 4,0 mm 
R216.34-04030 BC11N  01 5.1 

 
 
 
 
 

Base 
Inferior 

Fresa de topo para uso geral 
de 13,00 mm 

R216.34-13030 AC22P 01 6.1 

01 1.1, 1.2 Cabeçote fresador  
de 80,00 mm  

Passo fino 

Porta ferramenta 
R290-080Q27-12L 

Insertos 
R290-12T308E-PL 

03 1.1, 1.2 

Cabeçote fresador  
de 50,00 mm  

Passo fino 

Porta ferramenta 
R290-050Q22-12L 

Insertos 
R290-12T308E-PL 

 
02 

 
1.1, 1.2 

01 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 
4.1, 5.1 

Fresa de topo para uso geral 
de 20,0 mm 

R216.34-20030 BC38N 

02 2.1 

 
 
 

Mordente 

Fresa de topo para uso geral 
de 13,00 mm 

R216.34-13030 AC22P 01 6.1 

Ferramenta para 
faceamento a direita 

CKJNR-2020-M16 Faceamento 

Ferramenta para tornea-
mento externo a direita 

CKJNR-2020-M16 Desbaste 

Ferramenta para 
roscamento externo 

R166.OFG-2525-16 Roscamento 

 
 
 
 

Parafuso 

Ferramenta para 
sangramento 

CANAL EXT. 3,00 mm 

 
 
 
 

01 
 

Sangramento 

 
6.6.1.5 – Parâmetros de corte 

 
Os parâmetros de corte otimizados que levam a uma máxima produção ou menor tempo de 
usinagem, foram obtidos de um software desenvolvido no âmbito deste trabalho no qual 
foram implementadas as equações de (6.1) a (6.27), que tem como dados de entrada as 
seguintes variáveis: diâmetro da ferramenta (Dc) em mm; comprimento da aresta de corte da 
ferramenta (Ca) em mm; o número de dentes da ferramenta (z);,  a largura de corte a ser 
fresada em (mm); os ângulo de ataque de entrada (φ1) e saída (φ2); sobre-metal da peça bruta 
(Sm); deslocamento da ferramenta (Lf) em mm e os parâmetros da forma expandida de 
Taylor, da tabela (6.5).  
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Tabela 6.5 – Parâmetros da formula expandida de Taylor (Boehs, 1997). 
Material C E F G H I 

Aço ABNT 1045 503 -0.87 -0.32 -0.31 0.35 0 
 

Após o processamento o programa informa os valores otimizados das seguintes 
variáveis: 
a profundidade de corte (ap) em mm; avanço por dente da ferramenta (fz) em mm/dente; a 
rotação da ferramenta (n) em rpm; a potência requerida (Nc) em Kw e o tempo efetivo de 
corte (tc) em minutos. 

Para a usinagem do mordente os resultados dos dados de corte otimizados são 
apresentados na tabela (6.6) e nos apêndices (04), (05), (06), os parâmetros de corte 
otimizados para usinagem da base inferior são apresentados nos apêndices (07), (08), (09), 
(10) e (11), os parâmetros de usinagem dos parafusos encontram-se na tabela (6.7). 

Com estes valores encontrados, pode-se determinar os valores para as variáveis; tempo 
de vida da ferramenta (T) para VBmax, desgaste parcial da ferramenta (Vbi) e o tempo 
relacionado com a troca da ferramenta (t2). Estas informações permitem a estimativa da 
quantidade de troca da ferramenta durante a fabricação de um lote (Z) composto por um 
determinado número de peças. 

Tomando como exemplo os dados do mordente tabela (6.7) de uma das peças do 
dispositivo de fixação do estudo de caso, pela equação (6.30) pode-se prever quando é 
necessário a substituição da ferramenta, após a fabricação de uma quantidade de peças. 

 
Tabela 6.6 – Parâmetros de corte otimizados para o fresamento do mordente 

DADOS DE ENTRADA DADOS DE SAÍDA ST Sq, 
Dc Ca z ae φ1 φ2 Sm Lf ap fz n Nc tc 

1,1 2,00 2,00 0,40 300 4.82 0,2156
1,2 

80 10,7 6 60 25,84 126,87
0,50 

155 
0,50 0,25 2100 5.28 0,0492

2,1 2,00 45,57 37,50 37,50 0,35 900 5.25 0,0714
2,2 0,50 31,79 37,50 37,50 0,25 4500 4.72 0,0200
3,1 2,00 45,57 37,50 37,50 0,35 900 5.28 0,0714
3,2 0,50 3179 37,50 37,50 0,25 4500 4.72 0,0200
4,1 2,00 81,37 5,00 5,00 0,35 1800 5.28 0,0377
5,1 

20 65 4 

7,50 

25,84

49,46 5,00 

90 

5,00 0,40 4200 4.69 0,0141

1 

6,1 13 35 4 2,50 0,00 180 30,00 11 5,00 0,35 1100 4.73 0,0624
1,1 2,00 2,00 0,30 1200 5.23 0,0833
1,2 

50 10,70 4 32,50 25,84 113,58
0,50 

95 
0,50 0,25 4500 4.08 0,02672 

2,1 20 65 4 2,50 25,84 49,46 5,00 90 5,00 0,40 4500 5.03 0,0125
1,1,1 13,00 54,90 29,20 6,00 0,35 600 5.49 0,1190
1,1,2 22,63 70,47 23,20 4,00 0,30 600 5.46 0,1389
1,1,3 29,45 80,60 19,20 3,00 0,30 600 5.33 0,1389
1,1,4 36,00 90,00 16,20 2,75 0,40 400 5.31 0,1562
1,1,5 38,50 93,00 13,45 2,00 0,30 700 5.42 0,1190
1,1,6 43,07 100,18 11,45 2,00 0,30 600 5.20 0,1389
1,1,7 47,61 106,87 9,45 2,00 0,40 400 5.10 0,1563
1,1,8 49,88 110,30 7,45 1,00 0,40 800 5.35 0,0781
1,1,9 52,14 113,80 6,45 1,00 0,35 900 5.50 0,0794

1,1,10 54,41 117,80 5,45 1,00 0,35 800 5.10 0,0893
1,1,11 56,68 121,13 4,45 1,00 0,35 800 5.32 0,0893
1,1,12 58,94 124,99 3,45 1,00 0,30 900 5.33 0,0925
1,1,13 61,21 129,07 2,45 1,00 0,35 700 5.02 0,1029
1,1,14 63,48 133,39 1,45 1,00 0,35 700 5.21 0,1044

3 

1,2 

80 10,7 6 

63,48

25,84

133,39 0,45 

150 

0,50 0,25 1000 5.32 0,1023
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Tabela 6.7 – Parâmetros de corte para o torneamento dos parafusos 

SETUP Operação Parâmetro Valor otimizado 
Faceamento Velocidade de corte 

Avanço 
Profundidade de corte 
Potência de corte 
Tempo de corte 

160 m/min 
0,20 mm/rot 
1,00 mm 
2.6 CV 
0,05 min 

Torneamento externo 
desbaste 

Velocidade de corte 
Avanço 
Profundidade de corte 
Potência de corte 
Tempo de corte 

230 m/min 
0,25 mm/ 
2,00 mm 
9.5 CV 
0,81 min 

Roscamento externo Rotação 
Passo da rosca 
Profundidade do 1o passo 
Altura do filete 
Número de passes 
Tempo de corte 

1000 rpm 
1,75 mm 
0,24 mm 
1.14 mm 
8 
0.15 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 

Sangramento Velocidade de corte 
Avanço 
Largura da ferramenta 
Tempo de corte 

145 m/min 
0,1 mm/rot 
3,0 mm 
0,17 min 

 
 
6.6.1.6 Geração de programas CN  
 

A elaboração de um programa CN envolve uma série de dados relacionados com a 
geometria e material da peça a ser produzida, com o tipo de máquina a ser utilizada, com as 
ferramentas disponíveis e com as características do comando numérico. 

A programação de máquinas CNC é uma tarefa difícil quando feita manualmente e a 
possibilidade de erros agrava-se com o aumento da complexidade das peças. Pós-
processadores têm sido desenvolvidos para executar a tarefa do programador de CNC. Estes 
sistemas tomam como entrada o desenho da peça em um formato CAD e fornece o programa 
necessário para o equipamento CNC executar a usinagem. Alguns pós-processadores 
integrados possuem a habilidade de simular o processo de usinagem e depois enviar o 
programa através de cabos de comunicação ou modem para máquina executar a fabricação. 

Para este trabalho a elaboração do programa CN para o dispositivo de fixação proposto 
foi feita de forma manual, que consiste da elaboração de um programa na linguagem de 
(códigos) que o comando numérico computadorizado MAHC-9, mostrados nos apêndices (12) 
a (18). 
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7. A Programação Linear como Ferramenta de Auxílio ao Planejamento da Produção. 
 
7.1 Formulação do Problema 
 

Um modelo de P.L. é constituído, por um sistema de equações e inequações lineares 
(restrições) escritas às custas de um conjunto de variáveis: X  , X1 2 ,..., Xn  e por uma função 
linear (função objetivo) dessas variáveis, a maximizar ou minimizar. 
 
Algebricamente 
 

Max (Min) Z = C  X  + C  X  +...+Cn Xn 1 1 2 2
 
Sujeito a: 
            A11X  + A1 12X  + ...+A jXj + ...+ A nXn {≤,=,>2 1 1 } B1
            A21X  + A1 22X  + ...+A jXj + ...+ A nXn {≤,=,>2 2 2 } B2
                ”            ”               ”                  ”                   ” 
                ”            ”               ”                  ”                   ” 
            Ai X1 1 + Ai2X  + ...+AijXj + ...+ AinXn {≤,=,>2 } Bi 
                ”            ”               ”                  ”                   ” 
                ”            ”               ”                  ”                   ” 
            Am X  + Am X  + ...+AmjXj + ...+ AmnXn {≤,=,>1 1 2 2 } Bm 
 
Ou, de modo equivalente 

∑
=

=
n

j
jj XCz

1
max(min)  

sujeito a 

[ ] i

n

j
jij bXa ×≥=≤×∑

=

,,
1

 

 
com i = 1,...,m e Xj 0 ≥

 
Onde temos para i =1,...,m     e  j =1,...,n 
xj - incógnitas, variáveis principais de decisão, controláveis ou níveis de atividade; 
aij - coeficientes técnicos (quantidade de recurso i que deve ser atribuído a cada atividade j ); 
bi - termos independentes (quantidade de recurso i disponível) ou termos do lado direito das 
restrições e 
cj - coeficientes da função objetivo. 
 

O modelo geral pode ser dado da seguinte forma (Lanzer, 1988): 
 
Otimizar          Z =  c1 x  + c1 2 x  x  + ... + c  x + c2 3 3 n n
     dado que:       a11 x1 + a  + ... + a12 x2 + a13 x3 1n x  = bn 1
                           a21 x  + a1 22 x  + a2 23 x  = b + ... + a3 2n x   n 2
                       ..............................................................   
                         a  x  + a  x  + a  x  + ... + a  x  = bm1 1 m2 2 m3 3 mn n m
                               x                                                   >1  0 
                                           x2                                      >0 
                                                        x3                         > 0 
                        ............................................................. 
                                                                              x  >n    0 
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Sintetizando, temos: 
 
            Otimizar        Z = c' x 
                 Dado      Ax = b 
                      e          x  > 0  
    onde    A: é a matriz mxn dos coeficientes aij das equações de restrição e x: representa os n 
vetores de dimensão m das variáveis de decisão. 
 O escalar Z que se quer otimizar é descrito por uma função linear chamada de função 
objetivo. Os coeficientes desta função (cj) são os coeficientes da função objetivo.  
As incógnitas xj  são chamadas de variáveis de decisão. Os coeficientes aij são chamados de 
coeficientes técnicos, enquanto que um vetor aj é uma atividade. Os coeficientes bi  são 
chamados de constantes do lado direito das equações. 

Para otimização da função objetivo mostrada no modelo acima, deve considerar as 
seguintes etapas (Oliveira, 1999): 
- Planejamento da fabricação. Para o planejamento da fabricação é necessário que se tenha à 
disposição; o projeto da peça, dados técnicos, custos de fabricação e ferramentas que auxiliem 
no planejamento. 
- Projeto da peça. É uma das etapas iniciais de um macro projeto. No início de um projeto a 
indústria precisa decidir sobre as características do produto a ser fabricado, tais como: 
material da peça, dimensões, forma, resistência mecânica, resistência à corrosão, faixa de 
rugosidade admissível, tolerâncias, etc, de acordo com as especificações normativas e 
solicitações do cliente. 
- Dados técnicos de usinagem. A indústria deverá dispor de subsídios para o cálculo das 
condições de corte. Estes subsídios dizem respeito a: resultados de ensaios de desgaste das 
ferramentas, tempos de troca das ferramentas; os tempos de afiação; tempo de preparo de cada 
equipamento, a potência e rendimento de cada máquina; avanços e rotações existentes; 
ferramentas e acessórios disponíveis, etc. Em todo sistema moderno de gerenciamento de 
ferramentas deve-se ter pré-determinado um critério para troca ou afiação de ferramentas 
desgastadas, com o objetivo de se evitar que essas ferramentas sejam substituídas sem terem 
sido utilizadas ao máximo.  
Uma indústria bem organizada deve ter seus dados técnicos de usinagem armazenados na 
forma de banco de dados. 
- Custos de fabricação. O setor de compras exerce um papel de fundamental importância para 
o sucesso da empresa, pois é através da pesquisa de mercado que se consegue produtos de alta 
qualidade a preços mínimos. Estes custos de fabricação são: custo da matéria-prima por kg, 
custo da ferramenta e porta ferramenta por fio de corte, custos gerais indiretos, além do 
salário-homem e da depreciação da máquina. 
- Todos os parâmetros acima citados são concebidos como dados de entrada para um software 
de usinagem, desenvolvido em trabalhos anteriores, específico para operações de torneamento 
e fresamento, e que tem como dados de saída: a seleção das máquinas operatrizes, ferramentas 
de corte e condições ideais de corte (faixas de velocidade de corte, avanço e profundidade de 
corte), número de passe para fabricação em cada processo, levando-se em conta o menor 
custo por peça e o menor tempo de fabricação por peça e as possíveis máquinas operatrizes a 
serem utilizadas.  A faixa de tolerância dimensional dentro da qual uma peça deve ser 
fabricada é fixada de acordo com a função que esta peça irá exercer. Da mesma forma deve 
ser fixado o seu acabamento superficial. 
- Levantamento estatístico da indústria. Nas empresas de um modo geral é imprescindível 
para sua sobrevivência, o uso de ferramentas estatísticas para o levantamento dos índices de 
acontecimentos de fatores diretamente ligados a produção. Estes dados estatísticos permitirão 
criar procedimentos padrões nos processos de fabricação e identificar o índice de manutenção 
e refugo existente para cada unidade de fabricação levantar o registro dos tempos gastos com 
a manutenção das máquinas operatrizes, permitindo o levantamento do tempo médio de 
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parada de cada máquina para sua manutenção e os índices de refugo que levam a 
contabilização de re-trabalhos. 
 
 
7.2 Estudo de Caso 
 

Para exemplificar uma aplicação deste trabalho, inicialmente será apresentado um 
problema hipotético e de fácil compreensão que pode ocorrer no dia a dia de uma indústria de 
usinagem qualquer. Portanto, de acordo com o modelo de programação linear formulado 
acima, deve-se definir as variáveis que influenciam o processo. Na aplicação em uma 
indústria de usinagem, faz-se necessário a identificação das variáveis como: quantidades de 
peças ou conjuntos que se pretende fabricar; variáveis relacionadas aos excessos e às faltas de 
produto, além das constantes decorrentes dos parâmetros que definem o tempo de usinagem e 
do tempo que a máquina permanece parada para manutenção. Em seguida, define-se a função 
objetivo, que em geral, trata-se da maximização da expectância de lucros ou da produção. 
Porém, o máximo valor desta função é limitado pelas equações de restrição. Em seguida, será 
desenvolvido um modelo para resolução em situações mais complexas, por exemplo, 
envolvendo um maior número de máquinas operatrizes com diversos processos de fabricação. 
 
7.2.1 Caso Hipotético 
 

Uma fábrica que produz para a indústria automobilística, necessita produzir um 
determinado componente que é composto por três tipos de peças, nas seguintes quantidades, 2 
(duas) peças do tipo “A”, 5 (cinco) peças to tipo”B” e 1 (uma) peça do tipo “C”, Para tal 
dispõe-se de 4 (quatro) máquinas; podendo cada uma delas ser utilizada não mais de 40 h 
semanais. O custo da matéria prima para fabricar cada peça é 25,00 24,00 e 26,00 R$ (reais), 
respectivamente, sendo de 10,00; 12,00; 9,00 e 15,00 R$ (reais) o custo por hora de utilização 
das máquinas respectivamente. A tabela (7.1) mostra o número de horas por máquina, 
necessário para produzir cada peça em função do processo utilizado. 

Admitindo-se que cada um dos componentes fabricados é vendido por 1.000,00 R$ 
(reais), formule o modelo de P.L. que permita otimizar o plano de produção.   
  

Tabela 7.1 - Tempo de usinagem (h) por peça em função da máquina e processo. 
PEÇA  

MAQ. A B C 
1 2 2 3 3 3 3   
2     2       1 
3 1     1   2 2 
4   2     1     

                      
As variáveis definidas para este problema são: 
 

C  = Número de componentes a serem fabricados; 
Xij = A quantidade de peças do tipo “i” fabricada no processo “j” com: 
“i” variando entre A, B e C.  
“j” variando entre 1, 2 ou 1, 2 e 3. 
Com todas as variáveis >= 0 

 
 
A função objetiva é a seguinte: 
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Max. L = 1000 C - 25(XA1+XA2) - 24(XB1+XB2+XB3) - 26(XC1+XC2)- 
                            - 10(2XA1+2XA2+3XB1+3XB2+3XB3+3XC1) - 
                            - 12(2XB1+1XC2) - 
                            -   9(1XA1+1XB2+2XC1+2XC2) - 
                            - 15(2XA2+1XB3) 
 
O problema está sujeito às seguintes restrições: 
 

1) 2XA1+2XA2+3XB1+3XB2+3XB3+3XC1<=40 
2) 2XB1+XC2<=40 
3) XA1+XB2+2XC1+2XC2<=40 
4) 2XA2+XB3<=40 
5) C-0.5XA1-0.5XA2=0 
6) C-0.2XB1-0.2XB2-0.2XB3=0 
7) C-1XC1-1XC2=0 

 
Utilizando-se o programa LINDO (LINEAR INTERACTIVE AND DISCRETE 
OPTIMIZER) é obtido a seguinte otimização para o problema. 
 
1) OBJECTIVE FUNCTION VALUE     1)      1042.000 
 
2) VARIABLE        VALUE          REDUCED COST 
          C            2.000000       -1000.000000 
       XA1          4.000000             54.000000 
       XA2          0.000000             75.000000 
       XB1          0.000000             78.000000 
       XB2         10.000000              63.000000 
       XB3           0.000000              69.000000 
       XC1          0.000000              74.000000 
       XC2           2.000000              56.000000 
 
3)    ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES 
        2)               2.000000                          0.000000 
        3)             38.000000                          0.000000 
        4)             22.000000                          0.000000 
        5)             40.000000                          0.000000 
        6)               0.000000                          0.000000 
        7)               0.000000                          0.000000 
        8)                0.000000                          0.000000 
 
Análise dos dados fornecidos pelo LINDO. 
 
1) A função objetivo que é o número de conjuntos a serem fabricados, igual a 2. 
 
2) Avaliação das variáveis da solução ótima apresentada. 
 

Variável Quantidade  Descrição 
XA1   4   4 peças do tipo (A) são feitas na máquina (01) 
XA2  0   As peças do tipo (A) não podem ser feitas na  

máquina (01) 
XB1  0    As peças do tipo (B) não podem ser feitas na  

máquina (02) 
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XB2  10   10 peças do tipo (B) são feitas na máquina (02) 
XB3  0   As peças do tipo (B) não podem ser feitas na  

máquina (03) 
XC1  0   As peças do tipo (C) não podem ser feitas na  

máquina (01) 
XC2  2    2 peças do tipo (C) são feitas na máquina (02) 

 
Na coluna de “VALUE” os valores nulos (0) apresentados indicam que estas variáveis 

não fazem parte da solução ótima do problema, por exemplo: 
XA2 = 0, e o seu “reduced cost” é 75,00, isto significa que caso seja feito uma peça do tipo 

(A) na máquina (2) teríamos uma queda no lucro de 75,00 R$ na função objetivo. 
As máquinas 3 e 4 não foram utilizadas. 
 
 
7.2.2 Caso Genérico 
 

Imaginemos agora uma outra fábrica do mesmo segmento da mostrada no exemplo 
anterior, dispondo de um número “q” de máquinas e que tenhamos que fabricar um número 
“C” de componentes, sabendo que cada componente têm um determinado número “Xij” de 
peças, onde “i” indica o tipo da peça e “j” indica o processo pela qual a peça pode ser feita. 
Para este exemplo, onde é solicitado o componente C1 e que o mesmo é composto de 4 (três) 
peças do tipo 2 e 5 (cinco) do tipo 12 ver tabela (7.2).  

Tem-se que cada peça pode ser fabricada por “n” processos (conhecidos e limitados) e 
que a fábrica pode fazer um número “m” de peças. Para este caso, o custo de matéria prima 
por peça (CMP) é de R$ 20,00 e 25,00  respectivamente, sendo o custo de utilização das 
máquinas (CH) os valores encontrados na tabela (7.2). 
 
          Sendo: 
                    Ci =  è a quantidade de componentes do tipo “i” 
                             com “i” variando de 1 a “k”. 
                   Xij = è a quantidade de peças do tipo “i” fabricados pelo processo “j” 
                             com “i”  variando de 1 a “m” e “j” variando de 1 a “n”  
       CMP = Custo de matéria prima. 

    CHw = Custo de hora-máquina. 
 

Função Objetivo 
 
Max L = P C +P1 1 2C +P C2 3 3+...+P l C l –CMP1(X11+X13)–CMP (X2 21+X22)–...–CMPm(X +...+ X ) – m1 mn

– CH (t1 1X11+t X1 12+...+t X1 1n+t X2 21+t X2 22+...+t2X2n+tmX +tm1 mX +...+tm2 mX )– mn
– CH (t2 1X11+t X1 12+...+t X1 1n+t X2 21+t X2 22+...+t2X2n+tmX +tm1 mX +...+tm2 mX )– mn
– CH (t3 1X11+t X1 12+...+t X1 1n+t X2 21+t X2 22+...+t2X2n+tmX +tm1 mX +...+tm2 mX )– mn
– CH (tq 1X11+t X1 12+...+t X1 1n+t X2 21+t X2 22+...+t2X2n+tmX +tm1 mX +...+tm2 mX ) mn

 

∑ ∑ ∑ ∑∑∑
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TiXijCHwXijCMPiPkCkMaxL

1 1 1 1 11
..  

 
Para se chegar as equações de restrição referente ao número de peças para cada 

componente Ck é necessário inicialmente se identificar o tipo “i” de peça e a quantidade dela 
“u” que compõem o componente que está sendo considerado. 

Por exemplo, conforme a equação (7.1) para o componente 1, ou seja, para o C1 foi 
dito que ele é composto de 4 peças do tipo 2 e 5 peças do tipo 12. 
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C  = 4X1 2,j + 5X      (7.1) 12,j 

 
Assim sendo as restrições para a quantidade de peças do componente C1 são dadas 

pelas equações(7.2) e (7.3). 
 

4
)2,21,2(1 XXC +

=       (7.2) 

 

5
)3,122,121,12(1 XXXC ++

=      (7.3) 

 
Admitindo que cada máquina “q” pode trabalhar um número “h” de horas por semana, 

teríamos as seguintes restrições: 
 

SR. 
 

(t X1 11+t X1 12+...+t X1 1n+t X2 21+t X2 22+...+t X2 2n+tmX +tm1 mX +...+tm2 mX ) ≤ hmn 1 
(t X1 11+t X1 12+...+t X1 1n+t X2 21+t X2 22+...+t X2 2n+tmX +tm1 mX +...+tm2 mX ) ≤ hmn 2 
(t X1 11+t X1 12+...+t X1 1n+t X2 21+t X2 22+...+t X2 2n+tmX +tm1 mX +...+tm2 mX ) ≤ hmn 3 
          ”                            ”                                  ”                           ”             ” 
          ”                            ”                                  ”                           ”             ” 
(t X1 11+t X1 12+...+t X1 1n+t X2 21+t X2 22+...+t X2 2n+tmX +tm1 mX +...+tm2 mX ) ≤ hmn q

 

∑∑
==

≤
n

j

m

i
hwTiXij

11
 

 
Alguns dos termos do somatório serão nulos, caso algum tipo de peça não seja usinado em 
determinada máquina. 
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7.2.3 Caso do Dispositivo de Fixação 
 

Agora admitindo que uma empresa que fabrica acessórios para máquinas ferramentas 
queira fabricar o dispositivo de fixação que foi apresentado na figura 6.8 deste trabalho. De 
acordo com o Planejamento da Produção desta empresa, para uma Célula Flexível de 
Manufatura, a disponibilidade das máquinas é mostrada na tabela 7.3. Cada máquina trabalha 
somente 7 (sete) horas por dia, de segunda a sexta feira. 

Sabe-se que cada conjunto de dispositivo de fixação (DF) requer 2 (duas) bases (B), 2 
(dois) mordentes (M) e 4 (quatro) parafusos (P), com os parâmetros de corte otimizados o 
tempo total de fabricação (t ) em função de (tt c), (t1) e (t2), varia com a potência da máquina, 
conforme mostra a tabela (7.4). O tempo médio improdutivo admitido para cada “setup” foi 
de 1 (um) minuto. 

 
Tabela 7.3 – Disponibilidade por máquina 

disp.
16 22 23 29 3017 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 (min)

T 01 X X X X X 840
T 02 X X X X X 420
T 03 X X X X X 1260
C 04 X X X X X 1680
C 05 X X X X X 2100
C 06 X X X X X 1260

SEGUNDA QUINZENA DE JULHO 2006
MAQUINA

A tabela 7.3 acima mostra o planejamento da produção para uma Célula Flexível de 
Manufatura, composta por 3 (três) tornos CNC (T01, T02 e T03) e 3 (três) centrais de 
usinagem CNC (C04, C05 e C06); os quadros na cor laranja significam que a máquina 
encontra-se comprometida com outras ordens de produção enquanto que, os quadros na cor 
verde indicam a disponibilidade da máquina. 

 
Tabela 7.4 – Custo de hora máquina e tempo de fabricação por peça/máquina (min). 

Máquina/  Peças (min)  Custo 
R$/hw Cap. (CV) Base inferior Mordente Parafusos 

T. 01    (7,5) 15,00 x x 2,55 
T. 02  (15,0) 20,00 x x 2,20 
T. 03  (20,0) 30,00 x x 1,82 
C. 04   (7,5) 30,00 11,08 5,78 x 
C. 05 (15,0) 40,00 8,24 4,91 x 
C. 06 (20,0) 50,00 7,47 4,07 x 
 
Diante das condições e disponibilidade de máquina da tabela (7.3), é necessário se 

fazer o planejamento da produção minimizando os custos de fabricação (CF) para a confecção 
de 150 dispositivos de fixação. A entrega dos dispositivos de fixação está prevista para o 
início da semana seguinte, dia 24 de julho. As porcas e arruelas são itens de estoque, portanto 
não estão contemplados no plano de produção. Fazendo-se as variáveis: 

 
XBj = a quantidade de base a ser usinada na máquina “j”,  

“j” variando de 4 a 6; 
XMj = a quantidade de mordente a ser usinada na máquina “j”, 

“j” variando também de 4 a 6; 
XPj = a quantidade de parafuso a ser usinado na máquina “j”,  

“j” variando de 1 a 3. 
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As quantidades de peças que compõe o dispositivo “DF” são dadas pelas equações (7.4), (7.5) 
e (7.6). 

2
)654( XBXBXBDF ++

=       (7.4) 

 

2
)654( XMXMXMDF ++

=      (7.5) 

 

4
)321( XPXPXPDF ++

=       (7.6) 

 
Usando-se programação linear para montar o planejamento tem-se que a função 

objetivo (Z) é a seguinte: 
 
MIN CF = 0.64 XP1 + 0.73 XP2 + 0.91 XP3 + 5.54 XB4 + 5.49 XM4 + 6.23 XB5 
                 + 2.89 XM5 + 3.27 XB6 + 3.39 XM6 
 
O Planejamento está sujeito às seguintes restrições:  
 
(SUBJECT TO) 
         2)   11.08 XB4 + 5.78 XM4 <= 1680 
         3)   8.24 XB5 + 4.91 XM5 <=   2100 
         4)   7.47 XB6 + 4.07 XM6 <=   1260 
         5)   2.55 XP1 <=   840 
         6)   2.2 XP2 <=   420 
         7)   1.82 XP3 <=   1260 
         8) - 0.5 XB4 - 0.5 XB5 - 0.5 XB6 + DF = 0 
         9) - 0.5 XM4 - 0.5 XM5 - 0.5 XM6 + DF = 0 
        10) - 0.25 XP1 - 0.25 XP2 - 0.25 XP3 + DF = 0 
        11)   DF =    150 
        END 
        GIN     10 
 
Com o equacionamento da função objetivo e das restrições do problema a resolução feita pela 
do LINDO é a seguinte: 
 
1)           OBJECTIVE FUNCTION VALUE = 2570.61 
 
2)   VARIABLE         VALUE          REDUCED COST 

 
       XP1         329.000000          0.000000 
       XP2         190.000000          0.000000 
       XP3           81.000000          0.000000 
       XB4         132.000000          0.000000 
       XM4             0.000000          2.600000 
       XB5             0.000000          0.690000 
       XM5         300.000000          0.000000 
       XB6         168.000000          0.000000 
       XM6             0.000000          0.500000 
        DF         150.000000          0.000000 
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3)       ROW            SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES 
 
            2)          217.440002              0.000000 
            3)          627.000000              0.000000 
            4)              5.040000              0.000000 
            5)              1.050000              0.000000 
            6)              2.000000              0.000000 
            7)        1112.579956              0.000000 
            8)              0.000000            11.080000 
            9)              0.000000             5.780000 
          10)              0.000000             3.640000 
          11)             0.000000          -20.500000 
 
 
4)  RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED 
 
                           OBJ COEFFICIENT RANGES 
VARIABLE    CURRENT COEF      ALLOWABLE        ALLOWABLE 
                                                               INCREASE             DECREASE 
      XP1         0.640000           0.270000          INFINITY 
      XP2         0.730000           0.180000          INFINITY 
      XP3         0.910000           INFINITY          0.180000 
      XB4         5.540000           0.690000          2.270000 
      XM4         5.490000           INFINITY          2.600000 
      XB5         6.230000           INFINITY          0.690000 
      XM5         2.890000           0.500000          INFINITY 
      XB6         3.270000           2.270000          INFINITY 
      XM6         3.390000           INFINITY          0.500000 
       DF         0.000000           INFINITY          INFINITY 
 
                           RIGHTHAND SIDE RANGES 
      ROW         CURRENT RHS        ALLOWABLE        ALLOWABLE 
                          INCREASE             DECREASE 
        2      1680.000000           INFINITY            217.440002 
        3      2100.000000           INFINITY            627.000000 
        4      1260.000000           INFINITY                5.040000 
        5       840.000000           INFINITY                1.050000 
        6       420.000000           INFINITY                2.000000 
        7      1260.000000           INFINITY          1112.579956 
        8         0.000000           66.000000                9.812275 
        9         0.000000         150.000000              63.849289 
       10           0.000000           20.250000            152.826920 
       11       150.000000             9.812275              20.250000 
 
 
Análise dos dados fornecidos pelo LINDO. 
 
1) Função objetivo é o menor custo para produção do lote de 150 dispositivos de fixação, 

igual a 2.570,61 R$. 
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2) Avaliação das variáveis da solução ótima apresentada. 
 

Variável Quantidade  Descrição 
XP1   329   329 parafusos fabricados no torno (1) 
XP2  190    190 parafusos fabricados no torno (2) 
XP3   81   81 parafusos fabricados no torno (3) 
XB4  132   132 bases fabricadas na central de usinagem (4) 
XM4  0    A central de usinagem C4 não deve fabricar nenhum 

mordente 
XB5  0   A central de usinagem C5 não deve fabricar nenhuma 

base 
XM5  300    300 mordentes fabricados na central de usinagem (5)  
XB6  168   168 bases fabricadas na central de usinagem (6) 
XM6  0   A central de usinagem C6 não deve fabricar nenhum 

mordente 
 

Na coluna de VALUE os valores nulos (0) apresentados indicam que estas variáveis não 
fazem parte da solução ótima do problema, neste caso: 
XM4 = 0, e o seu reduced cost é 2,60, isto significa que caso seja feito um mordente na 

central de usinagem (4) teríamos um aumento de custo de 2,60 na função objetivo. 
XB5 = 0, e o seu reduced cost é 0,69, isto significa que caso seja feito um mordente na central 

de usinagem (5) teríamos um aumento de custo de 0,69 na função objetivo. 
 
XM6 = 0, e o seu reduced cost é 0,50, isto significa que caso seja feito um mordente na 

central de usinagem (6), isto implica em um aumento de custo de 0,50 na função 
objetivo. 

 
3) Variáveis de folga 
 

A linha (2) mostra a disponibilidade de 341,44 minutos na central de usinagem (4), a 
linha (3) mostra uma disponibilidade de 627,00 minutos para a central de usinagem (5) e a 
linha (7) mostra uma disponibilidade de 112,57 minutos para o torno número (3). 
 
4) Intervalo de estabilidade para base encontrada 
 

As variáveis da base são: XP1, XP2, XP3, XB4, XB5, XB6, XM6 e DF. As variáveis 
XM4, XB5 e XM6 não estão na base. 

A variável XM4 só faria parte da base caso o seu coeficiente na função objetivo 
estivesse abaixo de (5.49 – 2.60), ou seja, inferior a 2.89. Da mesma forma para variável XB5 
e XM6, temos que elas só fariam parte da base caso seus coeficientes na função objetivo 
estivesse abaixo de 5.54 e 2,89 respectivamente. 

Em relação as variáveis que estão na base o campo (4) indica os valores que seus 
coeficientes na função objetivo podem variar para que eles continuem na base. Por exemplo, 
caso o coeficiente de XP1, que atualmente é 0.64 se aumentasse até 0.27 ou diminuísse até -∞ , 
o XP1 irá continuar na base e só sai da base, caso seu coeficiente varie acima de 0,91. O 
intervalo de estabilidade para o coeficiente de XP1 é de - ∞  a 0.91. 
 
5) Intervalo de estabilidade 
 

O campo (5) fornece os intervalos de estabilidade para os valores do lado direito das 
restrições. Por exemplo, para a primeira restrição o valor do lado direito é 1680. Este valor 
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∞pode variar entre (1680 – 217.44) até (1680 + ), ou seja, entre 1462.56 até  que a base 
continuará a mesma e a folga é de 217.44 minutos. 

∞

Caso a disponibilidade da central de usinagem C4 aumente ainda mais o que acontecerá é que 
a folga desta máquina irá crescer ainda mais. 
Vamos supor que a disponibilidade da C4 fosse de 1700 minutos. Rodando-se o LINDO para 
estes valores podíamos constatar que a folga desta máquina passará a ser 361.88 minutos. 

A figura (7.1) apresenta a árvore de bifurcação do problema em análise para obtenção 
dos valores inteiros das variáveis, pois, o número de peças a serem usinados deve ser inteiro. 
A solução ótima é obtida após 7 iterações. Os valores das variáveis obtidas em cada uma das 
iterações apresentadas na tabela (7.5). 

 

 
 

XB6≥169 

XP2≤190 

XB6≤168 
XP1≤329 

XP1≥330 
3 

1 

2 

4

5

6

7Z=2.568,91 

Z=2.570,45 

S/solução 

S/solução 
Z=2.570,61 

S/solução 

Z=2.568,80 

XP2≥191

         Figura 7.1 - Árvore de bifurcação para solução ótima com variáveis inteiras. 
 
 
Tabela 7.5 – Valores das variáveis em cada iteração. 

IT Pivotação XP1 XP2 XP3 XB4 XM4 XB5 XM5 XB6 XM6 Z 
1 *** 329,41 190,90 79,67 132,32 0 0 300 168,67 0 2.568,80 
2 XP1≤329 329 190,90 80,09 132,32 0 0 300 168,67 0 2.568,91 
3 XP1≥330 330         S/solução 
4 XB6≤168 329 190,90 80,09 132 0 0 300 168 0 2.570,45 
5 XB6≥169        169  S/solução
6 XP2≤190 329 190 81 132 0 0 300 168 0 2.570,61 
7 XP2≥191  191        S/solução
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8. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 
 

Um programa computacional pode ter como objetivo a simulação de um processo real. 
As vantagens inerentes à construção de um programa computacional são tais como: liberdade 
para testes de caráter não conservativo, que geralmente são muito incertos na prática, 
diminuição do tempo de projeto, redução dos custos e aumento da segurança operacional 
entre outras.  
Neste trabalho foi mostrado como se pode identificar o melhor conjunto de máquinas para 
compor uma célula flexível de manufatura de acordo com o seqüenciamento e o tipo de 
processos de usinagem a serem utilizados na fabricação de um lote e quantidade de peças. 
Para se atingir este objetivo fez-se uso da Programação Linear como ferramenta auxiliar no 
planejamento e otimização dos processos de fabricação por usinagem. Para otimização dos 
processos de usinagem de peças rotacionais foi usado o programa desenvolvido por Andrade 
(2001). Para as peças tri-dimensionais, tendo-se em vista que 85% dos processos de 
fresamento são fresamentos frontais, foi desenvolvido para este processo, um programa que 
calcula os parâmetros de corte de forma a ser obter uma máxima produção. 
Os parâmetros escolhidos para esta otimização foram: avanço por dente (fz); profundidade de 
corte (ap) e rotação da ferramenta (n). 

Observa-se que na prática os parâmetros ajustados em uma fresadora são a velocidade 
de avanço ou avanço da mesa e rotação do eixo árvore da máquina ferramenta. A rotação é 
diretamente determinada pelo programa enquanto a velocidade de avanço é facilmente obtida 
através dos valores do avanço por dente e da rotação da máquina (vf = fz.z.n). 
Os parâmetros otimizados pelo programa desenvolvido serão usados na geração automática 
do código CNC, nas operações de fresamento frontal. O trabalho desenvolvido vem assim 
contribuir para o desenvolvimento de um sistema CIM, servindo como parte integrante do 
sistema CAM. 

Como sugestões para trabalhos futuros recomenda-se: 
_ otimizar parâmetros como o número de dentes da fresa, que neste trabalho foi considerado 
como pré-definidos, o que consiste numa limitação do programa desenvolvido; 
_ a partir do CAD das peças a serem fresadas e com os parâmetros de corte otimizados 
desenvolver o módulo do CAM que gere automaticamente o código G para o CNC de peças 
tridimensionais; 
_ desenvolver um sistema CIM no qual a escolha das máquinas-ferramentas que devem 
compor as células flexíveis de manufatura seja automática e no qual o planejamento da 
produção seja otimizado, fazendo-se uso da programação linear, como mostrado neste 
trabalho. 
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APENDICE 12 
 
 
 
;Base Inferior Primeiro Setup 
G99; Cancela nova origem 
G95; Avanço em mm/volta  
G90;Programação em Velocidade de Corte 
Constante 
G71; Programação em mm 
G17; Plano de trabalho XY 
T01; Cabeçote Fresador de D = 80 mm 
Faceamento superior 
G00  X250. Y150. Z100. 
M06 
M08 
O01 S400 M03 
G00 X150. Y35.00 Z38.00 
G01 X-45.00 F1.80 
G00 Z37.50 
O01 S2000 M03 
G01 X150.00 F1.50 
G00 Z40.00 
G00  X250. Y150. Z100. 
T02; Fresa de topo D = 20.00 Faceamento 
frontal e posterior 
M06 
M08 
O01 S800 M03 
G00 X113.00 Y80.00 Z40.00 
G00 Z0.00 
G01 Y-15.00 F1.60 
G00 X112.50 
O01 S4500 M03 
G01 Y80.00 F1.00 
G00 Z40.00 
G00 X-8.00 
O01 S800 M03 
G00 Z0.0 
G01 Y-15.00 F1.60 
G00 X-7.50 
O01 S4500 M03 
G01 Y80.00 F1.00 
G00 Z40.00 
G00  X250. Y150. Z100. 
T03; Broca de D13 mm Furação em cheio 
G00 X30.00 Y35.00 Z40.00 
O01 S800 M03 
G01 Z5.00 F0.6 
G00 Z42.00 
G00  X250. Y150. Z100. 
T04; Fresa de topo D4 mm Rebaixo superior 
O01 S2000 M03 
G00 X19.00 Y24.00 Z37.5 
G26 X43. Y46. Z25.50 I.5 J.5 K.5 L4 U2 
F0.900 H0.200 V0.150  W2.0 
G00  X250. Y150. Z100. 

 
 
 
 
T05; Fresa de topo de uso Geral D13mm 
Rasgo frontal 
O01 S1200 M03 
G00 X112.00 Y32.50 Z32.5 
G01 X82.50 F1.20 
Z27.5 
X112.0 
Z22.5 
X82.50 
Z17.50 
X112.0 
G00 Z50.00 
G00  X250. Y150. Z100. 
M30 
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APENDICE 13 
 

 
 
;Base Inferior Segundo Setup 
G99; Cancela nova origem 
G90;Programação em Velocidade de Corte 
Constante 
G71; Programação em mm 
G17; Plano de trabalho XY 
G95 
T01; Cabeçote Fresador de D = 80 mm 
Faceamento superior 
G00  X250. Y150. Z100. 
M06 
M08 
O01 S400 M03 
G00 X145.00 Y35.00 Z36.50 
G01 X-45.00 F1.80 
O01 S2000 M03 
G00 Z35.00 
G01 X145. F1.50 
G00 Z40.00 
T02; Fresa de topo D = 20.00 Faceamento 
lateral 
M06 
M08 
O01 S1000 M03 
G00 X115.00 Y-8.00 Z40.00 
G00 Z0.00 
G01 X-15.00 F1.40 
G00 Y-7.50 
O01 S4500 M03 
G01 X115.00 F1.00 
G00 Z40.00 
G00 Y73.00 
G00 Z0.0 
O01 S1000 M03 
G01 X-15.00 F1.40 
G00 Y72.50 
O01 S4500 M03 
G01 X115.00 F1.00 
G00 Z40.00 
G00  X250. Y150. Z100. 
T03;  Fresa de topo D = 30 mm Fresamento de 
canto 
G00  X250. Y150. Z100. 
M06 
M08 
O01 S500 M03 
G00 Z40.00 
G00 X90.00 Y80.00 Z30.17 
G01 Y-15.00 F1.40 
G00 Z25.34 
G01 Y80.00 
G00 Z20.50 

 
 
 
 
G01 Y-15.00 
G00 Z20.00 
O01 S4500 M03 
G01 Y80.00 F1.00 
G00 Z40.00 
G00  X250. Y150. Z100. 
T03; Fresa de topo D30 mm Rasgo Frontal em 
círculo 
M06 
M08 
O01 S300 M03 
G00 X95.00 Y32.50 Z40.00 
G00 Z27.50 
G01 X80.00 F1.40 
G00 X95.00 Z30.00 
G00 Z20.00 
G01 X80.00 F1.40 
G00  X250. Y150. Z100. 
M30 
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;Base Inferior Terceiro Setup 
G99; Cancela nova origem 
G90;Programação em Velocidade de Corte 
Constante 
G95 
G71; Programação em mm 
G17; Plano de trabalho XY 
T01; Cabeçote Fresador D = 80,00 mm 
Faceamento superior 
G00 X200. Y200. Z200. 
M06 
M08 
O01 S700 M03 
G00 X18.00 Y105.00 Z24.78 
G01 Y-45.00 F2.10 
O01 S700 M03 
G00 X20.00 Z21.78 
G01 Y105.00 F2.40 
O01 S1000 M03 
G00 X23.00 Z19.78 
G01 Y-45.00 F2.10 
O01 S700 M03 
G00 X26.00 Z17.78 
G01 Y104.00 F2.40 
O01 S1800 M03 
G00 X23.00 Z16.78 
G01 Y-45.00 F1.80 
O01 S1400 M03  
G00 X26.00 Z15.78 
G01 Y104.00 F2.10 
O01 S1300 M03 
G00 X20.00 Z14.78 
G01 Y-45.0 F2.10 
O01 S1100 M03 
G00 X23.00 Z13.78 
G01 Y104.00 F2.40 
O01 S1100 M03 
G00 X26.00 Z12.78 
G01 Y-45.00 F2.40 
O01 S1400 M03 
G00 X23.00 Z11.78 
G01 Y104.00 F1.8 
O01 S1300 M03 
G00 X26.00 Z10.78 
G01 Y-45.00 F1.80 
O01 S900 M03 
G00 X20.00 Z9.78 
G01 Y104.0 F2.40 
O01 S1000 M03 
G00 X23.00 Z8.78 
O01 S800 M03 
G01 Y-45.00 F2.10 

 
 
 
 
O01 S1100 M03 
G00 X26.00 Z7.78 
G01 Y104.00 F1.80 
O01 S800 M03 
G00 X23.00 Z6.78 
G01 Y-45.00 F2.40 
O01 S1000 M03 
G00 X26.00 Z5.78 
G01 Y104.00 F1.80 
O01 S800 M03 
G00 X23.00 Z4.78 
G01 Y-45.00 F2.10 
O01 S700 M03 
G00 X25.00 Z4.29 
G01 Y104.00 F2.40 
O01 S2200 M03 
G01 Y-45.00 F1.50 
G00 Z40.00 
G00 X200. Y200. Z200. 
M30 
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;Base Inferior Quarto Setup 
G99; Cancela nova origem 
G95;  Avanço em mm/volta  
G90;Programação em Velocidade de Corte 
Constante 
G71; Programação em mm 
G17; Plano de trabalho XY 
T01; Cabeçote Fresador D = 80,00 mm 
Faceamento superior 
G00 X200. Y200. Z200. 
M06 
M08 
O01 S800 M03 
G00 X7.300 Y105.00 Z68.623 
G01 Y-45.00 F2.40 
O01 S600 M03 
G00 X7.00 Z64.623 
G01 Y105.00  F2.10 
O01 S1000 M03 
G00 X7.00 Z62.523 
G01 Y-45.00 F2.10  
O01 S3200 M03 
G00 X7.00 Z61.771 
G01 Y105.00 F1.50 
G00 Z66.00 
G00 X200. Y200. Z200. 
M30 
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;Mordente Primeiro Setup 
G99; Cancela nova origem 
G95; Avanço em mm/volta  
G90;Programação em Velocidade de Corte 
Constante 
G71; Programação em mm 
G17; Plano de trabalho XY 
T01; CabeçoteFresador de D = 80 mm 
Faceamento superior 
M06 
M08 
O01 S300 M03 
G00 X110. Y35.00 Z38.00 
G01 X-45.00 F2.40 
G00 Y30.00 Z37.50 
O01 S2100 M03 
G01 X110.00 F1.5 
G00  X250. Y150. Z100. 
T02; Fresa de topo de D = 20.00 mm 
Faceamento frontal 
O01 S900 M03 
G00 X73.00 Y75.00 Z40.00 
G00  Z0.00 
G01 Y-15.00 F1.40 
G00 X72.50 
O01 S4500 M03 
G01 Y75.00 F1.00 
G00 Z40.00 
G00 X-8.00 
G00 Z0.0 
O01 S900 M03 
G01 Y-15.00 F1.40 
G00 X-7.50 
O01 S4500 M03 
G01 Y75.00 F1.00 
G00 Z40.00 
G00  X250. Y150. Z100. 
T03; Fresa de topo D = 20 mm  Fresamento 
dos chanfros a 90 graus 
O01 S1800 M03 
G00 X75.00 Y-2.50 Z32.50 
G01 X-15.00 F1.40 
G00 Z40.00  
G00 Y67.50  
G00 Z32.50  
O01 S4200 M03 
G01 X75.00 F1.60 
G00 Z40.00  
G00  X250. Y150. Z100. 
T04; Fresa de topo D = 13 mm  Usinagem do 
rasgo 
O01 S1100 M03 

 
 
 
 
G00 X32.50 Y25.00 Z37.00 
G01 Z30.00 F1.40 
G01 Y36.00 
G01 Z25.00 
G01  Y25.00 
G01 Z20.00 
G01 Y36.00 
G01 Z15.00 
G01 Y25.00 
G01 Z10.00 
G01 Y36.0 
G01 Z7.00 
G01 Y25.00 
G00 Z40.00 
G00  X250. Y150. Z100. 
M30 
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;Mordente Segundo Setup 
G99; Cancela nova origem 
G95; Avanço em mm/volta  
G90;Programação em Velocidade de Corte 
Constante 
G71; Programação em mm 
G17; Plano de trabalho XY 
T01; Cabeçote Fresador de D = 50 mm 
Faceamento superior 
M06 
M08 
O01 S1200 M03 
G00 X90.00 Y20.00 Z58.00 
G01 X-30.00 F1.20 
G00 Y15.00 Z57.50 
O01 S4500 M03 
G01 X90.00 F1.00 
G00 Z70.00 
G00  X250. Y150. Z100. 
T02; Fresa de topo D = 20 mm  fresamento de 
canto a 90 graus 
G00  X250. Y150. Z100. 
O01 S4500 M03 
G00 X75.00 Y-7.50 Z52.50 
G01 X-15.00 F1.60 
G00  Z70.00 
G00  X250. Y150. Z100. 
M30 
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;Mordente Terceiro  Setup 
G99; Cancela nova origem 
G95; Avanço em mm/volta  
G90;Programação em Velocidade de Corte 
Constante 
G71; Programação em mm 
G17; Plano de trabalho XY 
T01; CabeçoteFresador de D = 80 mm 
Faceamento superior 
G00  X250. Y150. Z100. 
M06 
M08 
O01 S600 M03 
G00 X105. Y-20.00 Z23.20 
G01 X-45.00 F2.10 
O01 S600 M03 
G00 Y-45.00 Z19.20 
G01 X105.00 F1.80 
G00 Y-20.00 Z16.20 
G01 X-45.00  
O01 S400 M03 
G00 Y-45.00 Z13.45 
G01 X105.00 F2.40 
O01 S700 M03 
G00 X105. Y-20.00 Z11.45 
G01 X-45.00 F1.80 
O01 S600 M03 
G00 Y-40.00 Z9.45 
G01 X105.00 F1.80 
O01 S400 M03 
G00 X105. Y-20.00 Z7.45 
G01 X-45.00 F2.40 
O01 S800 M03 
G00 Y-40.00 Z6.45 
G01 X105.00 F2.40 
O01 S900 M03 
G00 Y-40.00 Z5.45 
G01 X-45.00 F2.10  
O01 S800 M03 
G00 Y-30.00 Z4.45 
G01 X105.00 F2.10 
O01 S800 M03 
G00 Y-35.00 Z3.45 
G01 X-45.00 F2.10 
O01 S900 M03 
G00 Y-30.00 Z2.45 
G01 X105.00 F1.80 
O01 S700 M03 
G00 Y-35.00 Z1.45 
G01 X-45.00 F2.10 
O01 S700 M03 
G00 Y-30.00 Z0.5 
G01 X105.00 F2.10 
O01 S1000 M03 

 
 
 
G00 Y-35.00 Z0.00 
G01 X-45.00 F1.50 
G00 Z40.00 
G00  X250. Y150. Z100. 
M30 
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Torno CNC Especificação Técnica 
T01 T-02 T-03 

Altura de pontas (mm) 215 215 215 
Distância entre pontas (mm) 500/1000 500/1000 500/1000 
Diâmetro admissível sobre o barramento 
(mm) 

430 430 430 

Diâmetro admissível sobre o carro 
transversal(mm) 

200 200 200 

Diâmetro admissível sobre as asas da mesa 
(mm) 

400 400 400 

Curso transversal do carro eixo X (mm) 220 220 220 
Curso longitudinal do carro eixo Z (mm) 500/1000 500/1000 500/1000 
    
Diâmetro do furo do eixo-árvore (mm) 53/65 53/65 53/65 
Faixa de velocidades (rpm) 4 a 4.000/3 

a 3.000 
4 a 4.000/3 

a 3.000 
4 a 4.000/3 

a 3.000 
Motor principal CA (cv) 7,5 15 20 

 
 

Central de usinagem CNC Especificação Técnica 
C-04 C-05 C-06 

Motor principal (cv) 7,5 15 20 
Faixa de rotação (rpm) 5 a 5000 7 a 7500 6 a 6000 
Avanço rápido no eixo X/Y (mm/min) 1800 3000 3000 
Avanço rápido no eixo Z (mm/min) 1200 2000 3000 
Avanço em corte programável de (mm/min) 100 a 1000 100 a 1500 100 a 1500 
Curso longitudinal no eixo X (mm) 410 560 1020 
Curso longitudinal no eixo Y (mm) 310 406 510 
Curso longitudinal no eixo Z (mm) 410 508 640 
Dimensões da mesa (mm) 1000x380 840x360 1220x460 
Peso admissível sobre a mesa (kgf) 300 800 1100 
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 Determinação dos ângulos φ1 e φ2  em uma operação de usinagem frontal. 
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φ2

φ1

Ae

 
De acordo com a figura abaixo, o valor de φ1 é dado pela expressão (1), podendo ainda ser 

escrita em função do diâmetro da ferramenta (Dc) ver expressão (2). 
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A
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Sabendo-se que φ =φ + α +2  1    β e que “α” pode ser encontrado pelas expressões (3) e (4) e que β 
pode ser encontrado pelas expressões (5) e (6) temos: 
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Analogamente  
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Da condição trigonométrica que, Senα = Cos(90 - α ) temos que φ2 é dado pela expressão (7) 
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A condição dada pela expressão (8) nos permite que φ2 seja determinado pela expressão (9). 
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Podendo ainda ser escrito de acordo com a expressão (10) e (11) 
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	5.1.1 Dados das Máquinas 
	 
	Informações e dados de capacidade de fabricação de cada máquina será alimentado com base em dados reais em função da identificação da máquina e especificações de cada peça a ser processada. 

