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INTRODUÇÃO

 Atualmente todas as inovações tecnológicas realizada em grandes indústrias e laboratórios de-
vem ser feitas de acordo com a ISO 140001  de forma sustentável, ou seja, causando um menor (ou até 
nenhum) impacto ambiental. Antes da publicação destas normas de gestão ambiental não havia preocu-
pação sobre o impacto ambiental causado.
 Adequando as novas normas de sustentabilidade e preocupação com o meio ambiente é que a 
logística reversa  mostra-se  muito  eficaz.  A  logística  reversa  consiste  em  termos  gerais  o  reaproveit-
amento  de materiais que antes seriam descartados, no caso fluido de corte, para que obtenha um menor 
consumo do mesmo e posteriormente quando não reutilizado seja descartado adequadamente causando o 
mínimo de impacto ambiental.
 A  ciência  da  engenharia  mecânica  divide-se  em  cinco  grandes  áreas:  materiais,  processos  
de fabricação, fluido-térmica e energia, projetos mecânicos e automação industrial. Em todas as áreas são 
realizadas pesquisas em laboratórios as quais devem seguir as normas citadas anteriormente.
Segundo a norma DIN2  8580 usinagem pode ser definida como todo o processo de fabricação onde 
ocorre a remoção de material na forma de cavaco. Nestes processos é comum a utilização de fluidos de 
corte que tem função lubrificante ou refrigerante. Há dados comprovados de que doenças de pele e res-
piratórias são  causadas  por  estes  fluidos  durante  a  usinagem  (Chetan  et  al,  2015).  Desta  forma,  a  
redução  da quantidade de fluido utilizada e o correto manuseio e descarte após a utilização dos óleos de 
corte é de extrema  importância quando  se trata de sustentabilidade.  Apesar das  insistentes  tentativas  
de eliminar completamente os fluidos de corte, em muitos casos é essencial o uso de lubrificantes para 
manter um nível de qualidade superficial e uma maior durabilidade das ferramentas utilizadas. Com isso 
o estudo do MQL (mínima quantidade de lubrificante) é uma alternativa para conseguirmos uma mínima 
geração de resíduo, sem perder a funcionalidade de refrigeração, visto que o consumo de fluido fica em 
torno de 80 ml/h, que é capaz de reduzir o atrito da ferramenta e evitar ainda as aderências de materiais.
 Com o auxílio da norma ABNT NBR 10004:20043 foi feito um trabalho para identificar a classe 
dos resíduos do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Usinagem (LEPU) da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU) a serem corretamente descartados. Segundo a norma, o fluido de corte, após ser utili-
zado, pode ser classificado como resíduo perigoso, classe I, ou seja, aqueles cujas propriedades químicas, 
físicas ou infecto- contagiosas podem acarretar em riscos a saúde pública e/ou riscos ao meio ambiente, 
quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada.
 Dentro os riscos a saúde pública, principalmente do operador da máquina, o risco de contrair 
doenças ocupacionais devido a névoa de óleo que se formam durante a usinagem se tornam evidentes. 
Entre as doenças mais comuns estão as cutâneas e as respiratórias, nas cutâneas se destacam a foliculite 
e a dermatite de contato. Nas respiratórias são causadas por aerossóis contaminados por bactérias que 
estão associadas à doença do ―pulmão do operador da máquina‖ (POM, do inglês ―MOL‖ – ―machine 
operator’s lung”) e representada por uma alveolite alérgica, pseumonite por hipersensibilidade (Finzi , 
2015).
 Quanto aos riscos ao meio ambiente, risco de incêndio, alguns tipos de fluidos podem entrar em 
combustão e por esse motivo deve se observar as condições de corte, à formulação do óleo e as reações 
entre os fluidos de corte e os materiais usinados que podem provocar ignição. Temos também o risco de 
contaminação de rios e lagos, com um litro de óleo podem tornar impróprio para o consumo um milhão 
de litro de água potável (CIMM, 2015). Esses riscos podem se dar pela ausência do tratamento do fluido 
de corte quando descartado, descarte inadequado, transporte impróprio e manejo inadequado.
 No laboratório existem quatro tipos de fluidos de corte que são mais utilizados, as soluções (flui-

1 Série de normas publicadas em 1996 desenvolvidas pela International Organisation for Standardization (ISO) que estabelecem protocolos de gestão ambiental para corporações e centros de produção.
2   O  termo norma  DIN,  refere-se  à Deutsches  Institut  für  Normung ou Instituto  Alemão  para  Normatização,  instituto  que regulamenta as normas de padronização na Alemanha, equivalente a ABNT no Brasil. 
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dos sintéticos) são misturas de água e produtos orgânicos e inorgânicos sem óleo em sua composição,  as 
emulsões (fluidos semissintéticos) também chamadas de óleo solúvel em água consistem de 60 a 90% 
de óleo, emulsificadores e outros aditivos, e os óleos (fluidos integrais) são constituídos de óleos graxos 
(origem vegetal ou animal) e de óleos minerais (derivados do petróleo) com ou sem adição de aditivos.
O foco do trabalho apresentado é fornecer ações de melhorias ao LEPU, focando na logística reversa e 
descarte apropriado não apenas do fluído, mas também de todo o material contaminado (luvas, papéis 
de absorção, óculos de proteção, lâmpadas queimadas que contém mercúrio, etc.) gerado pelo próprio 
laboratório.
 O objetivo em longo prazo visa, através de um Sistema de Gestão Integrada (SGI), obter pa-
drões estabelecidos para a certificação ISO 9001:20084, ISO 14000:2004 e OHSAS 18001:20075 para o 
LEPU.

METODOLOGIA

 Primeiramente, no laboratório está em implementação o programa dos 5S. O programa do 5S tem
como pré requisito a criação de uma cultura voltada para a qualidade e melhoria contínua das práticas 
operacionais, gerenciais e administrativas. O termo 5S é originada das palavras japonesas: SEIRI (senso 
de utilização),  SEITON (ordenação),  SEISO (limpeza),  SEIKETSU (saúde)  e SHITSUKE (autodisci-
plina) (Barreto, 2010), que são os essenciais para que seja utilizada a técnica de Brainstorming6 dentro 
do próprio laboratório.
 A princípio os fluidos de corte eram armazenados em grandes tambores que permaneciam dentro 
do laboratório por anos, e depois de algum tempo era feito o descarte dos mesmos, que muita das vezes 
eram chamadas  empresas  especializadas e os custos  do descarte ficavam por conta de professores e 
alguns recursos do laboratório. Outros ficavam dispostos e muitos destes sem identificações da classe de 
risco e sua composição química.
 Como o descarte do fluido era considerado um problema fomos atrás de descartá-lo corretamente, 
então descobriu-se que dentro do recinto do Campus Santa Mônica da UFU (bloco 5J) há um Laboratório 
de Resíduos Químicos (LRQ) o qual é responsável por recolher, tratar e descartar pequenas quantidades 
de fluidos ou providenciar, através de uma empresa terceirizada, o correto recolhimento, tratamento e 
descarte dos resíduos de todos os laboratórios dentro do Campus.
 De forma a padronizar o processo de gerenciamento do rejeito laboratorial do LEPU a montagem 
de um protocolo padrão foi fundamental. O gerenciamento dos resíduos químicos é dividido em cinco 
partes sendo elas:

 •    Memorando Interno do gerador, solicitando participar do Gerenciamento dos Resíduos Químicos;
 •    Inventário dos resíduos do gerador;
 •    Mapeamento  de  localização  do  gerador  (endereço,  prédio,  sala,  ramal,  equipe  de  traba 
 lho)  e respectivos pontos de coleta;
 •    Classificação e rotulagem de resíduos químicos de laboratório;
 •    Emissão de relatório com os dados dos resíduos (do rótulo e quantidades por classificação).

 Pré-requisitos

 O processo descrito anteriormente requer que alguns pré-requisitos sejam cumpridos antes da 
retirada do resíduo.  A identificação e a rotulagem de todos os fluidos de corte e materiais não mais utili-
zados com base no Diagrama de Hommel7  (Figura 1) e o preenchimento da Ficha de Caracterização dos 
Resíduos e Materiais são alguns dos pré-requisitos necessários para que a empresa possa fazer a retirada 
do material contaminado.
 Com o diagrama de Hommel devidamente preenchido segundo o seu grau de risco (Tabela 1), 
deve-se completar a etiqueta com o nome do produto/resíduo principal e se caso houver outros produtos/
resíduos secundários, deve-se descrever todos os demais materiais contidos nos frascos, mesmo os que 
apresentam concentrações muito baixas e inclusive água. Informações como o nome do responsável, 
procedência do material e data são fundamentais para a precisa caracterização do material.
Desta forma a etiqueta deve contem os seguintes campos:
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 •    A etiqueta deve ser colocada no frasco antes de se inserir o resíduo químico para evitar erros;
 •    Abreviação e fórmulas não são permitidas;
 •    Os frascos contendo os resíduos devem estar devidamente etiqueta dos seguindo o Diagrama de Hommel;
 •    O Diagrama de Hommel deve ser completamente preenchido, ou seja, devem constar os nú 
 meros referentes aos quatro itens: risco à saúde, inflamabilidade, reatividade e riscos específicos;
 •    A  classificação  do  Diagrama  de  Hommel  deve  priorizar  o  produto  mais  perigosodo   
 frasco, independente de sua concentração;
 •    Espaço ao lado do Diagrama de Hommel na etiqueta deve estar totalmente preenchido. Deve-
-se completar a etiqueta com o nome do produto principal (que é sempre o mais tóxico), e no espaço 
reservado para produtos secundários, deve-se descrever todos os outros materiais contidos no frasco, os 
que apresentarem concentrações muito baixas (traços de elementos) e, inclusive, água. Não omitir nenhu-
ma informação.

Riscos a Saúde Inflamabilidade Riscos específicos Reatividade

4-Letal
3-Muito Perigoso
2-Perigoso
1-Risco leve
0-Material normal

4-Abaixo de 23°C
3-Abaixo de 38°C
2-Abaixo de 93°C
1-Acima de 93°C
0-Não queima

OX - Oxidante
ACID - Ácido
ALK - Álcali (Base) 
COR - Corrosivo
W - Não misture com 
água

4-Pode explodir
3-Pode explodir com 
choque mecânico ou 
calor
2-Reação química 
violenta
1-Instável se aquecido
0-Estável

 Após feita a identificação e rotulagem de todos os rejeitos do laboratório é preciso preencher a 
ficha de caracterização de resíduos (Anexo 1), abrir chamado no site http://www.servicos.ufu.br e anexar 
a ficha para que seja solicitado a retirada do fluido de corte e resíduos gerados pelo laboratório. 

Fig. 1 – Diagrama de Hommel para rotulagem dos 
recipientes contendo FC.

Fonte – Manual para Gerenciamento de Resíduos Químicos – LQR, 2015.

3 ABNT NBR 10.004/04 – Resíduos sólidos – Classificação.
4 ISO 9001 – Conjunto de normas que consistem em ampliar a qualidade dos processos de gestão e do produto final.
5  OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assements Services) – Conjunto de normas referentes aos procedimentos de saúde e segurança do trabalho e do trabalhador.
6   Brainstorming é uma ferramenta da qualidade que consiste em reunir ideias de um grupo que envolve a contribuição
7 O Diagrama de Hommel, mundialmente conhecido pelo código NFPA 704 — mas também conhecido como diamante do perigo ou diamante de risco —, é uma simbologia empregada pela National Fire Protection 
Association, dos Estados Unidos. Nela, são utilizados quadrados que expressam tipos de risco em graus que variam de 0 a 4(Tabela1), cada qual especificado por uma cor (branco, azul, amarelo e  vermelho), que  
representam, respectivamente, riscos  específicos, risco  à  saúde, reatividade e inflamabilidade.
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Além de riscos de Classe I citados no acima, também são encontrados nos fluidos de corte dife-
rentes contaminantes biológicos (Biomas) devido a grande exposição a agentes químicos, físicos e bi-
ológicos que resultam no desenvolvimento de diferentes biomas. (FINZI, 2015).
 Após etiquetar para identificar qualitativamente e quantitativamente os resíduos classe I e classe 
II usados no laboratório, foi providenciado o transporte dos mesmos. Foi retirado do laboratório 200 
litros que fluido de corte que encontrava armazenado e foi feito um POP (Procedimento Operacional 
Padrão) para que os próprios usuários do laboratório possam entrar em contato com o laboratório de 
resíduos e solicitar a retirada dos seus fluidos e materiais contaminados. Também foi realizado o 5S com 
o descarte e reutilização de vários materiais de usuários e do próprio LEPU. Este status quo caracteriza o 
inicio da base para implantação do SGQ, SGMA e S&SO, que caracteriza o Sistema Integrado de Gestão 
com as normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2006 e OHSAS 18001:2007.

CONCLUSÕES

 Com  a  preocupação  com  meio  ambiente  torna-se  fundamental  métodos  para  que  tenha  
menor geração de resíduo e os resíduos gerados tenham uma destinação correta seguindo as normas.
 Estamos no quarto mês de atuação no projeto e já ouve um grande avanço em relação ao ambi-
ente de trabalho, destinação correta do fluido de corte, identificação e rotulagem dos fluidos, local mais 
adequado para armazenagem, conscientização de todos os usuários do laboratório e a criação dos POP’s 
para que todos do laboratório possam solicitar a retiradas dos próprios resíduos gerados. 
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RESUMO

 Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância da caracterização e gerenciamento dos 
processos na diminuição do Lead Time da máquina e da geração de resíduos, com o auxílio de softwares 
e nos programas de melhoria contínua objetivando o aumento na produtividade e qualidade dos trabalhos 
realizados no LEPU (Laboratório de Ensino e Pesquisa em Usinagem). A metodologia usada é baseada 
nas ferramentas da qualidade 5S, fluxo de processos, Kamban, CEP - Controle Estatístico do Processo, 
visando à autodeclaração dos processos do LEPU como em conformidade às normas ISO9001:2008; 
ISO14001:2004 e OSHAS18001:2007. Como resultado obteve-se uma clara melhoria no ambiente 
físico do laboratório, com estabelecimento dos POPs (Procedimento Operacional Padrão) de Ordem, 
Limpeza, Arrumação, Padronização e Saúde, além do POPs de retirada e disposição de resíduos classe 1 
das máquinas, em conjunto com o uso de EPIs (Equipamento de Proteção Individual). O Estabelecimento 
da “Cultura da Qualidade” é o desafio que está posto na comunidade, ao se enfrentar resistências e não 
conformidades praticadas pelos usuários.

Palavras chave: ROMI Discovery 760, Caracterização dos processos, LEPU, lead time, ArtCAM.
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INTRODUÇÃO

 Atualmente tem-se buscado uma gestão da produção visando um ambiente competitivo dentre 
as empresas para a obtenção de maior lucro e participação no mercado, com isso faz-se a necessidade 
de Lead Time (refere-se ao período entre  o  início  e  o  término  de  uma  atividade)  reduzidos  em  
sua  produção  (Favaretto,  2001).  Com  base  nestas informações, a área de pesquisa também não fica 
atrás por essa busca de maior eficiência na realização dos projetos, visando uma maior produção e com 
qualidade de artigos ciêntíficos, teses e dissertações.
 Em implementação no laboratório o programa do 5S que baseia-se no significado de cinco 
palavras japonesas: SEIRI (senso de utilização), SEITON (ordenação), SEISO (limpeza), SEIKETSU 
(saúde) e SHITSUKE (autodisciplina) (Barreto, 2010), visa a qualidade e melhoria contínua de práticas 
administrativas, gerenciais e operacionais do ambiente de trabalho.
 Nesta busca por organização e gerência de projetos o computador tornou-se um importante aliado 
para o homem realizar suas atividades do dia a dia, e principalmente nas áreas da engenharia. São criados 
softwares cada vez mais inteligentes e dedicados às diversas operações de projeto, tanto na fabricação 
quanto no gerenciamento dos processos.
 Para conquistar uma maior eficiencia faz-se necessário a utilização de planilhas eletrônicas, de 
softwares para organização dos tempos e processos utilizados nas máquinas, assim como softwares que 
auxiliam na criação das peças a serem usinadas nas pesquisas (Franck, 2007).
 Avanços na automação industrial aplicando sistemas de CAD/CAM (CAD do inglês Computer 
Aided Design, no português Desenho Assistido por Computador / CAM do inglês Computer Aided 
Manufacturing, no português Manufatura Assistida por Computador) tem proporcionado uma produção 
cada vez maior de peças de diferentes geometrias, tanto  simples  como  as  mais  complexas e  no  geral  
em  menor  tempo.  Desta  maneira,  aumenta-se a produtividade e reduz custos, mantendo os funcionários 
com maior segurança em atividades que oferecem riscos de acidentes. Conciliando ferramentas de 
desenho industrial e tecnologia dos softwares CAD/CAM torna -se um grande diferencial no cenário 
industrial e podemos aplicá-lo ao cenário científico (Costa, 2011).
 Com isto, a caracterização dos processos faz-se necessária para a correta discretização das 
operações e levantamento de aspectos importantes do projeto, que servem de referência para os demais 
subsequentes, diminuindo assim o tempo de utilização da máquina e a troca sem necessidade de, por 
exemplo, fluido de corte, ferramenta de corte, dispositivos de fixação e outros acessórios que podem 
ser utilizados em conjunto com a CNC (do inglês Computer Numeric Control, no português Controle 
Numérico Computadorizado).

METODOLOGIA

 Com o uso do programa dos 5S e a utilização de tabelas e softwares buscando assim uma 
organização dos processos e consequentemente diminuição do tempo de uso do maquinário, é muito 
importante adequar a este tempo de utilização o período dedicado à manutenção, tanto corretiva como 
preventiva, evitando possíveis acidentes ou até mesmo variáveis que não eram consideradas no projeto, 
como vibrações exessivas nas ferramentas de corte, desvios de forma nas peças ensaiadas, alta rugosidade 
superficial, níveis de tolerância diferentes dos especificados, entre outros fatores.
 Como parte organizacional sugere-se utilizar o software OpenProj para gestão dos projetos, pois 
é de código aberto e gratuito, sendo acessível para qualquer usuário que deseje ter um controle de seus 
projetos de forma simples e eficiente. Os relatórios e gráficos podem ser exportados para os formatos 
.xml ou .pdf, facilitando assim o compartilhamento dos dados com outros programas do gênero.
 Está sendo estudado a implementação do software ArtCAM como um gerador das linhas de 
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códigos (código G), que são as responsáveis por dar a orientação à máquina CNC (neste caso a ROMI 
Discovery 760), sobre o percurso a ser executado na usinagem da peça.
 A metodologia usada, além da pesquisa entre os usuários, é baseada nas ferramentas da qualidade: 
5S, fluxo de processos, Kamban, CEP- Controle Estatístico do Processo, visando à futura auto declaração 
dos processos do LEPU como em conformidade às normas ISO, ISO4 e OHSAS (Barreto, 2016).

Software OpenProj

 OpenProj é um software versátil com uma interface simples de usar, apresenta todas as opções 
importantes para administrar informações e processos a serem cumpridos, juntamente com os prazos 
para a sua realização e com a opção de adicionar informações relevantes do projeto para uma  melhor 
adequação no gerenciamento das operações. O OpenProj  apresenta  uma  interface  gráfica  e  amigável  
com  apresentação  dos  dados  em  formas  de  gráficos  e cronogramas como mostra a Figura.
 Com o auxílio do OpenProj podemos gerenciar os horários da máquina, que são estipulados no 
plano de projeto dos alunos de graduação,   pós-graduação e professores no início da pesquisa. Abaixo 
tem-se alguns dados que foram colhidos pela equipe de qualidade do LEPU com o auxílio dos usuários 
do laboratório no período de maio a outubro de.
 Com estes dados, adquiriu-se um massa crítica de informações que auxiliaram no estudo da 
implementação das técnicas de gerenciamento dos processos de utilização da máquina, como exemplo 
de processos temos: o tempo total de ultilização da máquina, o tipo de fluido de corte que será utilizada 
na pesquina, assim como a ferramenta de corte, entre outros itens. É de suma importância a programação 
de um período para a manutenção preventiva ou corretiva desta máquina.
 Juntamente com os processos descritos acima pode-se colocar próximos os projetos com dados 
semelhantes, como por exemplo, trabalhos que irão usar o mesmo fluido de corte, uma mesma ferramenta 
de corte ou as que não tenham muitas alterações no set-up da CNC podem ser colocados em sequência, 
afim de otimizar o tempo de operação da máquina e organizar para que não tenha trocas sem necessidade 
destes set-up.

Software ArtCAM

 ArtCAM é um software que simplifica a maneira de gerar o percurso da ferramenta na forma de 
linhas de código para  máquinas CNC, apresenta uma  interface amigável e  auto  explicativa  de  cada 
ferramenta do  programa e  é compatível com arquivos 2D e 3D gerados por outros softwares, como por 
exemplo, Autocad e Draftsign.
 O sistema CAM trabalha com interpolação linear para gerar a trajetória da ferramenta baseado 

Fig. 1 – Exemplo de utilização do Software OpenProj.
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em segmentos de retas que melhor ajustam à faixa de tolerância definida no projeto pelo operador do 
software, demonstrado na Figura 2 (Monaro, 2010). 

 O ArtCAM utiliza um design avançado e recursos de modelagem com uma gama totalmente 
integrada de estratégias de usinagem poderosas. Proporciona aos usuários produzir produtos com alta 
qualidade, com faixas de tolência muito baixas, especificação de  ferramentas, de  velocidades de  avanço  
e  megulho, alta precisão dos percursos gerados, fidelidade a peça criada, várias maneiras de editar 
percurso para facilitar o estudo, entre outras ferramentas. Nas pesquisas, ele proporciona um ganho no 
tempo de geração de vários testes sequênciais, cria rapidamente projetos detalhados de esboços e trabalha 
com arquivos 2D e 3D em vários formatos, que permitem tanto a geração de percursos simples, como a 
usinagem ao longo do vetor, rebaixos, furação, além da opção de realizar a extração de desenhos, gerando 
arquivos com relevos de diferentes alturas e, com as ferramentas apropriadas, diferentes rugosidades.
 A Figura    mostra a interface com um exemplo de um rebaixo gerado pelo ArtCAM e a direita 
mostra as linhas de códigos (Código G) gerada pelo ArtCAM, que é interpretada pela CNC, gerando o 
percurso para a peça ser usinada.
 Esta aplicação é uma sugestão da equipe de qualidade do LEPU, com a finalidade de aumentar 
a produtividade do laboratório, facilitar a excução das pequisas com a criação mais rápida dos arquivos 
a serem utilizados na usinagem e diminuir o Lead Time de utilização da máquina com a geração de 
percursos mais eficientes.

Fig. 2 – Interpolação Linear e Tolerância no CAM (Monaro e Heleno)
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Dados do Mapeamento dos Processos de Usuários do LEPU

 Foi realizada coleta de dados de alunos de pós-graduação e professores do LEPU, referêntes 
às suas pesquisas e foram levantandos alguns dados para que se pudesse observar um comportamento 
referentes as pesquisas realizadas no laboratório.
 Foram colhidos 25 questionários preenchidos por usuários com algumas perguntas pré-
estabelecidas, onde tem-se:
      • Dos 25 usuários, 12 deles utilizariam a CNC ROMI Discovery 760;
      • Destes 12, 5 fariam furação, 5 fresamento e 2 retificação; 
 • Com relação a fluido de corte alguns usuários utilizariam em suas pesquisas mais de um  
 tipo de fluido de corte onde: 7 utilizariam Óleo vegetal, 5 Óleo mineral, 4 com aditivos, 2 sem  
 aditivos, 5 emulsões, 2 soluções e 6 não utilizariam fluido de corte;
  • Destes mesmos 12, 3 utilizariam fresas, 1 utilizaria broca e alargador macho de corte, 1  
 utilizaria fresa de metal duro de topo reto, 1 utilizaria rebolo tipo copo reto, 2 utilizariam brocas  
 e fresas e 4 utiliza riam brocas como ferramentas para a realização da usinagem;
  • Material da ferramenta, 3 utilizariam HSS (Aço rápido), 2 utilizariam HSS e metal duro,  
 2 utilizariam metal duro, 1 utilizaria aço rápido revestido com TiN, 1 utilizaria rebolo com  
 óxido  de alumínio Al O , 1 utilizaria metal duro revestido com TiN e TiAlN, 1 utilizaria   
 cerâmicos, metal duro, PCBN, HSS e 1 utilizaria PCD.

 Com base  nestes dados pode-se perceber que  furação e  fresamento, contemplam mais da  
metade dos dados estudados. Com base nisto, pode-se utilizar da ferramenta já apresentada, o OpenProj, 
para gerenciar os projetos que tenham alguma semelhança e deixá-los mais próximos na sequencia de 
utilização da máquina, com o objetivo de evitar trocas excessivas de fluido de corte ou de ferramentas, 
como mostrado na Figura 1.
 Na Figura 4 é apresentado um modelo, retirado de um artigo (Siqueira e Lacerda de como foi 

Fig. 3 – Interface do programa ArtCAM e exemplo de percurso gerado em código G
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feita a montagem dos equipamentos e instrumentos de medição utilizados no levantamento dos dados do 
projeto.

1-Máquina-ferramenta ROMI Discovery 760 6-Condicionador de sinais NEXUS
2-Dispositivo de fixação de sede de válvula 7-Amplificador de carga Kistler 5019B
3-Dinamômetro Kistler 9265B 8-Amplificador de carga Kistler 5070A
4-Caixa de distribuição Kistler 5407A 9-Módulo de entrada e saída BNC-
5-Acelerômetro da Brüel&Kjaer, tipo 4501A 10-Computador com placa de aquisição

 Nesta figura é apresentada uma susgetão aos usuários de como pode ser feito um esquema 
mostrando os equipamentos que  serão  utilizados na  pesquisa,  que  facilitaria  para  o  usuário  ao  
utilizar  o  OpenProj  adicionar corretamente estes dados, auxiliando na organização dos processos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Como resultado, obtive-se uma clara melhoria no ambiente físico do laboratório, com 
estabelecimento dos POPs de ordem, limpeza, arrumação, padronização e saúde, além dos POPs de 
retirada e disposição de resíduos classe I das máquinas, em conjunto com o uso de EPIs  O estabelecimento 
da “Cultura da Qualidade” é o desafio que está posto na comunidade, ao se enfrentar resistências e não 
conformidades praticadas pelos usuários.
 Com os dados obtidos com os pequisadores do LEPU, pode-se observar algumas semelhanças 
entre as pesquisas que motivaram a aplicar os métodos acima apresentandos. Destes dados tem-se que 
furação e fresamento são as operações mais utilizadas. Em conjunto, pode-se colocar os que utilizam 
como fluido de corte o óleo vegetal e como ferramenta de corte o HSS como primeiro parâmetro e depois 

Fig. 4 – Esquema de montagem dos equipamentos e instrumentos de medição 
(Siqueira e Lacerda)
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as operações que não tiverem tanta semelhança, e por ultimo o caso de retificação que utiliza rebolo 
abrasivo como ferramenta de corte e operações que não utiliza fluido de corte. 
 Com base nas referências bibliográficas observou-se mudanças positivas com a  utilização de  
algumas dessas ferramentas e processos de organização ou de geração de percursos de usinagem, que é o 
objetivo buscado com a aplicação destes métodos.

CONCLUSÃO

 Mostrou-se a importância da caracterização dos processos na diminuição do Lead Time da 
máquina, e da redução da geração e correta disposição de resíduos, com o auxílio de pesquisa de campo, 
softwares e programas de melhoria contínua, culminando no aumento na produtividade e qualidade dos 
trabalhos realizados no laboratório e na sustentabilidade da operação. Com a  utilização do  ArtCAM 
consegue-se melhorar a  qualidade na  condução das pesquisas em usinagem.
 Para as próximas etapas, espera-se o engajamento dos stackholders no treinamento e auditorias 
internas do laboratório, visando a melhoria continua e futura auto declaração de que os processos do 
LEPU estão em conformidade às Normas ABNT ISO ABNT ISO 14001:2004 e OHSAS
 Como já citado, está em curso o estudo da implementação destas técnicas e, com a divulgação 
deste artigo, espera-se que haja um melhor conhecimento da comunidade quanto a utilização das mesmas.
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RESUMO

 Este trabalho visa contribuir para a modernização dos processos utilizados em máquinas CNC 
(do inglês Computer Numeric Control) com a implantação do Software ArtCAM que gera linhas de 
código (G) dando orientação à máquina CNC (no caso a ROMI Discovery 760, do Laboratório de Ensino 
e Pesquisa em Usinagem ). Diante disso, a equipe realizou testes usinando uma peça na máquina CNC 
utilizando o software indicado (ArtCAM), para assim, gerar o aperfeiçoamento na geração do código 
e, também, seu efetivo funcionamento no ato da usinagem. Portanto, os testes realizados buscaram 
consolidar os benefícios da sua aplicação, e a efetividade no processo de usinagem de peças, tornando-a 
ágil e moderna, reduzindo o Lead Time, aumentando a produtividade, e eliminando o manuseio de meios 
manuais para redigir o código a ser programado.

Palavras chave: CNC, Software, ArtCAM
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INTRODUÇÃO

 Na busca incessante por maior eficiência na realização de projetos, visando uma maior produção 
e qualidade de artigos científicos, teses e dissertações no meio acadêmico e técnico-científico, propõe-se 
uma busca mais aprofundada no aprimoramento do Lead Time (refere-se ao período entre o início e o 
término de uma atividade).
 É de conhecimento de todos que, o computador tornou-se um elemento fundamental na 
organização e gerenciamento de projetos, com relevância nas diversas áreas da engenharia. Atualmente, 
encontra-se disponível no mercado uma diversidade de softwares dedicados exclusivamente às inúmeras 
operações de projetos (tanto na fabricação quanto no gerenciamento).
 Diversas empresas, na busca pelo avanço da automação, e sofisticação de seus processos de 
fabricação, recorrem a sistemas computacionais conhecidos atualmente, como os sistemas de CAD/
CAM (CAD-Computer Aided Design/ CAM- Computer Aided Manufacturing). Tais sistemas promovem 
uma redução na demanda de tempo, e concomitantemente gera uma maior produção de peças de 
diferentes geometrias, desde as mais simples até as mais complexas, reduzindo o Lead Time da máquina 
e minimizando ações desnecessárias em sistemas de fixação e ferramental que são utilizados em uma 
máquina CNC (Computer Numeric Control).
 Partindo do desenvolvimento de um modelo geométrico tridimensional no sistema CAD, e em 
seguida para o sistema CAM, o programador proverá os elementos da manufatura, como: dimensões 
da matéria prima, dispositivo de fixação, artifícios de usinagem e parâmetros tecnológicos, ferramentas 
de usinagem, para o sistema elaborar primeiramente um arquivo nativo, e calcular a trajetória que a 
ferramenta deverá percorrer. Este arquivo nativo, conhecido como CLDATA (cutter location data file) 
contém somente a trajetória da ferramenta, representada por coordenadas no plano cartesiano e só pode 
ser reconhecido pelo sistema CAM, visto que não há função para máquina CNC, porque este arquivo não 
está na linguagem de programação ISO6983.
 Depois de todas as etapas concluídas, o sistema CAM empregará as informações concedidas pelo 
projetista para originar o programa NC que será emitido ao Centro de Usinagem CNC onde ocorrerá a 
usinagem do modelo geométrico criado.
 Neste sentido, o presente trabalho visa realizar testes, usinando uma peça na máquina CNC 
utilizando o software
 ArtCAM em conjunto com o programa WINCNC, para assim, gerar aperfeiçoamentos na geração 
do código e, também, num segundo objetivo, comparar este novo funcionamento, ao modo convencional 
de operação da máquina em questão, ao  confrontar as medições dos lead times dos referidos processos 
de usinagem. 

METODOLOGIA

 Foram realizados comparativos entre o método convencional e o método pelo software ArtCAM 
(como um gerador das linhas de códigos, neste caso código G), que são as responsáveis por dar a 
orientação à máquina CNC ROMI Discovery 760, sobre o percurso a ser executado na usinagem da peça.
 Neste comparativo o instrumento de trabalho utilizado foi composto por uma fresa de topo de 10 
mm e um corpo de prova de ferro fundido (F250). Foi realizado um mesmo projeto de usinagem para 
ambos os métodos, mantendo os mesmos parâmetros e comparando tempo de usinagem, acabamento e 
tempo de preparação para o desenvolvimento da programação.
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Método Convencional

 Em reunião com um dos membros da equipe, foram definidos os parâmetros e o processo de 
usinagem a serem realizados nos testes. Para demonstrar o processo feito nesse método, foi proposto 
confeccionar as linhas de código para o determinado procedimento de usinagem. Algumas dificuldades 
foram encontradas neste procedimento, tais como: a grande probabilidade de se ter variadas formas de 
erro, tanto na escrita, quanto na fo rmulação de algumas linhas; o esquecimento de algum comando; a não 
pré-visualização computacional de como o processo será executado; a elaboração do esboço e o tempo 
que se leva para se escrever e tomar todos os cuidados necessários. Foi então gerado o código em formato 
de arquivo .txt e o esboço feito à mão, conforme a Figura (1).

 Esta metodologia de criação do código durou cerca de 30 a 40 minutos e então foi realizado o teste.
O arquivo .txt, reconhecido pela CNC, composto de 24 linhas (começando na N10 e terminando na N240), 
foi transferido para o computador, que está ligado à máquina, e então enviado à CNC pelo programa 
WINCNC, onde foi checado o código e em seguida dado início a execução da usinagem no corpo de 
prova, obtendo o resultado conforme apresentado na Figura (2).

Fig. 1 – a) Código do Método Convencional, b) Esboço do contorno a ser usado

Fig. 2 – Corpo de prova após a execução do processo de usinagem

A) B)
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 A usinagem na peça teve duração de 3 minutos e 56 segundos e não houve nenhum problema ou 
imprevisto durante a execução, obtendo então uma peça dentro dos parâmetros estabelecidos.

Método de geração de código pelo software ArtCAM

 Juntamente com os autores do artigo “Caracterização e Gerenciamento dos Processos de Pesquisa 
e Usinagem no LEPU” foi realizado a programação no ArtCAM para reproduzir o mesmo processo 
de usinagem, anteriormente realizado no método convencional, seguindo os parâmetros previamente 
determinados.
 Com o passo de usinagem já determinado, foram ajustados no programa algumas variáveis como: 
o lado do perfil (neste teste, lado externo da peça), profundidades iniciais (0 mm) e finais (5 mm) e a 
tolerância do corpo de prova, a altura entre a ferramenta e o corpo de prova durante a sua movimentação 
antes e após o corte (20 mm), o passo vertical, ou seja, a quantidade que a ferramenta irá usinar a cada 
passe (2,5 mm), a rotação (1592 rpm), a velocidade de avanço (159 mm/min) e velocidade de mergulho 
(30 mm/min), a direção de corte (concordante), características e formato da peça a ser usinada.
 Após definidas todas as variáveis, juntamente com o desenho, é gerado o perfil da peça conforme 
a Figura (3).

Fig. 3 – Perfil do corpo de prova gerado pelo ArtCAM.
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 Para que a programação gerada pelo software tenha uso na CNC Romi Discovery, do LEPU, 
o percurso precisa ser salvo no formato G-Code, para que seja gerado um arquivo no formato .txt. O 
arquivo originalmente criado é composto por 64 linhas, porém, essa CNC em estudo exige uma pequena 
alteração neste arquivo, pois a mesma não compreende a linha “N10 T1M6” por isso tem-se que alterar 
apenas separando em duas linhas como mostrado na Figura (4).

 Após fazer essa pequena correção utiliza-se de um software externo, no caso o WINCNC, para 
transferir o arquivo .txt
para a CNC e então dar início ao processo usinagem. 
 Esse processo demorou cerca de 5 a 7 minutos para ser realizado. A usinagem teve duração de 3 
minutos e 51 segundos sem a ocorrência de nenhum problema ou imprevisto, obtendo assim sucesso no 
resultado esperado conforme mostra a Figura (5).

Fig. 4 – a) Código original, b) Código após alteração 

Fig. 5 – Corpo de prova após o processo de usinagem

A) B)
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RESULTADO E DISCUSSÃO

 Pode-se observar semelhanças entre os dois métodos utilizados, em termos do resultado final 
após o processo de usinagem, como acabamento e formato da peça. Em uma análise visual, obteve-
se resultados idênticos. Observou-se que tanto no processo da geração do código quanto na própria 
usinagem há uma notória redução no Lead Time onde, por exemplo, na geração dos códigos o método 
pelo software ArtCAM se torna mais viável visto que o tempo para sua geração foi de 5 a 7 minutos o 
que é consideravelmente menor que no método convencional que foi de 30 a 40 minutos.
 No método convencional, optou-se por iniciar o processo com a fresa fora da peça para começar 
a usinagem enquanto pelo software optou-se por iniciar o passo de usinagem com a fresa direto na peça.
 Outro ponto importante a se destacar é o tamanho dos arquivos gerados. Como no método 
convencional temos uma quantidade de linhas menor (24 linhas) do que pelo software (65 linhas) 
teremos dois arquivos de tamanhos diferentes, em que o arquivo gerado pelo software será maior. 
Existem algumas máquinas, como a própria Romi Discovery 760 do LEPU, que possuem uma memória 
de armazenamento curta, sendo assim, dependendo do tamanho do arquivo ele não poderá ser incluso na 
máquina. Nessa circunstância entra um terceiro software, em nossos testes o WINCNC, para fazer essa 
conexão entre a máquina e o computador evitando assim o uso da memória da máquina.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

 Na produção em larga escala de peças e/ou componentes o tempo gasto na fabricação é de 
fundamental importância, por estar ligado diretamente ao custo e a lucratividade. Infere-se que este tempo 
ganho (5segundos por peça), através da utilização do software ArtCAM, trará uma maior produtividade, 
redução de custos e maior lucratividade.
 Conclui-se ainda que o software Artcam, em conjunto com o WINCNC, pode ser utilizado 
regularmente na Discovery, diminuindo o Lead Time, e assegurando maior produtividade ao laboratório. 
Com esta redução do tempo, devido a automatização dos processos de usinagem dos trabalhos do LEPU, 
possibilita um maior intervalo de tempo, que é necessário para manutenção da máquina.
 Recomenda-se continuar os estudos com outros softwares mais modernos e que darão 
oportunidade de executar mais peças e com formas mais rebuscadas na Discovery, diminuindo ainda 
mais o Lead Time, e melhorando a produtividade.
 Além disso, este é o limiar da futura automação da máquina, o que nos insere na quarta revolução 
industrial.
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RESUMO

 Para  implantação  da gestão  de qualidade,  existem várias  ferramentas  e normas  que podem 
ser utilizadas isoladamente  ou cumulativamente,  para  obtenção  do resultado  que se busca.  No caso 
em questão,  trabalha-se para conseguir   a  Autodeclaração  de  certificação   do  Laboratório  de  Ensino  
e  Pesquisa   em  Usinagem  -  LEPU/UFU Uberlândia, frente ao SIG-Sistema Integrado  de Gestão, 
com a utilização de ferramentas  e metodologias como o Ciclo PDCA, Follow-up com adaptação e 
melhoria  em conjunto com modelo Kanban,  Programa 5S, 5W2H associado  aos POPs-Procedimento 
Operacional Padrão,  com intuito  de atender  às  normas  ABNT NBR ISO9001:2008, ISO14001:2004  e 
OHSAS18001:2007.  O objetivo principal  é aperfeiçoar o trabalho  realizado  no local,  e acoplar  a este 
a melhoria  da qualidade  de vida e segurança da comunidade,  já que laboratórios universitários, como é 
o caso, tem se comportado  como verdadeiros  laboratórios industriais.  Para  a otimização,  a equipe de 
qualidade,  utilizou o Follow-up que integrado  ao Sistema Kanban,  mostrou um melhor desempenho ao 
identificar,  acompanhar e facilitar as tomadas  de decisões, com objetivo priorizar atividades  conforme 
o diagrama de Pareto.  Com a ferramenta  5W2H, elaborou-se  POPs  de SSO-Saúde  e Segurança  
Ocupacional, que  auxiliam  o usuário  na  prevenção  de acidentes  e melhorar  a saúde ocupacional do 
LEPU. Além disso, o Programa 5S ajudou na preservação do meio ambiente,  uma vez que desenvolveu 
um POP para  adequada logística de descarte  e disposição  dos resíduos de classe I, considerados 
perigosos  pela ABNT NBR 10004:2004.  Todos os procedimentos  realizados  levaram  à criação  de 
uma agenda,  para futura certificação  do laboratório, além de contribuir  com o planejamento  das 
manutenções  preventivas  e preditivas dos maquinários. Tendo em vista as melhorias já obtidas, e as 
demais que se obterão,  espera-se  que o LEPU possa ser modelo para outros laboratórios universitários, 
e/ou centros que se assemelham ao mesmo, após a Autodeclaração.

Palavras chave: Follow-up, Kanban, SIG, POP e Diagrama de Pareto.
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INTRODUÇÃO

 Empresas e instituições  buscam a certificação,  já que fazem parte de um ambiente comp  titivo, 
cheio de mudanças, e as exigências  dos seus consumidores  têm-se tornando cada vez mais complexas.  
Esses fatores afetam diretamente  o ambiente  em que essas  empresas  e instituições  estão  inseridas,  
podendo  até fazer  com  que  elas  percam  espaço  no mercado,  caso não optem  por se adaptarem  
constantemente.  Diante  isso, se faz necessário  utilizar  meios  que gerem distinção e vantagens 
competitivas em relação às outras. (Jiménez, 2015)
 A certificação é considerada uma vantagem competitiva para as empresas, além de fomentar 
a economia e o desenvolvimento  do país, podendo considerar que é uma área de vasta expansão nos 
últimos anos.
 Atualmente  o Laboratório  de Ensino  e Pesquisa  em Usinagem  - LEPU,  pertencente  à Faculdade  
de Engenharia Mecânica  da Universidade  Federal  de Uberlândia,  vem  passando  por transformações  
e adaptações  com o intuito  de alcançar sua Autodeclaração  frente a um SIG (Sistema  Integrado  de 
Gestão) e futura certificação,  já que o mesmo se emprenha-se  em difundir a importância  da pesquisa 
de usinagem para o mercado e para a indústria com preocupações como a qualidade, meio ambiente e 
segurança, aos seus alunos e toda a comunidade.
 A fim de alcançar a Autodeclaração  e futura certificação, se fez o uso de ferramentas da qualidade, 
normas, métodos e metodologias.  As ferramentas da qualidade são consideradas  métodos com o 
objetivo de definir, mensurar, analisar e apresentar propostas para a resolução de problemas que podem 
ser detectados durante o desenvolvimento  dos trabalhos. Segundo Yoshinaga  (1988), “as ferramentas  
sempre devem ser encaradas  como um MEIO para atingir as METAS ou 
objectivos”. Os meios apresentados  representam às ferramentas que podem ser aplicadas na dentificação 
e melhoria da qualidade, já a meta é o fim, ou seja, onde se que chegar.
 Ao se aplicar  as ferramentas  da qualidade  é preciso  saber  sua finalidade,  como  e onde aplicá-
las,  desse  modo  a organização pode, diminuir custos, identificar problemas que existem e solucioná-los  
eficazmente,  e consequentemente aumentar sua qualidade, entre outros. (Barreto, 2000; Alves, 2010) 

METODOLOGIA

 A marcha para o processo de certificação já esta ocorrendo,  a partir da utilização das ferramentas  
da qualidade tais como, 5W2H associado os POPs (Procedimentos  Operacionais  Padrão), Follow-
up integrado ao Sistema Kanban, Ciclo PDCA,  Diagrama   de  Pareto,  Programa   5S,  conceitos   e  
fundamentos   das  normas   ABNT  NBR  ISO9001:2008, ISO14001:2004  e OHSAS18001:2007.
 O uso do Programa  5S, é extremamente  indespensável,  o qual  trabalha  o gerenciamento  do 
espaço  de trabalho mantendo-o  ordenado, limpo, saudável e de qualidade em uma organização  (Khamis 
et al. 2009; Heméritas,  1998). A expressão  5S representa  cinco palavras japonesas,  as quais indicam 
diferentes  etapas que a metodologia  aplica, sendo elas: Seiri (senso  de utilização),  Seiton (senso  de 
ordenação),  Seiso (senso de limpeza),  Seiketsu  (senso  de saúde)  e Shitsuke (senso de autodisciplina).
 Para facilitar a continuidade  e o bom desenvolvimento  do Programa 5S, utilizou o Follow-up 
integrado ao Sistema Kanban. De acordo com Slack (2007), o Sistema Kanban é de origem japonesa, na 
qual essa a palavra significa cartão ou sinal que é identificado visualmente,  podendo existir diferentes 
aplicabilidades  para este, variando onde e como será utilizado.  Tal sistema associado à expressão  
Follow-up,  que quer dizer, supervisionar  ou fazer o acompanhamento  de algo, tendo como finalidade 
concluir se os trabalhos realizados estão dando resultados ou não.
 A inovação utilizada é a integração  do Sistema Kanban com o Follow-up,  a partir desse, foi 
possível desenvolver atividades a fim de identificar, acompanhar e facilitar as tomadas de decisões, com 
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objetivo priorizar atividades a serem realizadas conforme  o Diagrama de Pareto e também e a elaboração  
de um plano de ação com a ferramenta  5W2H, o qual se faz necessário.
 A  elaboração  do  Follow-up  e  feita  de  maneira  digital,  nesse  local  são  descritas  tarefas,  
reuniões  entre  outras atividades que ocorreram,  que estão acontecendo  e as futuras. Tais registros não 
são escritos com vasta informação de detalhes,  mas com  a leitura  do mesmo  é possível  identificar  se 
trabalho  desenvolvido  esta conseguindo  alcançar  os resultados  desejados,  e quais  os locais  deveram  
receber  maior  atenção,  entre  outras  informações  que por fim acaba sendo o relatório  distribuído  a 
todos os membros  da comunidade  para ter conhecimento  do trabalho  que esta sendo realizados no 
ambiente comum.
 As tarefas  são destacadas  em três  cores  distintas,  o destaque  na cor  preta  significa  que  
a tarefa  foi realizada  e finalizada com êxito, já a demarcação na cor vermelha indica aquelas que 
necessitam ser concluídas com urgência e por fim, a tarefa demarca na cor azul, representa aquelas a 
serem feitas com menor prioridade e continuamente.  O Quad. (1) mostra a legenda contida no início do 
relatório que é atualizado semanalmente.

 A partir da sinalização das tarefas no Follow-up, foi possível identificar os problemas e com o 
Diagrama de Pareto priorizar a resolução desses. O Diagrama de Pareto faz o uso da relação 80 por 20, 
expressando que 80% dos problemas são originados por apenas 20% das causas.
 A aplicação  do Sistema  Kanban,  tambem  é usado  como  sinalizador  visual  do estado  da 
arte  do processo,  após auditoria interna no laboratório, onde foram fixados vários sinalizadores  pelo 
local, com o propósito de fazer as pessoas se atentarem para a organização, segurança, limpeza, entre 
outros. No selo exite dois círculos menores e um maior, com as cores verde, significando  que o ambiente 
está em conformidade  com os padrões, amarelo que expressa que o local necessita  de mais atenção  e 
acompanhamento,  e a cor vermelho  indica  que o espaço  não se encaixa  nos padrões  de conformidade 
exigidos, e necessita de um plano de ação com urgência.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

 Após a implantação  do Programa  5S e dos conceitos  das normas  ABNT NBR ISO9001:2008,  
ISO14001:2004  e OSHAS18001,  verificou-se  notável  mudança  no laboratório  em questão,  com 
ambientes  mais limpos  e organizados, incluindos  mesas e postos de trabalho,  e consequentemente  
melhoria  da qualidade  de vida da comunidade  acadêmica usuária.
 Com a execução do Programa 5S, foi feito descartes semanais de artigos, teses e dissertações 
em papel, pois muitos estão disponíveis  na internet, e aqueles considerados  notáveis e raros, apesar de 
antigos foram digitalizados  e postados no blog  do LEPU,  acessível  no endereço  eletrônico  www.
lepuufu.blogspot.com.br,  para  facilitar  a acessibilidade  e conhecimento de todos. 
 Os locais que ganham selo verde servem de exemplo para os demais integrantes  da comunidade,  
mas aqueles que recebem  selo  amarelo  como  indicado  na  Fig.  (2),  são  acompanhados   e  orientados  

Fig. 1 – Legenda do Follow-up
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frequentemente   para  consiguir adquirir  o selo verde e se tornar tambem  referência  aos outros usuários.  
Todavia,  aqueles em que a auditoria  interna atribui  o  selo  vermelho   como  pode  ser  visto  na  
Fig.  (3),  os  responsáveis   pela  área  são  intimados   a  prestar esclarecimentos  e é estipulado  prazo 
para aplicação  de um plano de ação para resolver  o problema  o quanto  antes. Quando a solução dos 
problemas envolve custos, o projeto para execução é solicitado e o prazo é extendido,  como no caso da 
falta de espaço adequado para o armazenamento  de óleos e utensílios.

 Com a finalidade  de solucionar  problemas  de segurança,  e atender  a norma OHSAS  18001 
e as NRs 5 e 12, foi pintada a faixa de segurança no LEPU, como indicado na Fig. (4). De acordo com 
o conceito de Deming, após rodar o PDCA, um processo pode exigir projetos para que haja melhoria  
ou mesmo para se manter, como o caso da máquina discovery,  que teve sua manutenção  melhorada,  
mas que por ainda não fazer manutenções  preventivas,  está com selo amarelo, enquanto a gestão do 
laboratório discute a melhor forma de implantar tal procedimento padrão.

Fig. 2 – Máquina Discovery com selo amarelo

Fig. 3 – Local que recebeu selo vermelho
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 O LEPU de maneira  geral recebeu o selo amarelo conforme  indicado na Fig. (5), porque nem 
todos os locais do laboratório  não receberam  o selo verde, no momento em que todos os ambientes  
receberem o selo verde o laboratório também receberá, mas isso só irá acontecer se a comunidade estiver 
disposta a fazer tais mudanças e melhorias.

Fig. 4 – Planta baixa do LEPU exemplificando a pintura das faixas conforme as NRs 5 e 12, 
e o local para estocagem dos fluídos e saída de emergência

Fig. 5 – Selo do LEPU – Laboratório de Ensino e Pesquisa em Usinagem
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CONCLUSÃO

 Após  a  implantação   do  Programa  5S,  ajuste  da  limpeza  com  as  faxineiras  terceirizadas   para  
atender  novas exigências com os POPs, realização de patrulhas da qualidade quinzenais com fotos de 
auditores internos, discutir em reuniões  mensais  o gap que ainda persiste em termos de respeito ao meio 
ambiente  e segurança  ocupacional,  realizar pesquisa de melhores usos dos equipamentos,  podemos 
afirmar que o LEPU está em estado de atenção, portanto ainda rodando  o PDCA, como mostrado  na 
Fig. (5), com acompanhamento  dos pontos ainda degrados  indicados  pelo selo vermelho e em fase 
de atenção representado  pelo selo amarelo (caso em que se encontra sua principal máquina, Centro de 
Usinagem CNC, modelo Discovery 760, conforme visto na Fig. (2)).
 Um sistema  da Qualidade  Integrada  de um laboratório  é uma  tarefa  construída  a muitas  
mãos,  e a comunidade usuária é co-protagonista  na solução alcançada.  É necessário  observar  que a 
Roda de Deming pode também involuir, como aconteceu com a Toyota em 2008, quando a mesma caiu 
fragorosamente  no ranking da qualidade mundial após ocupar o primeiro posto. Isso também poderá 
acontecer no laboratótio, certos nichos cairam do selo amarelo para o selo vermelho, ou de maneira 
evolutiva, saindo do selo amarelo e indo para o selo verde, isso após a execução do plano de ação  
acordado.  Esta  inovação  originária  do  Sistema  Kanban  é  a  principal  inovação  mostrada  neste  
trabalho,  ora documentado por fotos, e pelo testemunho da comunidade acadêmica.
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RESUMO

 Este artigo retrata parte da experiência durante o processo de implantação e execução da 
metodologia do Programa  5S,  visando  à  Autodeclaração  do  Laboratório  de  Ensino  e  Pesquisa  em  
Usinagem  –  LEPU/UFU Uberlândia a um SIG - Sistema Integrado de Gestão, conforme as normas 
ISO9001:2008, ISO14001:2004 e OHSAS18001:2007.  Tendo  como  objetivo principal, aperfeiçoar 
a  qualidade do  trabalho realizado no  local, em conjunto com o respeito ao Meio Ambiente, saúde 
e segurança da comunidade, haja visto que alguns laboratórios universitários, como é o caso, tem se 
comportado como verdadeiros laboratórios industriais. Desde a implantação do projeto, foram analisadas 
e realizadas diversas ações corretivas de acordo com o programa 5S. Até o momento, é possível notar a 
diferenciação ocorrida, se compararmos o antes e o depois do 5S no LEPU. Algumas dessas melhorias são: 
o aumento do espaço disponível dentro do laboratório, maior quantidade de itens dispostos corretamente 
e em lugares adequados, elevação da organização e limpeza do local, melhor comunicação, entre outras. 
Tendo em vista os avanços já obtidos, e focando nos demais que se obterão na sequência da aplicação da 
metodologia, espera-se que o local trabalhado possa ser modelo para outros laboratórios universitários, 
e/ou outros centros que se assemelham ao mesmo, após a Autodeclaração de LEPU.

Palavras chave: Programa 5S, Follow-up, Kanban, POPs e SIG.
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INTRODUÇÃO

 As empresas brasileiras vêm buscando por certificações, já que o mercado está mais competitivo, 
e só assim elas terão vantagens no mercado brasileiro, e também poderão ocupar uma fatia do mercado 
internacional. Para uma organização obter uma certificação, o comprometimento do time é crucial, logo 
todos colaboradores devem trabalhar em conjunto, a fim de alcançar o mesmo objetivo, a partir de firme 
condução da liderança na pirâmide de gestão da qualidade (Alves & Barreto, 2010).
 Heméritas (1998) afirma que, em dezembro de 1994 já havia 460 empresas brasileiras com 
a certificação de qualidade. De acordo com a  ISO (Internacional Organization for Standardization – 
Organização Internacional de Normalização), no ano de 2011 o Brasil era o país com o maior número 
de certificação em toda a América com 28.325 certificados, seguido dos Estados Unidos com 25.811 
certificados.
 Um produto de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, acessível, 
segura e no tempo certo, as necessidades do cliente (Campos, 2014).
 O Laboratório de Ensino e Pesquisa em Usinagem - LEPU/UFU Uberlândia, busca por sua 
certificação, já que o mesmo se preocupa em transmitir a seus alunos e toda a comunidade, a importância 
da pesquisa de usinagem para o mercado e a indústria com preocupações com a qualidade, meio 
ambiente e segurança. A marcha para processo de certificação já esta ocorrendo, a partir da utilização 
das ferramentas da qualidade tais como POPs (Procedimentos Operacionais Padrão), Follow-up com  
inovação  em conjunto com o  modelo  Kanban,  melhoria contínua PDCA, conceitos e fundamentos da 
ISO9001:2008, ISO14001:2004 e OHSAS18001:2007, e principalmente o programa 5S.
 O objetivo deste artigo é mostrar o aperfeiçoamento do trabalho realizado no local, ao focar o 
conjunto que se inicia na qualidade do produto (usinagem, seja ela para fabricação de uma peça, um 
teste específico ou um projeto de pesquisa em nível de  iniciação científica, mestrado ou doutorado), 
respeito ao  meio ambiente e  à  saúde e  segurança da comunidade, haja vista alguns laboratórios 
universitários terem se transformado em verdadeiros laboratórios industriais. Retrata principalmente, 
parte da experiência em relação à implantação e execução da metodologia do Programa 5S,
visando futura Autodeclaração de conformidade, frente ao SIG com as normas ISO9001:2008; 
ISO14001:2004; e ISO18001:2007, no Laboratório de Ensino e Pesquisa em Usinagem – LEPU/UFU 
Uberlândia. 

METODOLOGIA

 Esse trabalho restringiu-se a explorar apenas a metodologia do Programa 5S. O Programa 5S é 
considerado a base para  futura  Autodeclaração do  LEPU  com  os  processos  conforme  as  normas  
ISO9001:2008, ISO14001:2004 e OHSAS18001:2007.

PROGRAMA 5S

 O programa 5s se originou no Japão, com o princípio de gerenciamento de espaço de trabalho 
mantendo-o ordenado, limpo, saudável e de qualidade em uma organização (Khamis et al. 2009; 
Heméritas, 1998). A expressão 5S representa cinco palavras japonesas, as quais indicam cinco diferentes 
etapas que a metodologia aplica, sendo elas: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke (Osada, 1989; 
Kobayashi, 2005).
 A tradução para o português, inicia-se com a palavra senso para manter o nome original do 
programa 5S, e também pelo fato da palavra expressar entendimento, capacidade de apreciar e de julgar. 
Assim, de acordo com:
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 1- Seiri – Senso de Utilização: representa analisar e classificar todos os itens e retirar do local 
todos os itens que não necessitem estar naquele local, ou seja, tenha o necessário na medida certa;
 2- Seiton  –  Senso  de  Ordenação:  representa  arrumar  todos  os  itens  de  maneira  organizada,  
propiciando acessibilidade e agilidade, ou seja, cada item deve ter o seu devido lugar;
 3- Seiso – Senso de Limpeza: representa realizar a limpeza, cada colaborador deve ter consciência 
que o seu local de trabalho dever permanecer limpo antes, durante e depois do trabalho;
 4- Seiketsu – Senso de Saúde: representar preocupar-se com a saúde física, mental e emocional 
do colaborador, ou seja, é a preocupação da qualidade de vida no trabalho;
 5- Shitsuke  –  Senso  de  Autodisciplina:  representar  assegurar  a  adesão  pela  disciplina  para  
as  regras  e procedimentos pré-estabelecidos.

 Antes de iniciar o projeto, foi exposto para toda comunidade e abordada à importância e os 
pontos positivos que o mesmo iria trazer ao ambiente. Explicou-se também sobre as metodologias a 
serem aplicadas, e sobre a necessidade de participação e colaboração. Mas, como toda mudança gera 
desconforto, esse é um dos obstáculos que foi, e continua sendo enfrentado.
 Para obter o resultado esperado, é necessário trabalhar com as cinco etapas separadamente e em 
ordem, pois pode interferir significativamente no resultado final. As três primeiras etapas, das cinco, são 
operacionais, a quarta mantém o nível alcançado durante a implementação, e a quinta etapa, auxilia na 
melhoria contínua do processo.
 No intuito de manter a melhoria contínua durante todas as cinco etapas, foi proposto a criação de 
vários POPs, através dos quais, os operadores seriam treinados, e na dúvida do que fazer, em determinados 
assuntos e tarefas, obteriam o suporte para executar a tarefa corretamente.
 Dentre as cinco etapas do programa 5S, iniciou-se a implantação da metodologia pelo Senso 
de Utilização, no qual a comunidade é indagada sobre a falta de utilização de vários itens presentes no 
laboratório. A sala dos alunos de IC – Iniciação Científica foi o segundo local onde se iniciou a aplicação 
do Senso de Utilização. Neste ambiente, havia vários itens desorganizados, de fácil acesso os quais não 
eram utilizados, há um grande período de tempo.
 A partir desta etapa, foi criada a mesa de descarte, que tem como função principal receber todo e 
qualquer item inutilizável, mas que pode ser de grande valia para algum outro membro da comunidade 
como artigos, revistas (caso os dois itens já se encontrarem digitalizado), caixas, CDs, entre outros. Os 
itens inutilizáveis ficaram dispostos na mesa durante um mês, caso eles não fossem reutilizados nesse 
período de tempo, os mesmos seriam encaminhados ao LRQ - Laboratório de Resíduos Químicos da 
própria Universidade, localizado no bloco 5J, o que de fato ocorreu com centenas desses itens.
 A principal preocupação com essa sala, se deve ao fato de na época existirem resíduos de classe 
I armazenados em recipientes e local totalmente inadequados. De acordo com a NBR 10004:2004, os 
resíduos de classe I são considerados perigosos (Barreto, 2000). Com a existência desse resíduo na sala, 
foi lavrada a não conformidade e realizada a retirada imediata dos mesmos para armazenamento correto 
e futuro descarte.
 Na sala do coordenador do LEPU foi o primeiro local a ser aplicado o Senso de Utilização. Nesse 
ambiente havia vários artigos, livros, entre outros documentos, nos quais acumulava poeira e fungos, 
e sua utilização quase não acontecia. Esses materiais não poderiam ser descartados, pois têm grande 
importância no mundo acadêmico. Para não se desfazer dos referidos documentos, está ocorrendo à 
catalogação de todos os materiais encontrados, e em seguida, está sendo realizada pesquisa se os mesmos 
estão disponíveis ou não na internet. Os que não estão disponíveis são escaneados, e assim estamos 
transformando os documentos físicos em digitais.
 Pensando em disponibilizar os documentos digitais para toda comunidade, criou-se o blog do 
LEPU, acessível no endereço eletrônico www.lepuufu.blogspot.com.br, para facilitar a acessibilidade 
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a todos. À medida que os documentos físicos vão sendo digitalizados, ou encontrados disponíveis na 
internet, os mesmos vão sendo dispostos na mesa de descarte. 
 O Senso de Ordenação foi, e ainda está sendo trabalhado com a intenção de organizar os 
materiais, ferramentas, máquinas, fluídos de cortes, entre outros, em lugares específicos, a fim de facilitar 
a locomoção, acessibilidade e agilidade dentro do laboratório.
 Para se obter uma  maior ordenação dentro do  laboratório, elaborou-se uma etiqueta de  
identificação, que  é disponibilizada a todos da comunidade, objetivando que  possam guardar materiais, 
dispositivos e pertences que ficam no laboratório, em um local específico e devidamente identificado com 
a etiqueta.
 Para a sala dos alunos de ICs, foi feito um projeto que contempla a reorganização da sala, 
deixando-a com maior espaço de locomoção nos corredores e de maneira que possa comportar maior 
quantidade de alunos, como mostra a Fig. (1) a seguir.

 Para ocorrer a retirada dos resíduos classe 1, os mesmos devem estar em recipientes devidamente 
identificados, informando a classe e qualificação de acordo com o Diagrama de Hommel, isso é feito 
através de etiquetas. Foi elaborado, um modelo de etiqueta padrão, assim todos os recipientes com 
resíduos terão a mesma identificação.
 Em seguida, foi realizado o Senso de Limpeza, decorrente da conscientização de limpeza não 
estar adequadamente internalizado no cotidiano da comunidade. Busca-se aprimorar esse senso, no dia a 
dia do LEPU, pois a limpeza deve estar presente antes, durante e depois da utilização do laboratório.
 Os professores são considerados um dos principais meios de levar essa conscientização aos alunos 
e aos outros membros da comunidade, pois são vistos como mentores, pessoas respeitadas por todos, para 
trabalhar na conscientização da comunidade, o que torna a tarefa menos árdua.
 Para essa etapa criou-se um POP, que auxilia as pessoas sobre quais tarefas devem ser realizadas 

Fig. 1 – Projeto para melhorias na sala dos alunos de IC do LEPU.
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antes, durante e depois de utilizar a máquina de usinagem. E também, descreve como deve ser realizada 
a limpeza, retirada de fluidos e resíduos classe 1, a fim de manter a conservação do equipamento.
 Já a quarta etapa, o Senso de Saúde, sempre é  explicado e  transmitido aos colaboradores nas 
reuniões que acontecem toda última sexta-feira de cada mês para a comunidade. Nela é discriminada 
a importância da saúde física, mental e emocional dos usuários durante o trabalho desenvolvido no 
Laboratório, onde se preza pelo zero acidente e zero lesão.
 Nessa  etapa,  criou-se  também  um  POP,  no  qual  fica  claro  ao  operador  da  máquina,  
quais  são  os  EPIs  – Equipamento de Proteção Individual, que o mesmo deve usar quando utilizar a 
máquina. Em uma das reuniões que ocorreram, explicou-se aos membros, a importância e a gravidade 
dos acidentes que poderiam ocorrer, caso os EPIs não fossem utilizados corretamente.
 Em relação aos EPCs – Equipamentos de Proteção Coletiva foram analisados e propostos projetos 
para as melhorias da segurança e qualidade de vida da comunidade, como por exemplo, a exaustão de 
gases e a sinalização de faixas de segurança conforme as NRs 5 e 12, como mostra a Fig. (2). 

 Um dos principais problemas encontrados e que ainda persiste, é com relação ao armazenamento 
incorreto dos fluídos com resíduos classe 1. No intuito de sanar esse problema, criou-se um POP próprio 
para a segregação e descarte desse resíduo, desta forma toda a comunidade possui agora uma ferramenta 
adequada às necessidades do LEPU. Nesse mesmo POP, estabeleceu-se uma logística até o local onde 

o resíduo será devidamente disposto conforme mostra a Fig. (3), 
indicado pela circular MI-CIRCULAR/016/2016/DIRSU/PREFE 
de 24 de março de 2016, na qual trata que todo gerador de resíduos 
deverá embutir nos seus custos o transporte e o condicionamento dos 
mesmos.

 

Fig. 2 – Projeto para implantação de sinalização conforme as NRs 5 e 12 da 
pintura das faixas, local para fluídos e saída de emergência.

Fig. 3 – . Logística do resíduo classe 1.
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Na última etapa, o Senso de Autodisciplina visa tornar a nova cultura, em um modo de vida da comunidade, 
fazendo-a aceitar e respeitar as regras e procedimentos existentes e implantados no LEPU. No intuito de 
fazer com que todos na comunidade, respeitem as regras e procedimentos citados anteriormente (POPs), 
criou-se um Relatório de não conformidade e ação corretiva/preventiva, o qual é preenchido quando o 
usuário desrespeita alguma norma ou regra, como mostra a Fig. (4), o qual registrará principalmente a 
ação falha dos recalcitrantes.

CONCLUSÃO

 Com a aplicação da metodologia o Programa 5S foi possível perceber clara melhoria ocorrida no 
ambiente de trabalho do LEPU. Como a futura Autodeclaração aborda a adesão as normas de Qualidade 
(ISO9001:2008), Meio Ambiente (ISO14001:2004) e Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional 
(OHSAS18001:2007), a implantação do 5S é o arcabouço para o Sistema de Gestão Integrada da 
Qualidade, sendo a base para este trabalho.
 Como resultado já alcançado, estabeleceu-se na comunidade, uma comunicação tácita de todos 
os sensos do programa 5S, e foi possível resolver o grave problema de passivo ambiental acumulado 
anos a fio, de resíduos perigosos oriundos das operações das máquinas do laboratório.
 A partir dessas melhorias pode-se afirmar que o LEPU se tornou um lugar mais saudável e seguro 
para trabalhar, visando às metas de zero acidente e zero lesão, apesar das não conformidades ainda 
encontradas, e devidamente registradas.

Fig. 4 – Relatório de não conformidade e ação corretiva/preventiva.
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RESUMO ExPANDIDO

 A preocupação que a sociedade vem demonstrando com a qualidade do ambiente, e com a 
utilização sustentável dos recursos naturais, tem-se refletido na elaboração de leis ambientais cada vez 
mais restritivas quanto à emissão de poluentes, à disposição de resíduos sólidos e líquidos, à emissão de 
ruídos e à exploração de recursos naturais. Acrescente-se, a tais exigências, a existência de um mercado 
em crescente processo de conscientização ecológica, no qual mecanismos como selos verdes e normas, 
como a Série ISO 14000, passam a constituir atributos desejáveis, não somente para a aceitação e compra 
de produtos e serviços, como também para a construção de uma imagem  ambientalmente  positiva  junto  
à  sociedade.  Também  a  necessidade  de  garantir  a integridade física, psicológica de quem produz tem 
levado as empresas a certificar seus serviços de S&SO, através da norma OHSAS 18001:2007.

 Dessa forma, para propor a criação de um sistema de gestão ambiental e de S&SO aplicado aos 
laboratórios de usinagem de materiais, faz-se necessária uma visão geral do departamento como gerador 
de conhecimento e patentes conforme a figura 1 - ISO9001:2008, para a criação de um modelo coerente 
e sustentável. Pensando-se desta forma, chega-se a alguns questionamentos: como montar um sistema de 
gestão integrada com as citadas normas em um laboratório, de ensino e pesquisa em usinagem? (ALVES, 
P. H. & BARRETO, J. C. N, 2010).

Fig. 1 – Pirâmides de Gestão Integrada
Fonte: BARRETO, 2007. 
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METODOLOGIA

1 ª ETAPA: DIAGNOSE

 Tem por objetivo realizar um levantamento geral do LEPU, no que se refere às necessidades 
de implantação do Sistema Integrado de gestão da qualidade. Esta análise será executada através de 
entrevistas com diretor, coordenadores, chefes e professores, além de usuários. Os pontos a serem 
analisados nesta fase são: O fluxo global de atividades do LEPU (desde o planejamento até a entrega de 
produtos e serviços) – figura 2; Os fluxos de produção e/ou execução de serviços; As relações  entre  os  
departamentos;  As  exigências  legais;  Fornecimento  de  matéria  prima;  As atividades de atendimento 
a clientes (alunos, em sua maioria, mas também professores, e outros departamentos).

2 ª ETAPA - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA E DOCUMENTAÇÃO

 Análise da sistemática a ser adotada para elaboração de procedimentos;
 Estabelecimento do House Keeping (5S) com uso das demais Ferramentas da Qualidade;
 Criação   de   procedimentos   básicos   integrados   do   Sistema   ISSO   9001:2001/ ISO14001:2006/ 
OSHAS18000:2007, (no cronograma a seguir) regulamentando as seguintes atividades:

 a) Como redigir procedimentos e outros documentos;

 b) Estrutura de arquivos para originais e cópias de documentos;

 c) Processo de elaboração, com comentários em reuniões mensais com RD e RA - e emissão de  
 documentos;

 d) Codificação de documentos;

 e) Sistemática para revisões de documentos técnicos; 

Fig. 2 – Mapa Sistêmico da Interação entre os Principais do SIG – Sistema Integrado de Gestão
Fonte: ALVES, P. H. & BARRETO, J. C. N, 2010.
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 f) Controle para distribuição de cópias;

 g) Tratamento de documentos confidenciais;

 h) Definição  e treinamento de redatores entre os usuários,  atores do Sistema (do LEPU),    
 responsáveis pelo co-planejamento do SGQ, SGA e SS&SO do LEPU; Elaboração dos  
 procedimentos operacionais Padrão- POPs; E implantação desses POPs entre os operadores e  
 usuários do LEPU.

RESULTADOS ESPERADOS

 Vantagens e Benefícios esperados pós-implantação do SIG:

     Redução de custo;
     Melhoria dos processos e sustentabilidade da produção;
    Maior envolvimento dos colaboradores;
 
 Colocação  do  LEPU  como  protagonista,  ao  se  estabelecer  em  um  pequeno  universo 
brasileiro de laboratórios, com processos preparados para certificação integrada nas normas ISO9001/
ISO14001 e OSHAS 18001.



42

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O cronograma ilustrado na figura 3 está no terceiro mês de execução sem atraso. Significa que:

 1-  Os processos para a qualidade - Identificando roteiros padrão, similares, executados no
LEPU, como 5S e artigos com possíveis patentes - requisito 4 da  ISO9001:2008;
 2-  Os aspectos ambientais da operação do LEPU - Identificando e dando fim adequado a resíduos 
que causam impactos ambientais - requisito 4.3.1 da ISO14001:2006;
 3-  Perigos e Riscos de SSO (Saúde e Segurança Ocupacionais) - Estabelecendo relatórios (com
fotos) de não conformidade em SSO - requisito 4.3.1 da OHSAS 18001;
 4-  Requisitos  legais  e  outros-  Alerta  de  não  conformidades  no  cumprimento  das  NRs  e 
auditando Planos de ação da comunidade - requisitos 4.3.2 da ISO14001 e 4.3.2 da OSHAS18001;
 5-  Política Integrada - Estabelecimento da Política e missão do LEPU- requisitos 5.3 da ISO 
9001, 4.2 da ISO14001 e 4.2 da OHAS18001;
 6-  Foco  no  Cliente  -  Estabelecimento  da  missão  do  LEPU  como  formador  de  pessoas  - 
requisito 5.2 da ISO9001;
 7-  Requisitos Gerais - Os fundamento da ISO9001 expressos em um manual da Qualidade - 
requisito 4.1 da ISO9001;
 8-  Processos  com  clientes-  Identificação  dos  processos  principais  para  atender  os  clientes
LEPU- requisito 7.2 da ISO9001.

Fig. 3 – Cronograma de Execução
Fonte: ALVES,P.H. & BARRETO, J.C.N., 2010. 
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INTRODUÇÃO

 A preocupação que a sociedade vem demonstrando com a qualidade do ambiente e com 
a utilização sustentável dos recursos naturais, tem-se refletido na elaboração de leis ambientais que, 
cada vez mais, estão sendo restritivas quanto à emissão de poluentes, à disposição de resíduos sólidos 
e líquidos, à emissão de ruídos e à exploração de recursos naturais. Acrescente-se, à situação acima, 
ainda, a existência de um mercado em crescente processo de conscientização ecológica, no qual , 
mecanismos como selos verdes e normas, como por exemplo a Série ISO 14000,que passam a constituir 
atributos desejáveis, não somente para a aceitação e compra de produtos e serviços, como também 
para a construção de uma imagem ambientalmente positiva junto à sociedade. Também a necessidade 
de garantir a integridade física e psicológica de quem produz, tem levado as empresas a certificar seus 
serviços de S&SO (Saúde e Segurança Ocupacional), através da norma OHSAS 18001:2007. A figura 1, 
a seguir, mostra as pirâmides de gestão integrada, baseadas nas normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 
18001.

Fig. 1 – Pirâmides de Gestão Integrada.
Fonte: Barreto, 2007. Arte: Paulo Henrique Lopes Alves.



45

 Dessa forma, para propor a criação de um sistema de gestão ambiental e de S&SO, aplicado aos 
laboratórios de usinagem de materiais, faz-se necessária uma visão geral do departamento como gerador 
de conhecimento (dissertações, teses, artigos) e patentes, conforme a ISO 9001:2008, mostrado na figura 
1, para a criação de um modelo coerente e sustentável. Pensando-se desta forma, chega-se a alguns 
questionamentos, entre eles o principal é : como montar um sistema de gestão integrada, com as normas 
citadas, em um laboratório de ensino e pesquisa em usinagem? (ALVES, P.H. & BARRETO, J.C.N., 
2010). Responder a esta pergunta, é o objetivo deste trabalho.

HISTÓRICO
 A parceria para este pós-doutorado, nasceu em Goiânia há 5 anos atrás, quando, escalado para 
autorização de um curso de Engenharia Mecânica, como avaliador do MEC, conheci o professor Álisson 
Rocha Machado, supervisor deste pós-doc, que na época era coordenador do LEPU. Aos poucos fomos 
sedimentando a ideia deste trabalho, como um desafio, haja vista  as consultorias acontecerem em 
empresas privadas, e o LEPU é um laboratório, dentro de uma Universidade Federal.
 O primeiro impacto para quem chega, apesar de aposentado há 20 anos em uma Instituição 
Federal de Ensino, porém ligada à tecnologia e patentes (O Instituto Federal de Ensino e Tecnologia de 
SP), vindo da iniciativa privada, (onde sou sócio diretor de consultoria desde 1989) é de perplexidade, 
pois a comunidade aparentemente não valorizava normas que regem o mercado nacional e internacional, 
principalmente as ISOs 9001 e 14001. Mensalmente era convidado para as reuniões do departamento, no 
qual fui um pregador a convencer professores e alunos da importância do trabalho proposto, e enfrentei 
resistências esperadas (porque as há nas companhias privadas) e mesmo aquelas não esperadas, por parte 
de formadores de opinião na academia, notadamente professores e técnicos de carreira.
 A aposentadoria do supervisor durante o trabalho, também trouxe turbulências com a troca de 
lideranças na coordenação do laboratório, que não partilhavam da mesma visão proposta pelo trabalho. 
Confesso que quase desisti, todavia a experiência do professor Álisson ao costurar sua sucessão, nos 
possibilitou a continuidade. Assim, garantiu a formação de uma pequena, porém aguerrida equipe 
de alunos de Iniciação científica (ICs), que me ajudou a implantar os Procedimentos Padrão, realizar 
Comunicações com o alunado, reuniões com professores, implantar o Programa 5S, auditar, publicar 
(foram 4 artigos no Colóquio de Usinagem no ano de 2015 e 2016), construir follow ups, transportar 
resíduos perigosos conforme padrão estabelecido até o laboratório de resíduos da UFU, fazer projetos e 
implantá-los.
 O projeto foi submetido ao CNPQ, que em 4 pareceres obteve 3 favoráveis, porém não foi 
escolhido para obtenção de recursos. E mesmo assim foi bancado por minha empresa DEBATEF 
Soluções e  CONHECIMENTO, na confecção das faixas de segurança. Alertamos há 8 meses para a 
necessidade de fazer manutenção preditivas e preventivas  nas Máquinas  ROMI, e no MEV, e, a meu 
ver,  tais recursos caso tivessem sido aprovados pelo CNPQ, com certeza teriam sido usados para evitar 
a paralisação de emergência das máquinas, como infelizmente aconteceu, e permanece até hoje, por falta 
de numerário, travando projetos do LEPU (o que não ocorreria se o mesmo estivesse prestando serviços 
ao mercado, com o uso de parte faturamento obtido -após regulamentação jurídica, para realização de 
manutenção nos equipamentos).
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METODOLOGIA

 
 Para atingir o objetivo proposto, dividimos a proposta em:

1a Etapa: Diagnose
 Foi realizado  um levantamento geral do LEPU, no que se refere às necessidades de implantação 
do Sistema Integrado de gestão da qualidade. Esta análise  foi executada através de entrevistas com 
coordenadores, pesquisadores e professores, além de alunos usuários. Os pontos  analisados nesta fase 
foram:
 • O fluxo global de atividades do LEPU (desde o planejamento até a entrega de produtos e   
    serviços) mostrado na figura 2;
 • Os fluxos de produção e/ou execução de serviços (uso de softwares foram testados e artigo  
    publicado no Colóquio de Usinagem 2016);
 • As exigências legais;
 • Fornecimento de matéria prima;
 • As atividades de atendimento a clientes (alunos, em sua maioria, mas também professores, e  
   outros departamentos).

2ª  Etapa: Estruturação do Sistema e documentação.
 • Análise da sistemática a ser adotada para elaboração de procedimentos;
 • Estabelecimento do House Keeping(5S) com uso das demais Ferramentas da Qualidade;
 • Criação de procedimentos básicos integrados a partir do Sistema ISO 9001:2001:2008/ ISO  
   14001:2004/OSHAS18000:2007, (ver cronograma na fig3 a seguir ) regulamentando as seguintes      
   atividades:

a) Como redigir procedimentos e outros documentos - Confeccionado o Manual da Qualidade, além dos 

Fig. 2 – Mapa Sistêmico da Interação entre os Principais 
Processos do SIG (Sistema Integrado de Gestão):

Fonte: Norma ISO 9001:2008.
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principais POPs;
b) Estrutura de arquivos para originais e cópias de documentos, através da criação de um blog do LEPU 
com documentos e artigos críticos digitalizados;
c) Processo de elaboração, com comentários em reuniões mensais do LEPU com RD e RA (representantes 
da diretoria e coordenação) - e emissão de documentos;
d) Codificação de documentos;
e) Sistemática para revisões de documentos técnicos;
f) Controle para distribuição de cópias via emails;
g) Tratamento de documentos confidenciais;
h) Definição e treinamento de redatores entre os usuários, atores do Sistema, (do LEPU), responsáveis 
pelo co-planejamento do SGQ, SGA e SS&SO do LEPU; i) Elaboração dos POPs (Procedimentos 
Operacionais Padrão) à medida que os processos avançam na integração das normas.

3ª Etapa: Implantação dos POPs e projetos da equipe de Qualidade, entre os operadores e usuários do 
LEPU.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Vantagens e Benefícios pós implantação do SIG:

 • Redução de custo (embora ainda  em fase de levantamento);
 • Melhoria dos processos e  sustentabilidade da produção - com implantação  dos POPs e  
  5S, pode-se ver na figura 3;
 • Maior envolvimento dos técnicos professores e alunos;
 • Criação de um blog com artigos e documentação do LEPU
 • Colocação do LEPU como protagonista, ao ficar em um pequeno universo brasileiro de  
  laboratórios, com processos sendo preparados para futura certificação integrada nas   
  normas ISO 9001/ISO 14001 e OSHAS 18001 (através da implantação da cultura da  
  qualidade, segurança, e Meio Ambiente).

Fig. 3 – Implantação da faixa de segurança no LEPU.
Fonte: Autor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O Cronograma da figura 4, foi executado em 1 ano e meio, portanto com atraso de 6 meses, 
e parcialmente nos quesitos: infraestrutura no item 6.3 (falta de recursos -que persiste - para investir 
em faixas de segurança, manutenção preditiva e preventiva nas máquinas, containers para transporte 
de resíduos perigosos-conseguimos 1 doação do contêiner em uso); Ambiente de Trabalho no item 6.4 
(troca de cadeiras e escrivaninhas quebradas - realizadas parcialmente também por falta de recursos- e 
adesão tardia de funcionários à nova ordem estabelecida); Conscientização(falta de apoio até mesmo de 
professores) - nos itens 6.2.2,4.42,4.42 - O que significa que só  foram concluídos os quesitos:

 1- Os processos para a qualidade: Identificamos  processos padrão similares executados no 
LEPU, do 5S à artigos, dissertações, teses e possíveis patentes (realizamos pesquisa que identificou quais 
operações são mais utilizadas nas máquinas dos laboratórios - apresentada em artigo no Colóquio de 

Fig. 4 – Cronograma de Execução.
Fonte: adaptado Revista Banas Qualidade-2002.
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Usinagem em 16/11?2016) atendendo ao requisito 4 da  ISO9001:2008;
 2- Os aspectos ambientais da operação do LEPU: Identificando e dando fim adequado a 
resíduos que causam impactos ambientais (Apresentamos artigo no Colóquio de usinagem 2015 sobre o 
tema) - foram realizados POPs que adequam o laboratório ao requisito 4.3.1 da ISO 14001:2004;
 3- Perigos e Riscos de SSO (Saúde e Segurança Ocupacional): Estabelecendo relatórios e 
comunicação com a comunidade (através de fotos,antes e depoisdo 5S e uso adequado de EPIs) de não 
conformidades  em SSO – uso  de EPIs - Requisito 4.3.1 da OHSAS 18001;
 4- Requisitos legais e outros: Alerta de não conformidades (com fotos) no cumprimento das 
NRs 5 e 9, e auditoria com fotos sobre os POPs e  Planos de ação da comunidade - requisitos 4.3.2 da  
ISO 14001 e requisito 4.3.2 da OSHAS 18001;
 5- Política Integrada: Estabelecimento da Política e missão do LEPU - Requisitos 5.4 da ISO 
9001; 4.3 da ISO 14001 e 4.3 da OHAS 18001;
 6- Foco no Cliente: Estabelecimento da missão do Lepu como formador de pessoas - 
requisito 5.2 da ISO 9001;
 7- Requisitos Gerais: Os fundamento da ISO 9001 expressos em um manual da Qualidade  - 
requisito 4.1 da ISO 9001;
 8- Processos com clientes: Identificação dos processos principais (pesquisa mostrada no 
artigo publicado no colóqio de Usinagem em 11/11/2016,  para atender os clientes LEPU - requisito 7.2 
da ISO 9001.

 O projeto usa a tecnologia da ferramenta da qualidade PDCA, ou seja, a melhoria continua 
“Kaizen”, para admitir  que este processo nunca terminará, mesmo após a possível certificação do 
laboratório em futuro próximo, após cumprir todos requisitos ainda pendentes, e contar com melhor 
apoio da comunidade ante todos benefícios, alguns já vislumbrados, e outros ainda por vir. Entre eles a 
possibilidade da venda de serviços e produtos sob patentes, no mercado nacional e internacional.
 O atual estágio já permite ao LEPU se autodeclarar como Organização que aderiu ao SIG – 
Sistema Integrado de Gestão tendo como base os conceitos das normas ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 
e OHSAS 18001:2007. Como ensinou o revolucionário líder do Vietnan do Norte, que derrotou as tropas 
americanas - Ho Chi Min: “uma grande caminhada começa com o primeiro passo”.
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