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Resumo: Este projeto visou criar uma sistematização 

para elaboração dos documentos e material de apoio, 

para o desenvolvimento de uma bomba de lubrificação. 

O mesmo consiste em mapear os processos de usinagem 

para a fabricação da bomba, contendo desenhos e folhas 

de processo para o entendimento de todas as etapas do 

processo. 

 

1. Introdução 
Um sistema de lubrificação pode englobar diversas 

partes de uma máquina ou conjuntos mecânicos, tendo 

a função de reduzir o atrito entre partes sólidas em 

contato direto. Para isso, a lubrificação das peças de 

uma certa estrutura mecânica deve possuir constante 

lubrificação, um dos fenômenos criados é uma fina 

lâmina de óleo ou graxa entre as mesmas, esta que faz 
com que os materiais deixem de possuir atrito sólido e 

passem a possuir atrito viscoso. 

O intuito desta iniciação didática foi fazer o 

mapeamento do processo de fabricação de uma pequena 

bomba de lubrificação (Figura 1) focando os elementos 

importantes que influenciam e impactam em seu 

processo atual e em seguida propor melhorias do 

mesmo.  

 

 
Figura 1- Bomba de lubrificação 

O mapeamento de processo é uma técnica usada 
para detalhar o processo de fabricação focando os 

elementos importantes que influenciam em seu 

comportamento atual. A orientação do fluxo dos 

processos é importante porque transforma um simples 

layout de máquinas dentro de uma fábrica em uma série 

de processos, tentando reduzir distâncias entre as 

operações, melhorando o aproveitamento do espaço e 

diminuindo o tempo de produção.  

Para Slack et al. (2009), o mapeamento de processo 

é a definição das atividades dentro de um processo de 

forma a demonstrar como o conjunto dessas atividades 

se relacionam entre si. Paladini et al. (2012) completam 

dizendo que ele permite conhecer profundidade todas as 

operações presentes no processo, seja de um produto ou 

serviço, de forma a descobrir a "fábrica oculta". 

 

2. Metodologia 
A análise de cada parte do projeto tendo-se em vista 

o completo entendimento do material de apoio para o 

aluno, divide-se em algumas etapas desde o seu 

desenvolvimento no papel, passando por fases de 

modelagem (desenho de detalhes), ajustes, análise 

técnica, remodelagem, e por final seu acompanhamento 
nas usinagens das peças. 

Tal acompanhamento, denominado fluxograma 

(Figura 2), agrega ao projeto, detalhes e cuidados para 

que tudo esteja de acordo com o que se foi planejado no 

início do trabalho, tendo-se assim o entendimento total 

do mapeamento do processo por parte dos alunos. 

 

 
Figura 2- Exemplo de fluxograma de um trecho de 

processo 

3. Desenho de detalhes e folhas de 

processo 
As operações envolvidas nos processos de 

fabricação são em geral: torneamento, fresamento, 

furação, corte com água, impressora 3D ou corte laser. 

Para que seja feita a demonstração da aplicação dos 
processos listados foi feito o procedimento passo-a-

passo de cada usinagem, apresentando-se desde o 

material bruto até a peça final com o detalhe de cada 

etapa. 

Portanto para que possa ser feito o 

acompanhamento do processo e posteriormente sua 

elaboração passo a passo é preciso de uma ficha de  
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processos, onde a mesma contém informações essências 

para a usinagem de cada peça (Figura 3). 

 

 
Figura 3- Folha de processo do "Tampão". 

A partir dos parâmetros listados na Figura 3, necessita-

se que o aluno tenha um bom entendimento do processo 

em questão e para isso um foi feito um croqui para cada 

folha de processo (Figura 4). 

 

 
Figura 4- Croqui operação "Tampão" 

A Figura 5 mostra a peça “Tampão”, usinada e a 

desenvolvida no software NX, esta é uma das peças que 

compõe o conjunto e que será apresentada junto ao seu 

desenho de detalhes. 

 

 
Figura 5- Tampão usinado e Tampão modelado no NX. 

 

 

Tendo-se a peça desenhada o próximo passo foi a 

elaboração dos desenhos de detalhes (Figura 6Figura 

1Figura 6) que servirão de base para a fabricação da 

peça por processos de usinagem. 

 

 
Figura 6- Desenho de detalhe da peça Tampão. 

4. Conclusões 
Analisando-se os desenhos de detalhes e as folhas 

de processo, onde todo o desenvolvimento dos 

processos de fabricação foram apontados, é possível 

verificar que todas as peças possuem características de 

usinagem ou processos de fabricação distintas, assim 

como devem ser executadas em diferentes máquinas, 
dependendo da necessidade de cada peça. 

O mapeamento de processos por sua vez 

demonstrou ser essencial para uma melhor organização 

e coleta de dados, sendo eles parâmetros ou sequencias 

utilizadas no desenvolvimento do processo, tal técnica 

pode ser utilizada para todos os tipos de etapas de 

fabricação, devido à sua excelente dinâmica. 
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