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Resumo 
 

A redução de custos, a segurança e a aplicação da ergonomia no ramo de 
atividades profissionais podem ser considerados fatores decisivos ao sucesso de um 
empreendimento industrial e, nesse caso específico, para uma empresa do 
segmento de autopeças, onde a linha de produção é intensa e o mercado 
competitivo. Diante disso, essa dissertação contempla estudos de melhorias 
voltados ao design, objetivando analisar a geometria e a forma do furo de válvula de 
rodas automotivas e seus ganhos com os fatores citados. A metodologia utilizada foi 
a observação participante, apresentando como método um estudo de caso, 
comparando duas condições do furo de válvula, a existente e a proposta, para 
aperfeiçoar um modelo específico no processo de fabricação de rodas, adequando-o 
a um produto já existente. O instrumento de pesquisa utilizado foi um programa de 
computador de desenho 3D aplicado ao projeto da roda para simular as mesmas 
condições com a válvula, além de proporcionar a verificação do código e de 
interferências no furo de ventilação. Os resultados demonstraram que os níveis de 
tensão de ruptura estão dentro dos limites aceitáveis e que a roda proposta 
apresenta uma diminuição desses valores devido a um ganho estrutural ocasionado 
pela modificação. Além da diminuição do peso da roda e melhoria no processo da 
produção, houve redução do gasto mensal de gás e da mão de obra, melhoria dos 
aspectos visuais e da qualidade, mudança da forma do bico de válvula da câmara de 
ar e, por fim, a compatibilização deste bico para a grande maioria dos produtos, 
eliminando possíveis falhas na montagem, atingindo o objetivo do estudo. 
 
 
Palavras-chave: Design de Produto; Engenharia de Rodas; Processos de 
Produção; Melhoria Contínua.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 

Cost reduction, safety and the application of ergonomics in the field of professional 
activities can be considered decisive factors for the success of an industrial 
enterprise and, in this specific case, for a company in the segment of auto parts, 
where the production line is intense and the business is competitive. Therefore, this 
dissertation contemplates studies of design improvements, aiming to analyze the 
geometry and shape of the valve bore in automotive wheels and their gain from these 
factors. The methodology used was the participant observation, presenting as 
method a case study comparing two conditions, the current valve bore project and 
the proposed one, to refine a specific model in the wheel manufacturing process, 
adapting it to an existing product. The research instrument used was a 3D design 
computer software applied to the project of the wheel to simulate the same conditions 
on the valve, besides providing verification of code and interferences in the 
ventilation hole. The results showed that the tensile stress levels are within 
acceptable limits and that the proposed wheel exhibits a decrease in these values 
due to a structural gain caused by the modification. In addition to the lower weight 
and improvement in the production process, there was a reduction in monthly gas 
and labor costs, upgrading of visual aspects and quality, change in the shape of the 
air chamber valve nozzle and, finally, the compatibility of this nozzle for the great 
majority of the products, eliminating possible failures in the assembly, thus reaching 
the objective of the study. 
 
 
Key words: Product Design, Wheel Engineering, Production Processes, Continuous 
Improvement. 
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1 Introdução 
 

Segundo evidências mais antigas, a roda foi inventada na Ásia, há cerca de 

6000 anos, na Mesopotâmia, uma invenção de importância extraordinária não só 

porque promoveu uma revolução no campo dos transportes e da comunicação, mas 

também porque a roda, com diferentes modificações, passou a fazer parte de 

numerosos mecanismos e contribuiu para um incrível impulso ao progresso humano. 

Na verdade, a invenção da roda é motivo de discussão entre os grandes 

historiadores de todos os tempos. Alguns sustentam que essa peça de tamanha 

simplicidade foi a maior criação do homem estudando o movimento do astro Sol, 

como se ele rodasse ao redor da Terra. Por terem sido fabricadas em madeira, as 

primeiras rodas já foram certamente destruídas pela ação tempo. Sem a roda, o 

homem não iria muito longe. As quatro principais fontes de energia que o homem 

utiliza para sua existência são fundamentadas na roda: a água, a energia elétrica, o 

animal e o vento. O simples carrinho de mão inventado pelos chineses, cerca de 200 

A.C. conduz sete vezes mais carga e passageiros do que o ombro humano. A 

bicicleta, criada na França em 1645, permitia velocidades até três vezes maiores do 

que a de um homem caminhando pausadamente. 

Além de revolucionar os meios de transportes, a roda possibilitou outro 

grande salto para a tecnologia: o movimento controlado por rotação. Na 

Mesopotâmia, há milhares de anos, os primeiros discos de madeira usados pelo 

homem para trabalhar o barro, foram, possivelmente, uma das primeiras criações 

empregando a roda no sentido explícito da palavra. 

Há mais de cem anos o automóvel povoa as estradas do mundo. Inicialmente, 

era apenas uma simples charrete sem cavalos e evoluiu para modelos nos quais o 

estilo é tão importante quanto seu desempenho na estrada. Apesar disso, um 

elemento com grande importância no estilo dos carros permanece por mais de cem 

anos com a mesma forma: as rodas. 

Um veículo nomeado de Benz, em 1879, foi considerado o primeiro carro 

produzido. O modelo apresentava rodas raiadas calçadas com pneus de borracha 

maciça, parecidas com as de bicicleta e, como tal, não muito robustas. Com a 

evolução do carro, foram necessárias rodas mais fortes e o material escolhido para 

fazê-las não parecia o mais apropriado: a madeira. 



 

 

O primeiro carro produzido por Henry Ford, em 1896, dentro da sua própria 

casa, usava rodas raiadas de metal. Já o primeiro carro produzido por sua fábrica, 

em 1903, a Ford Motor Company, utilizava rodas com raios de madeira. As carroças, 

até então o meio de transporte utilizado por todos, sempre usaram rodas feitas com 

madeira. Esse tipo de roda era empregado desde o tempo dos egípcios. Para evitar 

o desgaste prematuro elas eram revestidas externamente com uma lâmina de metal. 

Num automóvel, o aro externo, em que eram instalados o pneu e a câmara, também 

era feito de metal. Metal também era empregado no miolo da roda. A madeira era 

usada nos raios e eventualmente na base externa. A madeira extraída da nogueira 

era a mais usada, pois era dura e resistente, conforme demonstra a Figura 1. 

 

Figura 1 - (a) Roda Modelo Ford (1928); (b) Roda raiada esportiva. 

  
Fonte: edição #135 da revista Hot Rods, 2017. 

 

A Figura 1 representa a Roda Modelo Ford (1928) e a Roda raiada esportiva, 

ambas presas apenas por uma enorme porca central.  

Os modelos de Ferrari da década de 1970 ainda eram equipados com este 

tipo de roda. Diferentemente das rodas de um Fordinho, as rodas esportivas eram 

feitas com materiais de primeira qualidade e com sistema de engate rápido. Nesse 

sistema, a roda era presa aos eixos por uma enorme porca central do tipo borboleta. 

Em 1927, o comprador de um luxuoso Cadillac podia escolher entre três 

opções de rodas, sendo, a primeira opção, seis rodas com raios de madeira, que 

custariam aproximadamente 200 dólares. Duas rodas eram os estepes, montados 

nas laterais do carro, em um nicho na parte traseira dos para-lamas dianteiros. Se a 

escolha fosse por seis rodas raiadas de metal, o valor cairia para 175 dólares. E a 

terceira opção, a mais barata, eram rodas de metal estampadas, que custariam 25 



 

 

dólares o jogo com seis unidades. O desenho dessas rodas era quase plano, todo 

fechado e sem calota, chamadas de rodas “disco”. Rodas de metal estampadas se 

tornaram padrão nos veículos da Ford de 1936, conforme Figura 2. 

 

Figura 2 - (a) Roda disco-Packard; (b) Roda raiada-Ford; (c) Roda de metal-
Ford. 

 
Fonte: edição #135 da revista Hot Rods, 2017. 

 

Diferentemente das rodas disco, essas rodas representadas na Figura 2, ou 

seja, a Roda de disco de Packard (1926), Roda raiada do Ford (1936) e a Roda de 

metal do Ford (1936), tinham partes vazadas e usavam uma calota grande para 

esconder os parafusos. Dessa forma, a roda era fixada nos tambores com cinco 

parafusos num diâmetro maior que o padrão usado até 1935. Em 1940, as rodas dos 

modelos Ford voltaram a usar a mesma furação de 1935, ou seja, uma calota menor 

e não tinham furos. Essa roda de 16 polegadas equipou os modelos Ford até 1948 e 

se tornou a roda padrão dos “Hot Rods”, na década de 1950. Os sistemas de 

produção em série, provenientes da revolução industrial, podem ser considerados 

como um marco inicial no conceito e no processo evolução do produto. O aumento 

na complexidade dos processos tornou necessário o desenvolvimento de Rodas 

com os mais variados tipos, formas e materiais.  

A maioria do transporte de pessoas e cargas no Brasil é realizada por meio 

das malhas rodoviárias que se estendem por quase toda extensão terrestre do país. 

Consequentemente, essa movimentação de pessoas e cargas necessita de uma 

enorme quantidade de ônibus e caminhões. Dessa forma, as indústrias utilizam os 

caminhões como meio de transporte para distribuir a maioria de toda a produção 

industrial gerada ao longo do ano e a frota de ônibus é responsável pela maioria do 

transporte de pessoas no país. 



 

 

Dada a importância da movimentação de cargas em nosso país, pode-se ter 

uma noção da importância da fabricação de rodas para o mercado de veículos 

pesados novos e também para o mercado de reposição, ou seja, mercado que 

atende a demanda por rodas para suprir a frota que já está em circulação no país. 

A necessidade de um enorme volume de rodas no país para atender à 

demanda da produção de veículos pesados novos e também a frota de veículos 

pesados usados. Consequentemente, as empresas que produzem rodas para 

veículos pesados em nosso país têm um enorme mercado para explorar. 

Nesse contexto, na busca por crescimento e, em alguns casos, até por 

sobrevivência, as indústrias automotivas nacionais têm investido seus esforços em 

programas de melhoria contínua e redução de custos, visando a dois resultados 

essenciais à competitividade: agregação de valor a seus produtos, para aumentar a 

qualidade percebida dos mesmos, e redução dos custos estruturais, de materiais e 

de fornecedores, para aumentar a lucratividade. 

 

 

1.1 Justificativa 

 

O projeto realizado em parceria com a maior sistemista da América Latina de 

componentes estruturais, tem seu propósito e contribuição para que seus problemas 

relacionados ao seu método produtivo e as capacidades de melhorias viáveis e 

existentes possam ser implementadas. 

Por meio de observações diretas no processo produtivo e logístico do item 

estudado, notou-se que os colaboradores realizam vários movimentos diariamente e 

com isso, foram acondicionadas melhorias ou simplificações que poderiam ser 

realizadas nos produtos, conservando as características de aplicações inicialmente 

projetadas para sua funcionalidade, o novo design do produto, trará ao colaborador 

uma redução dos tempos e movimentos gastos no manuseio e armazenamento 

empregados nessa operação tanto de materiais quanto do processo, colaborando 

com a eficiência na ergonomia, amenizando os danos causados à saúde do 

trabalhador e aumentando de maneira significativa os ganhos com produtividade. 

O presente trabalho tem como finalidade desenvolver uma melhoria no furo 

de válvula do produto e no processo de fabricação de rodas, adequando um produto 



 

 

já existente na empresa, a fim de alcançar um ganho de mão-de-obra, redução de 

gastos, melhora no aspecto visual e qualidade do produto. 

 

 

1.2 Objetivo geral 

 

Aprimorar o processo de produção da roda e seus desdobramentos, 

considerando aspectos ergonômicos em seu ganho de fatores voltados à saúde e 

segurança do trabalhador, produtividade e redução de custos. 

 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 

 Avaliar as alterações da geometria e forma do rasgo de válvula por meio do 

detalhamento técnico 3D e a Gestão de Projetos; 

 Caracterizar aspecto macroestrutural via microscopia óptica – ensaios 

metalográficos e microdureza;  

 Analisar custos industriais e questões da engenharia econômica, por meio da 

otimização dos processos de fabricação; 

 Comparar situações pré e pós-modificação do processo de manufatura 

(alteração do rasgo da válvula), detalhando as variáveis de gerenciamento do 

processo; 

 

  



 

 

2 Referencial teórico 
 

2.1 Engenharia de rodas: conceito 
 

A maneira como as empresas tratam a definição do produto que produzirão 
para atender o mercado tem variado ao longo dos tempos, assim como 
variam também as formas de administrar o respectivo processo produtivo. 
De início, o artesão atendia às necessidades específicas de seus clientes, 
que ditavam com precisão a forma e as características do produto que 
encomendavam. Não podemos afirmar que os consumidores da época 
definiam as características do mercado consumidor como hoje o 
conhecemos, mas podemos afirmar que o consumidor ditava as regras. 
(MARTINS; LAUGENI, 2005 – pág. 64). 

 

Diante disso, pode-se perceber que a invenção da roda revolucionou os 

transportes na pré-história e iniciou uma sequência de notáveis aperfeiçoamentos. 

No entanto, a ideia original foi sendo modificada conforme suas necessidades e 

abrindo largos espaços para o uso da roda no seu cotidiano. 

Antes, um aro metálico revestido com uma câmara de couro costurado e 

cheio de ar, o qual servia para amenizar os sacolejos provocados pelas rodas de 

ferro sobre as estradas de pedra, que imediatamente foram introduzidos nos 

veículos automotivos fabricados por Henry Ford. 

O cinema mostrou toda a força dessa invenção no lendário filme “Tempos 

Modernos”, de 1936, estreado por Charlie Chaplin, conforme Figura 3. 

 

Figura 3 - Estreia do filme “Tempos Modernos” 

 
Fonte: Credit - International News Photos, 1936. 

 

Daquela época até os dias atuais a roda nunca mais parou de movimentar a 

humanidade.  



 

 

2.2 Desenvolvimento de produto 

 

De acordo com Rozenfeld et al. (2006), o desenvolvimento de produtos é um 

processo de negócio cada vez mais crítico devido a internacionalização dos 

mercados, ao aumento da diversidade de produtos e a redução dos seus ciclos de 

vida. Sendo assim, novos produtos buscam atender segmentos específicos de 

mercado, incorporando novas tecnologias e se adequando a novos padrões e 

restrições legais.  

Segundo Clark & Fujimoto (apud SILVA, 2002) o desenvolvimento de 

produtos é basicamente o esforço realizado por um conjunto de pessoas de uma 

empresa na transformação de dados sobre oportunidades de mercado e 

possibilidades técnicas em bens e informações para a fabricação de um produto 

comercial. 

Da perspectiva dos investidores de uma firma, desenvolvimento bem-

sucedido resulta em produtos que possam ser produzidos e vendidos de forma 

lucrativa. Além disso, cinco dimensões mais específicas, todas relacionadas ao 

lucro, em última análise são utilizadas para avaliar o desempenho de um esforço de 

desenvolvimento de produto: qualidade do produto, custo do produto, tempo de 

desenvolvimento, custo do desenvolvimento e o aprendizado do desenvolvimento 

(ULRICH & EPPINGER, 1995), conforme Figura 4. 

 

Figura 4 - As fases do projeto: planejamento ao desenvolvimento do produto. 

 
Fonte: Gestão e desenvolvimento de produtos (Rozenfeld et al, 2006). 



 

 

As empresas devem tomar decisões no sentido de obter a ligação entre os 

objetivos e a estratégia de negócios e a série de projetos de desenvolvimento de 

produtos, ou seja, do planejamento até o desenvolvimento do produto, conforme 

demonstra a Figura 5. Os projetos devem refletir a direção e a intenção estratégica 

dos negócios da empresa. Outra questão estratégica importante trata da definição 

do papel da alta gerência em relação aos projetos de desenvolvimento de produtos. 

Geralmente, essa atuação ocorre nas fases finais do desenvolvimento dos 

projetos, momento em que os gerentes tentam solucionar problemas e erros, 

quando o custo das alterações é relativamente alto. 

No entanto, a atuação mais influente e proveitosa por parte da alta gerência 

deve ocorrer nas fases iniciais do desenvolvimento dos projetos, ou seja, no 

planejamento, quando muitos problemas futuros podem ser diagnosticados com 

antecedência e as soluções encaminhadas antecipadamente (TAKAHASHI & 

TAKAHASHI, 2007). 

 

Figura 5 - Processo de desenvolvimento de produto. 

 
Fonte: Gestão e desenvolvimento de produtos (Rozenfeld, et al, 2006). 

 

Para uma maior compreensão dos processos de fabricação de rodas com 

câmara e sem câmara é necessário a abordagem de conceitos e tecnologias 

industriais utilizadas durante a produção desses produtos.  

 

 



 

 

2.3 Processos de fabricação das rodas automotivas 

 

Sobre os processos de fabricação das rodas automotivas, apresentam-se os 

conceitos e tecnologias envolvidos em sua manufatura: 

- Laminação: O processo de laminação atua na forma do material, 

modificando sua geometria e sua dimensão. Para isso, há a necessidade de 

influências de agentes mecânicos que são os meios de se realizar tal processo. Na 

laminação, os agentes mecânicos são os cilindros de trabalho em movimento de 

rotação, que realizam a deformação do material a ser laminado atuando sobre esse 

material. O comportamento da deformação em função das tensões resultantes da 

ação do pressionamento dos cilindros de trabalho sobre o material é de acordo com 

a curva Tensão x Deformação. No processo de laminação é muito importante que se 

conheça o comportamento do aço que está sendo laminado, por meio de alguns 

pontos importantes, que são: velocidade de laminação; tensões de estiramento; 

reduções aplicadas e cilindros utilizados; 

- Estampagem: é um processo de conformação mecânica que geralmente é 

realizado a frio, o qual possui um conjunto de operações. Por meio dessas 

operações, uma chapa plana é submetida a transformações que fazem o material 

adquirir uma nova forma geométrica. A estampagem pode ser dividida em três 

processos básicos: corte, dobramento e estampagem profunda como embutimento e 

repuxamento: 

- Corte: É a operação de cisalhamento de um material na qual a ferramenta 

ou punção de corte é forçado contra uma matriz por intermédio da pressão exercida 

por uma prensa; 

- Dobramento: Em toda operação de dobramento o material sofre deformação 

além do seu limite elástico. Nessa operação as chapas sofrem pequenas 

deformações; 

- Estampagem profunda (repuxamento): é um processo de conformação 

mecânica em que chapas planas são conformadas em formato de um copo. Esse 

tipo de estampagem é muito utilizado na indústria de alimentos, hospitalar, 

automotiva e de eletrodomésticos; 

- Usinagem: É um processo de remoção de material através de cavacos, ou 

seja, operação que ao conferir à peça a forma, as dimensões, o acabamento, ou 

ainda a combinação qualquer desses itens, produzem cavacos. A usinagem é o 



 

 

processo de fabricação mais comum na indústria. Alguns processos que são 

definidos como usinagem: torneamento, aplainamento, furação, alargamento, 

rebaixamento, mandrilhamento, fresamento, etc; 

- Soldagem: É um processo de união de materiais, particularmente os 

materiais metálicos. É um dos processos mais importantes do ponto de vista 

industrial, sendo extensivamente utilizado na fabricação e recuperação de peças. A 

sua aplicação atinge desde pequenos componentes eletrônicos até grandes 

estruturas e equipamentos, pontes, navios, vasos de pressão, etc. Existe uma 

grande quantidade de processos de soldagens diferentes, sendo necessária a 

seleção do processo de acordo com a aplicação desejada; 

- Pintura: Processo utilizado para dar o acabamento da roda, levando em 

consideração o aspecto visual e também a proteção da roda contra ambientes 

corrosivos e agressivos; 

- Cortar as chapas: Material chega das usinas de beneficiamento em bobinas 

com largura e espessura determinadas para cada produto, e nesta fase do processo 

ocorre o corte das chapas através de uma tesoura que corta o material no 

comprimento mais adequado para facilitar o processo seguinte; 

- Blank: material cortado com as dimensões necessárias para produção do 

produto; 

- Decapar, neutralizar e proteger blanks: Nesta fase, os blanks são decapados 

quimicamente para que o material esteja livre de sujeiras provenientes do manuseio, 

tais como: óleo, graxa, etc; 

- Calandrar os blanks: Os blanks passam por uma calandra para que os 

mesmos sejam calandrados. Calandrar: processo de conformação de uma superfície 

plana; 

- Achatar pontas do blank: Após a operação de calandragem, as pontas dos 

blanks ficam desencontradas dificultando o processo de soldagem. Dessa forma, é 

necessário achatar as pontas do blank para que ocorra uma melhor soldagem do 

material; 

- Soldar o blank: Essa fase é muito importante porque acorre a união das 

duas pontas do blank, ou seja, ocorre a soldagem dessas pontas. Esse tipo de solda 

é conhecido como solda topo. 



 

 

- Rebarbar solda topo: Após a soldagem (centelhamento + encalque) do 

blank, é necessário que se faça a retirada das rebarbas que são provenientes do 

processo de soldagem. 

- Sabonificar e conificar as extremidades do material calandrado: Importante 

sabonificar o material para que ocorra uma ótima limpeza do material, ou seja, o 

material recebe um banho de água com sabão, esse banho também facilita o 

encaixe do material no estampo. O estampo tem a função de dar conicidade em 

ambas as regiões laterais do material. Essa etapa é muito importante, pois dificulta a 

trinca no material durante a primeira laminação. 

- Laminação: Para chegar ao perfil final do aro sem câmara, ocorrem três 

processos de laminação do aro, que são chamadas de 1ª laminação, 2ª laminação e 

3ª laminação. 

- Expansão do aro: Após a laminação do aro, o mesmo é submetido ao 

processo de expansão para que adquira as especificações de projeto. O processo 

de expansão se resume na utilização de um ferramental especifico, o qual possui 

castanhas que se expandem após a descida do martelo da prensa. Essa expansão 

das castanhas do equipamento faz com que o aro expanda e tenha a dimensão 

especificada em projeto. 

- Estampar rebaixo e furo de válvula: Estampar o rebaixo para assentamento 

da válvula e fazer o furo de válvula para a passagem da válvula. 

- Desengraxar o aro: O aro é desengraxado para que fique isento de resíduos 

provenientes dos processos anteriores de fabricação. 

- Rebarbar furo de válvula do aro: Essa etapa é necessária porque pode 

acontecer de ter alguma rebarba no furo de válvula que dificulte ou até mesmo 

obstrua a fixação da válvula. 

- Recebimento da matéria-prima: Etapa em que as propriedades do material 

destinado a cada produto é analisada. É realizada uma verificação das propriedades 

mecânicas e metalúrgicas do material, ou seja, é feito ensaios e também uma 

análise química do material para ver se o mesmo está dentro do especificado. As 

usinas de beneficiamento entregam o material em forma de chapas, chapas que já 

possuem a espessura dentro do especificado. 

- Corte da platina: Após o recebimento das chapas e a análise das mesmas, 

ocorre o corte das platinas, ou seja, são cortados vários discos com um diâmetro 



 

 

determinado. Esse processo de corte de várias platinas acontece por meio de uma 

máquina a plasma. 

- Repuxamento da platina: A platina plana cortada em um diâmetro específico 

sofre um processo de repuxamento, ou seja, um processo de conformação 

mecânica a frio e profunda na qual produz a forma do disco. 

- Corte na faceadeira: Nesta etapa, é retirado o excesso de material da altura 

do disco. É uma preparação para uma operação posterior, nesse processo utiliza-se 

a usinagem para retirada de material do disco. 

- Estampar furo central e de fixação: O material após repuxamento é 

submetido ao processo de estampagem do furo central e de fixação, essa operação 

é realizada de uma só vez, ou seja, a prensa estampa o furo central e também os 

furos de fixação conjuntamente.  

- Estampar furo de ventilação: Nessa operação os furos de ventilação são 

estampados um de cada vez, os furos de fixação são muito importantes, pois, têm a 

função de ajudar na troca de calor entre o ambiente e o sistema de freio do veículo. 

- Cunhar furos de ventilação: Em seguida, após a estampagem dos furos de 

ventilação, há a necessidade de cunhar esses furos para evitar concentradores de 

tensão, que seriam um potencial para uma ocorrência de trinca. Ocorre apenas uma 

deformação da superfície estampada anteriormente, com o objetivo de suavizar a 

área cortada. 

- Repassar planicidade: Operação essa que tem como objetivo corrigir a 

planicidade do disco, essa característica de planicidade é muito importante porque 

tem a ver com um melhor assentamento da roda no cubo, caso a planicidade esteja 

fora da especificação do projeto, pode ocorrer danos graves quando utilizada no 

veículo. Essa etapa é feita com auxílio de uma prensa que aplica uma força no disco 

que está sobre uma superfície com ótima planicidade, fazendo com que o mesmo 

tenha uma melhor planicidade. 

- Alargar e chanfrar internamente o furo central e alargar e escarear o furo de 

fixação. 

Nesse momento do processo, tem-se a necessidade de usinar o furo central 

internamente para que o mesmo atinja o diâmetro desejado, em seguida, os furos de 

fixação são usinados até o diâmetro desejado e também o furo é escareado. Nesse 

caso, ocorrem variações de especificações de projetos de clientes para clientes, ou 



 

 

seja, de acordo com o especificado pelo cliente pode-se chanfrar ou não o furo 

central. 

- Chanfrar externamente o furo central e escarear externamente os furos de 

fixação. Etapa em que o furo central é chanfrado e os furos de fixação são 

escareados externamente, podem ocorrer variações de acordo com o projeto de 

cada cliente. 

- Usinar altura e diâmetro: Essa etapa tem como objetivo deixar o disco com 

altura e diâmetro dentro das especificações de projeto. Essas características são 

importantes para a etapa em que o disco é montado no aro, ou seja, no processo de 

interferência e soldagem do disco/aro, etapa essa em que o componente aro/disco é 

unido através do processo de soldagem.  

- Acabamento do disco: Nessa etapa do processo de fabricação dos discos 

ocorre um acabamento dos mesmos, essa etapa tem como objetivo melhorar o 

acabamento visual através da eliminação de riscos, marcas, etc., através de 

lixamento.  

- Lavar e desengraxar: Após todas essas etapas do processo de fabricação 

do disco é necessária uma limpeza para retirada dos resíduos do material, resíduos 

esses provenientes dos processos de fabricação. 

Na empresa, a produção de rodas para veículos pesados se divide em duas 

linhas de produção que estão relacionadas a seguir: Linha de produção de rodas 

sem câmara e Linha de produção de rodas com câmara. 

Dessa forma, seguem os registros do produto em seu início, todo o seu 

processo e o produto final: 

 



 

 

Figura 6 – Peça no processo: aro para roda com câmara. 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

Figura 7 – Roda no processo: antes da melhoria. 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

 



 

 

Figura 8 – Disco para roda com câmara no processo. 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

2.3.1 Processo de montagem de roda sem câmara 

 

É a união dos componentes de uma roda sem câmara, ou seja, é feita a união 

do disco/aro. Dessa forma, são desenvolvidas as seguintes etapas do processo de 

montagem de uma roda: 

- Montagem do disco no aro: Nessa etapa o disco é posicionado sobre o aro e 

ocorre o acoplamento do disco ao aro através de interferência com o auxílio de uma 

prensa, a qual pressiona o disco contra o aro até que o mesmo atinja a posição 

correta, ou seja, posições de offset1, conforme Figuras 9, 10 e 11. 

 

 

1
 Offset: distância entre o centro da roda e a superfície externa do disco. 



 

 

Figura 9 - Resumo do esquema de produção de aros para rodas sem câmara. 

 
Fonte: Paula, 2012. 

 

 

Figura 10 - Resumo de produção de um disco para roda sem câmara. 

 
Fonte: Paula, 2012. 

 



 

 

Figura 11 - Resumo do processo de montagem de uma roda sem câmara. 

 
Fonte: Paula, 2012. 

 

- Soldar aro no disco: Após a interferência executada na montagem disco/aro, 

ocorre a soldagem interna do conjunto aro/disco. Para as rodas sem câmara, ocorre 

a soldagem apenas do lado interno da roda. Essa operação tem como objetivo 

garantir segurança ao produto, pois a soldagem faz a união dos componentes, o que 

torna o produto mais seguro do que se fosse unido só por interferência dos 

componentes e para atender normas específicas; 

- Usinar internamente o diâmetro da parte plana interna do disco: É feita uma 

usinagem da parte plana interna do disco, essas características podem variar de 

modelo para modelo porque existem clientes que não exigem essa usinagem da 

parte interna do disco. Essa área usinada tem como função melhorar o 

assentamento do disco da roda no cubo do caminhão e, caso a planicidade esteja 

fora da especificação do produto, pode ocorrer danos graves ao veículo; 

- Acabamento das rodas: Após todas as etapas do processo é muito 

importante um bom acabamento na roda, conforme Figura 12. Esse acabamento 

tem como função retirar rebarbas e marcas que possam existir no produto, esse 

trabalho é feito com auxílio de lixadeiras. E essa etapa é de suma importância, pois 

está diretamente relacionada com um bom acabamento da roda após o processo de 

pintura. 

 



 

 

Figura 12 - Resumo do processo de montagem de uma roda sem câmara. 

 
Fonte: Paula, 2012. 

 

- Inspeção dimensional da roda: Para garantir a qualidade do produto, todas 

as rodas sem câmara produzidas são submetidas a um controle dimensional muito 

rigoroso, que é feito através de uma máquina automática. Essa máquina executa a 

inspeção final do produto. Este equipamento faz a inspeção de algumas 

características das rodas e as rodas que não estiverem dentro do dimensional 

especificado são recusadas automaticamente, conforme demonstra a Figura 13. 

 

Figura 13 - Máquina de inspeção dimensional das rodas sem câmara. 

 
Fonte: Paula, 2012. 

 

Têm-se as características de qualidade e requisitos do cliente que são 

aferidas durante a inspeção da fabricação das rodas, tais como: Run-out: aferição da 

excentricidade da roda em relação ao eixo; Circunferência da área de montagem do 

pneu; Diâmetro do furo central; Espessura do disco; Largura do aro; Offset: distância 

entre o centro da roda e a superfície externa do disco; Planicidade interna e externa. 

 

2.3.2 Processo de fabricação de rodas com câmara 
 



 

 

Esse tópico tem como objetivo descrever as etapas do processo de 

fabricação das rodas com câmara desde o recebimento da matéria-prima até a fase 

final de produção da roda. 

Nessa etapa, tem-se como objetivo descrever os processos de fabricação dos 

aros desde a etapa de recebimento da matéria-prima até a etapa final de fabricação 

do aro, conforme demonstra a Figura 14. 

 

Figura 14 - Componentes de uma roda com câmara. 

 
Fonte: Paula, 2012. 

 

- Recebimento da matéria-prima: Etapa em que as propriedades do material 

destinado a cada produto é analisada. É realizada uma verificação das propriedades 

mecânicas e metalúrgicas do material, ou seja, são feitos ensaios e também uma 

análise química do material para ver se o mesmo está dentro do especificado. As 

usinas de beneficiamento entregam o material em forma de chapas, chapas que já 

possuem a espessura dentro do especificado; 

- Cortar blanks: Esse material chega das usinas de beneficiamento em formas 

de bobinas com largura e espessura determinadas para cada produto específico, 

sendo assim, nessa fase do processo ocorre o corte dos blanks através de uma 

tesoura que corta o material no comprimento mais adequado para facilitar o 

processo seguinte; 

- Decapar, neutralizar e proteger blanks: Nessa fase, os blanks são 

decapados quimicamente para que o material esteja livre de sujeiras provenientes 

do manuseio, tais como: óleo, graxa, etc; 

- Calandrar os blanks: Os blanks passam por uma calandra para que os 

mesmos sejam calandrados. Calandrar: processo de conformação de uma superfície 

plana; 



 

 

- Achatar pontas do blank: As pontas do blank são achatadas para que ocorra 

uma melhor soldagem das pontas do aro no momento da soldagem; 

- Soldar o blank: Essa fase é muito importante porque acorre a união das 

duas pontas do blank, ou seja, ocorre a soldagem dessas pontas. Esse tipo de solda 

é conhecido como solda topo; 

- Rebarbar solda topo: Após a soldagem do blank e com a região ainda em 

estado incandescente, é necessário que ocorra a retirada das rebarbas que são 

provenientes do processo de soldagem; 

- Roletar: Reduzir tensões e igualar a espessura do aro na região da solda. 

Nesta etapa, a região não mais apresenta incandescência; 

- Cortar pontas e cunhar: Tirar excesso de material resultante do processo de 

soldagem; 

- Resfriar: Esse resfriamento da região da solda tem como objetivo retirar o 

calor da peça para que a mesma possa seguir para próxima etapa do processo; 

- Primeira Expansão: Esta etapa tem por objetivo adequar a circularidade do 

aro e o diâmetro de acordo com o diâmetro do mandril da primeira máquina de 

laminação; 

- Laminar canal: Também chamado de laminação do canal Gutter. Este canal 

é a região na qual o anel será cravado após a montagem do talão, câmara de ar 

/pneu; 

- Gutter: canal que existe no aro, local em que é posicionado o anel da roda 

com câmara; 

- Segunda Expansão: Esta etapa tem como objetivo adequar à circularidade 

do aro e o diâmetro. Essas características são importantes, pois devem estar de 

acordo com o diâmetro do mandril das três máquinas de laminação da etapa 

seguinte; 

- Laminar base: É a laminação do corpo do aro. Nesta etapa, são feitos a 

rampa de 5º, ou seja, o patamar. Patamar: ponto que auxilia a estabilidade do pneu 

no momento de rodagem; 

- Facear e chanfrar topo: Nesta operação de usinagem da face virgem, toda a 

imperfeição, que é o excesso de material decorrente do processo de laminação, é 

retirada através deste faceamento. Esta operação prepara o aro para operação 

posterior, laminação da aba. O faceamento é usado para não danificar os rolos de 

laminação; 



 

 

- Laminar flange: Nesta operação, ocorre a laminação/dobramento a frio, para 

a conformação do flange fixo do aro. O flange móvel será o anel que é um 

componente da roda com câmara; 

- Comprimir e cilindrar: Nesta operação, a cilindricidade e o diâmetro de 

montagem são corrigidos e verificados; 

- Recortar rasgo de válvula: Nesta operação, utiliza-se uma prensa, com um 

ferramental de corte para que se faça o rasgo, local em que ficará posicionada a 

válvula; 

- Desengraxar: Nessa etapa, é retirada toda sujeira que possa haver no 

material, tais como: óleo, graxa, impurezas, etc. Prepara-se o aro para a montagem 

da roda com câmara, solda aro/disco; 

- Acabamento do aro: Após todas as etapas do processo é muito importante 

se fazer um bom acabamento no aro. Esse acabamento tem como função retirar 

rebarbas e marcas que possam existir no produto, esse trabalho é feito com auxílio 

de lixadeiras, conforme Figura 15. 

 

Figura 15 - Resumo do esquema de produção de aros para rodas sem câmara. 

 
Fonte: Paula, 2012. 

 

 

2.3.3 Processo de fabricação de discos para rodas com câmara 
 

Neste tópico, descrevem-se as etapas do processo para fabricação dos 

discos para rodas com câmara, conforme a Figura 16. 



 

 

Figura 16 - Resumo do processo de montagem da roda com câmara. 

 
Fonte: Paula, 2012. 

 

- Recebimento da matéria-prima: Etapa em que as propriedades do material 

destinado a cada produto são analisadas. É realizada uma verificação das 

propriedades mecânicas e metalúrgicas do material, ou seja, são feitos ensaios e 

também uma análise química do material para analisar se o mesmo está dentro do 

especificado. As usinas de beneficiamento entregam o material em forma de chapas, 

as quais já possuem a espessura dentro do especificado; 

- Corte da platina: Após o recebimento das chapas e a análise das mesmas, 

ocorre o corte das platinas, ou seja, são cortados vários discos com um diâmetro 

determinado. Esse processo de corte de várias platinas acontece por meio de uma 

máquina a plasma; 

- Repuxamento da platina: A platina plana cortada em um diâmetro específico 

sofre um processo de repuxamento, ou seja, um processo de conformação 

mecânica a frio e profunda na qual produz a forma do disco; 

- Corte na faceadeira: Nesta etapa é retirado o excesso de material da altura 

do disco; 

- Estampar furo central e de fixação: O material após sofrer um processo de 

repuxamento é submetido ao processo de estampagem do furo central e de fixação, 

essa operação é realizada de uma só vez, ou seja, a prensa estampa o furo central 

e também os furos de fixação conjuntamente. O furo central tem como função o 

acoplamento no cubo do caminhão para uma centralização e os furos de fixação, os 

quais a quantidade de furos varia de um modelo de roda para outro, tem como 

função fazer a fixação da roda no cubo do caminhão; 



 

 

- Estampar furo de ventilação: Nessa operação, os furos de ventilação são 

estampados um de cada vez. Os furos de fixação são muito importantes, pois tem a 

função de ajudar na troca de calor entre o ambiente e o sistema de freio do veículo; 

- Cunhar furos de ventilação: Em seguida, após a estampagem dos furos de 

ventilação, há a necessidade de cunhar esses furos para evitar concentradores de 

tensão, que seriam um potencial para uma ocorrência de trinca. Ocorre apenas uma 

deformação da superfície estampada anteriormente, com o objetivo de suavizar a 

área cortada; 

- Repassar planicidade: Operação essa que tem como objetivo corrigir a 

planicidade do disco, essa característica de planicidade é muito importante porque 

tem a ver com um melhor assentamento da roda no cubo, caso a planicidade esteja 

fora da especificação do produto, pode ocorrer danos graves ao equipamento; 

- Alargar e chanfrar internamente o furo central e alargar e escarear o furo de 

fixação: Nesse momento do processo, tem-se a necessidade de usinar o furo central 

internamente para que o mesmo atinja o diâmetro desejado. Em seguida, os furos 

de fixação são usinados até o diâmetro desejado e também o furo é escareado. 

Nesse caso, ocorrem variações de clientes para clientes, ou seja, de acordo com o 

especificado pelo cliente poderemos chanfrar ou não o furo central. 

- Chanfrar externamente o furo central e escarear externamente os furos de 

fixação: Etapa em que o furo central é chanfrado e os furos de fixação são 

escareados externamente. Nesse caso, também podem ocorrer variações de acordo 

com o projeto de cada cliente; 

- Usinar altura e diâmetro: Essa etapa tem como objetivo deixar o disco com 

altura e diâmetro dentro das especificações de projeto. Essas características são 

importantes para a etapa em que o disco é montado no aro, ou seja, no processo de 

interferência e soldagem do disco/aro, etapa essa em que o componente aro/disco é 

unido através do processo de soldagem; 

- Acabamento: Nessa etapa do processo de fabricação dos discos ocorre um 

acabamento dos mesmos e tem como objetivo melhorar o acabamento visual 

através da eliminação de riscos, marcas, etc., com auxílio de lixamento; 

- Lavar e desengraxar: Após todas essas etapas do processo de fabricação 

do disco é necessária uma limpeza para retirada dos resíduos do material, resíduos 

esses provenientes da produção. 

 



 

 

2.3.4 Processo de montagem do aro/disco da roda com câmara  

  

É a união dos componentes de uma roda com câmara, ou seja, é feita a união 

do disco ao aro. Esse tópico tem como objetivo esclarecer as etapas do processo de 

montagem de uma roda com câmara, conforme a Figura 17. 

 

 

Figura 17 - Resumo do processo de fabricação de discos para rodas com 
câmara. 

 
Fonte: Paula, 2012. 

. 

- Montagem do disco no aro: Nesta etapa ocorre a união aro/disco com auxílio 

do processo de soldagem Mig, em ambos os lados externo da roda. A qualidade do 

processo de soldagem é verificada periodicamente, por meio de análises 

macrográficas do material soldado. 

As características analisadas na macrografia são: penetração do cordão de 

solda no aro e no disco, considerando as normas técnicas. Durante essa etapa 

ocorre uma inspeção do offset e também do run-out da roda, de acordo com o 

requisito de cada cliente; 

- Acabamento da roda: Após todas as etapas do processo é muito importante 

se fazer um bom acabamento na roda. Esse acabamento tem como função retirar 

rebarbas e marcas que possam existir no produto, esse trabalho é feito com auxílio 

de lixadeiras; 



 

 

- Repasse: Devido ao calor gerado pela solda somado ao esforço realizado no 

momento da montagem do disco no aro, o disco pode sofrer pequenas deformações 

que serão corrigidas utilizando-se uma prensa com ferramental específico. A 

característica de planicidade é verificada por meio de um dispositivo, o qual possui 

dois relógios comparadores. 

- Torneamento interno: Nesta operação, o disco, o qual já está montado no 

aro, é usinado internamente. Nesta ação define-se a espessura final do disco e se 

corrige a planicidade interna, a qual é medida por dispositivo específico; 

- Escarear furos de fixação e central: Nessa etapa, utiliza-se de escareadeiras 

com ferramental específico, torre de usinagem para a abertura do diâmetro dos furos 

de fixação e central. São utilizados dispositivos para medição, tais como: paquímetro 

e micrômetro para verificar as cotas; 

- Balanceamento estático e colocação de contrapesos: Verifica-se a diferença 

de massa da roda através de uma balança com indicador de bolha, anota-se o valor 

deste desbalanceamento e, utilizando contrapesos padronizados, corrige-se o 

desbalanceamento da roda, de acordo com cada requisito do cliente. Esse 

contrapeso é soldado no lado interno do aro da roda com câmara; 

- Verificação de run-out e inspeção final: Nessa etapa são novamente 

realizadas as medições de run-out e offset da roda, para garantir que a mesma 

atenda as especificações do cliente e seguir para o processo de pintura. 

- Fabricação dos anéis para roda com câmara: Nesse processo, fabrica-se o 

anel que é um componente da roda com câmara. Esse processo é bastante simples 

e, conforme a Figura 18, ocorre da seguinte forma: 

 



 

 

Figura 18 - Detalhe da fabricação do anel da roda com câmara. 

 
Fonte: Paula, 2012. 

 

 Etapa 1: Compra de uma barra com perfil de acordo com o especificado pelo 

cliente; 

 Etapa 2: O material é conformado para dar a forma de circularidade; 

 Etapa 3: O material é cortado para que se obtenha o anel; 

 Etapa 4: Compressão do anel para a dimensão especificada pelo cliente; 

 Etapa 5: Fazer o rasgo no anel. 

 

 

3 Metodologia  

 

O estudo e a pesquisa desse trabalho apresentam como característica 

principal a observação participante ou etnográfica, a qual, segundo Fiorentini e 

Lorenzato (2009, p.107): 

 

É um tipo de estudo naturalista ou etnográfico em que o pesquisador 
frequenta os locais onde os fenômenos ocorrem naturalmente. O termo 
“participante” aqui significa, principalmente, participação com registro das 
observações, procurando produzir pouca ou nenhuma interferência no 
ambiente de estudo. 

 

Nesse caso, especificamente, o estudo aplicado desse trabalho incide na 

observação direta das atividades produtivas de uma empresa, verificando e 



 

 

analisando as técnicas, procedimentos e materiais utilizados para o desenvolvimento 

dos produtos em processo e acabados. 

Assim, o estudo de caso ocorreu por meio de visita à empresa do ramo de 

autopeças, em especial, em seu processo de linha de produção processo de rodas 

automobilísticas. 

Em primeira estância, observaram-se os aspectos naturais da linha de 

produção em sua rotina normal, bem como detalhes de como são executadas as 

atividades relacionadas ao processo de estampagem no disco. 

Em um segundo momento, anotaram-se as observações para estudo, 

registrando, principalmente, os procedimentos de execução das atividades, ação 

esta que impacta diretamente nos resultados da produção. 

Em um terceiro momento, analisaram-se os dados coletados, apontando 

possíveis ações positivas e negativas sobre o processo e, por último, por meio do 

levantamento e análise desses dados, aplicou-se o projeto deste trabalho no intuito 

em desempenhar e aprimorar, de formar mais dinâmica e menos custosa, essa 

determinada linha de produção da empresa. 

 

 

3.1 Ensaio metalográfico 

 

O ensaio metalográfico das rodas automotivas foi realizado no Laboratório 

Metalúrgico da Empresa parceira e baseou-se nas seguintes etapas: 

1) Corte: Realizado com cortadeira do tipo Mesoton, utilizando disco de corte 

em carbeto de silício e em seguida o embutimento a quente em resina de 

Bakelite; 

2) No processo de lixamento utilizaram-se lixas d’água na seguinte 

sequência e granulometria: # 220, 320, 400, 600 e 1000; 

3) O polimento utilizado foi o polimento mecânico com pastas de diamante 

nas granulometrias 3 e 1 µm e pasta de óxido de alumina de 1 µm; 

4) O ataque químico para a revelação microestrutural neste trabalho utilizado 

a solução NITAL (ácido Nítrico e Álcool), durante 10 segundos de ataque. 

5] A sessão de microscopia óptica utilizou o campo claro nas magnificações 

    de 200 e 100x. 

 



 

 

3.2 Procedimentos metodológicos 

 

Inicia-se o processo de fabricação após o recebimento e liberação da matéria 

prima pelo setor da qualidade, após aprovada essa matéria prima é enviada ao setor 

de guilhotinas, em que as chapas são transformadas em blanks, atendendo 

especificamente cada componente deste conjunto, após esse processo, os blanks 

são direcionados à estamparia em que serão conformados mecanicamente por 

prensas hidráulicas e excêntricas, de maneira a atender as formas geométricas 

solicitadas em desenho, formando assim os componentes.  

Após esta etapa todos os itens são enviados para o setor de conjuntos 

soldados, posteriormente ao processo de soldagem MIG/MAG, estes componentes 

individuais, resultam no conjunto final, que terá como operação seguinte a pintura E-

coating KTL (Kathodifsche Tauch Lackierung), para posteriormente ser embalado e 

enviado ao setor de expedição. 

As não conformidades diagnosticadas estão diretamente integradas 

atualmente ao conceito das rodas automotivas, que atendem a uma documentação 

técnica interna com instruções de trabalho e ao processo, relativa aos componentes, 

inadequados que possam causar transtornos internos na produção, comprometendo 

a garantia da qualidade, ocasionando retrabalho e afetando o nível de satisfação do 

cliente. 

 

 

3.2.1 Rodas padronizadas e taxa de ocupação 

 

As empresas buscam reduzir cada vez mais seus custos. Entretanto, são 

poucas as que compreendem que um produto mal projetado impacta fortemente no 

preço do produto final e que desenvolver a roda específica traz grandes reduções 

nos custos e de mão de obra. 

A empresa objeto deste estudo faz retrabalho das rodas padronizadas, porém 

essa padronização lhe traz sérios problemas de qualidade e reclamações por falha 

no processo, devido à variedade de itens produzidos, é possível observar que a 

adoção desta padronização acarreta em um maior número de movimentos dos 

colaboradores, que os aspectos ergonômicos não são plenamente atendidos e que 

há alto desperdício na ocupação das mesmas.  



 

 

Devido às características específicas do produto, no que tange geometria, 

dimensões e forma, compararam-se as duas condições do furo de válvula, existente 

e proposto, o que contribui para uma taxa de ocupação relativamente baixa, porém a 

roda proposta apresenta uma diminuição dos níveis de tensão devido a um ganho 

estrutural ocasionado pela modificação do furo de válvula, o que acarreta em um 

valor significativo no custo final do produto. 

 

 

3.2.2 Manuseio, tempo e métodos 

 

O estudo de métodos e tempos, também conhecido como Engenharia de 

Métodos, Projeto de Trabalho ou Estudo de Trabalho, é definido como um estudo 

sistemático e de trabalho e tem como objetivo tornar uma determinada operação 

eficiente e padronizada. Portanto, este estudo é dado por meio do desenvolvimento 

e padronização de um método melhorado de realizar a operação, determinação do 

tempo gasto para realizá-la e orientação ao treinamento do trabalhador no método 

desenvolvido. Este estudo objetiva racionalizar o método de trabalho, de maneira 

que, ele ocorra com o uso mais eficiente de recursos produtivos.  

 

 

3.2.3 Aspectos ergonômicos 

 

A abordagem dos aspectos ergonômicos, nos mais variados contextos, 

sempre está relacionada à interação entre o homem e o sistema, o sistema por sua 

vez, quase sempre remetido ao conceito de trabalho. Dessa maneira, na aplicação 

prática da ergonomia é justificada quando intervém na interface que intermedia o 

homem e a sua tarefa. 

 



 

 

Figura 19 - Análise ergonômica: movimentações e esforços desnecessários.  

 
Fonte: Empresa parceira (próprio autor, 2017). 

 

Na Figura 19 é possível observar que a movimentação torna-se ainda mais 

preocupante na interface homem - tarefa devido ao peso conjunto da roda. Dessa 

forma, há uma preocupação muito grande por parte da empresa, no que tange aos 

aspectos ergonômicos, mas que não há uma plena interação entre o homem e o 

sistema, devido aos tipos de Rodas utilizados atualmente, o número excessivo do 

item durante a cadeia produtiva e, principalmente, na atividade final, em que se faz 

necessário o posicionamento tanto na proteção ao produto, quanto na distribuição e 

venda. Além disso, a movimentação torna-se ainda mais preocupante na interface 

homem – tarefa devido ao peso do conjunto da roda. 

Para ampliar os detalhes ergonômicos desse processo, realizou-se uma 

análise de um profissional da área, ratificando um risco ergonômico, conforme segue 

o laudo: Análise Ergonômica da área Rodas com Câmara, Setor Fabricação de 

Rodas, Posto de Trabalho – Maçarico: 

 

- Descrição da atividade: Realiza pontos de solda com maçarico nas rodas. 

Recebe a peça através de transportador e posiciona a mesma em uma mesa de 

rolete e executa a atividade; 

- Biomecânica Funcional: O processo inicia-se com o posicionamento da roda 

na mesa de rolete, com o MS (Membro Superior) articulação de ombro até 45º de 

abdução, cotovelo estendido e ligeira extensão de punho. Já os MMII (Membros 

Inferiores) estão em posição neutra com ambos os pés apoiados no chão. Flexão de 



 

 

tronco aproximada a 20º. Como há variação de diâmetro e peso da peça, o esforço 

físico do colaborador é relativo. Em seguida, na operação de solda, a postura 

adotada é ombro abduzido a 45º, flexão do mesmo atingindo no máximo de 30º, 

cotovelo fletido bem com os dedos. Os MMII e o tronco permanecem idem a postura 

citada acima; 

- Dados antropométricos: Atividade normalmente varia de 1 a 2 minutos para 

ser finalizada, por roda soldada; não há levantamento de carga; Mesa com rolete – 

reduz esforço; 

- Análise: De acordo com a ferramenta ergonômica RULA, Pontuação 3 ou 4; 

Intervenção: observação/ podem ser necessárias mudanças; 

 

- Risco ergonômico: Há dois seguimentos corporais que necessitam de maior 

observação: MMSS (ombro e tronco); 

- Conclusão: O posto de trabalho Maçarico apresenta risco ergonômico 

relevante, pois a um curto período de tempo algumas intervenções poderão ser 

executadas. 

 

 

3.2.4 Processo de fabricação atual utilizado no modelo 

 

A Figura 20 apresenta o detalhe do modelo do furo de válvula que foi o objeto 

de modificação da pesquisa que em acordo com a empresa parceira e por se tratar 

de uma melhoria do processo e do produto significando em um ganho de 

produtividade e custos operacionais e eliminação dos problemas de qualidade 

ocasionados por possível falha humana no processo de fabricação seja durante o 

setup ou mesmo na operação inadequada realizada pelo colaborador e redução do 

tempo operacional tackt-time, retirada de um equipamento do processo (maçarico) 

que é utilizado no corte para o furo de válvula e deslocamento dessa mão-de-obra 

utilizada nesse processo de fabricação. 

 



 

 

Figura 20 - Roda na condição proposta rasgo de válvula na Roda 

 
Fonte: Engenharia de produto empresa parceira, 2017. 

 

Figura 21 – Processo do corte do furo de válvula na roda 

 
Fonte: Engenharia de produto empresa parceira, 2017. 

 

A Figura 21 representa: (a) Roda antes do corte do furo de válvula condição 

atual; (b) Processo de solda para unificar disco e aro; (c) Roda no processo para 

efetuar o corte do rasgo de válvula; (d) Roda no processo para efetuar o corte do 

rasgo de válvula e seu dispositivo; (e) Colaborador efetuando o corte do rasgo de 

válvula; (f) Roda com o corte do furo de válvula executado, objeto de pesquisa. 

Na operação de soldagem do disco com o aro, conforme Figura 17 (b), tem-se 

uma interrupção do cordão de solda devido a forma do rasgo de válvula. Isso pode 

acarretar problemas visto que o início e o final da solda podem trazer instabilidades 

metalúrgicas às rodas. 

 

 



 

 

3.2.5 Plano de desenvolvimento do projeto 

 

O desenvolvimento do Projeto foi baseado em dois eixos de pesquisa: Projeto 

de Produto e Gestão da Produção Industrial, analisando os seguintes aspectos: 

- Melhoria do produto e processo; 

- Segurança do trabalhador; 

- Ergonomia; 

- Redução de custos. 

 

 

3.2.6 Projeto do produto e processos 

 

Reconhecimento do problema: foram realizadas visitas periódicas na 

empresa, e na linha de produção, com o objetivo de observar o manuseio, 

movimentação e produção das Rodas, além de identificar os principais aspectos que 

afetam a produção, armazenamento e o transporte destes itens. Detalhamento das 

Rodas em desenhos técnicos: O detalhamento técnico das Rodas foi realizado no 

laboratório de materiais, texturas e modelagem em 3D na empresa parceira que 

abriu a oportunidade para que essa pesquisa pudesse acontecer.  

Para a realização da análise dimensional foram utilizados braço faro no 

detalhamento tridimensional, além de paquímetros e micrômetros. O objetivo do 

estudo foi caracterizar as principais dimensões e peso das rodas a serem 

modificadas, para definir melhor posição, fixação e possibilidade de empilhamento. 

- Criação e modelagem em 2D das Rodas: O processo criativo e modelagem 

em 3D são alguns dos componentes que foram desenvolvidos no laboratório de 

materiais, texturas e modelagem em 3D na empresa parceira desse processo, 

utilizando softwares especializados e dedicados para a elaboração dos desenhos e 

modelos geométricos, em que, posteriormente realizou-se a montagem das Rodas, 

levando em consideração aspectos funcionais e de viabilidade. Após a realização de 

vários processos criativos, a meta foi definir e estabelecer as dimensões, peso e 

sistema de fixação das Rodas, utilizando de maneira racional o espaço físico 

disponível, com o objetivo de melhorar a ocupação nas áreas, além de reduzir os 

custos do processo e eliminação dos passivos ambientais (emissão de gases no 

corte); 



 

 

Projetação e Layout: Após a realização dos desenhos no software dedicado, 

fora realizado uma análise de similares e problematização do projeto de produto, em 

que se buscou o desenvolvimento de um produto que atendesse aos aspectos 

geométricos e às características físicas específicas das Rodas. 

 

 

3.2.7 Gestão da produção industrial 

 

As análises para caracterizar a qualidade do produto Rodas automotivas 

consistiram nas seguintes etapas: Ensaios metalográficos para a identificação dos 

microconstituintes dos aços e do processo de soldagem, comportamento micro 

estrutural segundo a norma ASTM E3-11, microscopia eletrônica de varredura e 

EDS, Micro dureza- ASTME384-16. 

 

 

3.2.8 Análise do material e processo de confecção 

 

É realizada uma verificação das propriedades mecânicas e metalúrgicas do 

material, ou seja, são feitos ensaios e também uma análise química do material para 

ver se o mesmo está dentro do especificado. Após essa verificação, a matéria-prima 

está liberada para seguir para fase posterior do processo. 

As Rodas utilizadas pela empresa durante o processo são fabricadas em aço 

e tem seus elementos fixados por intermédio de um processo de solda Mig/Mag, 

sem nenhum tipo de tratamento superficial. Este processo de união de materiais 

distintos aliados aos fenômenos naturais como sol, chuva e poeira, desencadeia um 

processo de corrosão, que é totalmente prejudicial ao processo. 

A análise da composição química deste material foi realizada no Laboratório 

Metalúrgico da empresa parceira do projeto, via espectrometria de emissividade 

óptica, no equipamento fabricado pela ARL (Apply Research Laboratories), modelo 

3460. 

O desenvolvimento para esse novo design no produto, buscou projetar um 

modelo que será fator determinante para alcançar essa garantia da qualidade do 

produto e assim, trazendo ganhos para ambas as partes, fornecedor e clientes, 

conforme Slack; et al, 2012. 



 

 

 

Bom desempenho de qualidade em uma operação não apenas leva à 
satisfação de consumidores externos. Também torna mais fácil a vida das 
pessoas envolvidas na operação. Satisfazer aos clientes internos pode ser 
tão importante quanto satisfazer aos consumidores externos. (p. 60). 

 

O desenvolvimento de um novo design na Roda objetivou atender a demanda 

de peças fabricadas pela empresa parceira e todos os aspectos mencionados 

poderão ser garantidos por meio do novo projeto elaborado com o auxílio primordial 

do conceito em design, resultando em uma roda devidamente apropriada para este 

fim. 

Como objeto de pesquisa, testa-se da mudança da geometria e forma do 

produto roda (Furo de válvula) e como objeto de trabalho, avaliam a mudança da 

geometria e forma do rasgo de válvula e suas consequências na redução de custos, 

gasto de produtividade e otimização do processo, para atender essa necessidade do 

mercado nacional e de exportação de rodas, a empresa utiliza duas linhas de 

produções: uma linha de produção de rodas sem câmara e outra de produção de 

rodas com câmara. 

Com isso, o planejamento e desenvolvimento baseado no conceito de projeto 

do produto, por meio de requisitos técnicos, podem proporcionar proteção ao 

produto, distribuição e venda, além de melhorar o aspecto visual do produto e 

consequentemente a qualidade do mesmo, exibindo uma mudança da forma do bico 

de válvula da câmara de ar e unificação deste para a maioria dos produtos, 

eliminando possíveis falhas na montagem. 

 

 

3.2.9 Proposta de modificação da peça 

 

Figura 22 - (a) Roda automotiva; (b) Rasgo da roda automotiva 

 
Fonte: Engenharia de produto empresa parceira, 2017. 

 



 

 

A Figura 22 demostra a proposta do rasgo de válvula do modelo do material e 

processo de confecção, conforme segue:  

- Figura (a): Processo atual em que o furo de válvula na condição em que 

podem acarretar anteriores mencionados, problema de qualidade, reclamação no 

cliente, mão-de-obra. 

- Figura (b): Mudança sugerida onde reduzirá problemas de qualidade, 

reclamação do cliente, redução de custos operacionais com relação à mão-de-obra 

e operação. 

 

Figura 23 - Foto em corte de uma roda com câmara. 

 
Fonte: Engenharia de produto empresa parceira, 2017. 

 

A Figura 23 demonstra uma análise realizada pelo sistema em que foi 

identificada uma interferência da válvula no produto. Essa interferência acarreta em 

um problema, pois com o uso constante há a possibilidade da válvula trincar, 

reduzindo a durabilidade desse produto.  

Com isso, inviabilizou esse processo e criou-se a necessidade de efetuar 

outros testes para reduzir esse problema apresentado. 

 

 

3.3 Procedimentos experimentais 

 

Para se alterar o rasgo de válvula faz-se necessária uma modificação no 

ferramental que produz o disco, conforme Figura 24. A partir desta modificação, o 

disco terá uma nova geometria do rasgo e, diante disso, foram feitos estudos e 



 

 

ensaios para se analisar e verificar a melhoria e os impactos que esta modificação 

trará à linha produtiva. 

 

Figura 24 - Equipamento utilizado para estampar o rasgo de válvula da roda 

 
Fonte: Empresa parceira, 2017. 

 

Após a modificação do ferramental, os protótipos dos discos tem novo 

conceito e são encaminhados para a montagem nos aros através da operação de 

soldagem. 

O processo de montagem das rodas com os discos modificados segue o 

mesmo roteiro de fabricação padronizado na linha de produção. 

Para a utilização desse corte utiliza-se punção de aço temperado de VC 131 

ou D2 de aço-carbono depois de temperado e revenido com 58 a 62 hrc de dureza. 

 

 

3.3.1 Estudo e análise de viabilidade técnica 

 

A análise dos resultados apresentou que os níveis de tensão estão dentro do 

limite aceitável e a roda proposta apresenta uma redução do peso dos vetores e dos 

níveis de tensão devido a um aumento estrutural pela modificação do furo de 

válvula. 



 

 

Comparado com rodas de dimensões semelhantes e de mesmo seguimento, 

testadas e aprovadas, há a hipótese que a roda seja aprovada nos testes de 

durabilidade. 

 
Figura 25 – Teste em 3D  

 
Fonte: Engenharia de produto empresa parceira, 2017. 

 
Figura 26 - Estudo de viabilidade em 3D. 

 
Fonte: Empresa parceira, 2017. 

 
Figura 27 - Estudo de viabilidade em 3D. 

 
Fonte: Empresa parceira, 2017. 



 

 

Figura 28 - Estudo de viabilidade em 3D. 

 
Fonte: Empresa parceira, 2017. 

 
Figura 29 - Estudo de viabilidade em 3D. 

 
Fonte: Empresa parceira, 2017. 

 

A Figura 25 representa a identificação de capacidade de carga e durabilidade 

do produto (Fadiga) e, juntamente as demais, até a Figura 29, apresentam a 

geometria dos furos de válvula como fator de comparação (antes e depois).  

Em seguida, são definidos os modelos e elementos utilizados para realizar a 

fixação da roda, por meio da simulação do cubo. 

As normas utilizadas para o cálculo das cargas foram estabelecidas pela área 

da engenharia de produto e processo da empresa parceira, os desenhos com as 

diferentes tonalidades são para caracterizar as variações na distribuição de cargas e 

tensões resultados visando definir o tipo de carregamento e o local de aplicação das 

forças. Nota-se que o teste radial com as cargas aplicadas na primeira fase é 

realizado na fixação e, em seguida, nos furos de ventilação das rodas automotivas. 

Com relação às cores utilizadas durante a modelagem dos produtos, elas 

representam a distribuição de tensão em toda área proporcional à força aplicada 



 

 

durante ciclo (comportamento e resistência a fadiga), e isso é evidenciado pelo 

software utilizado pela empresa, sendo que o maior valor de tensão está 

representado por vermelho e o menor como azul. 

 

 

3.3.2 Análise dos Estudos Industriais 

 

O retorno sobre investimento, na visão quantitativa, é obtido quando os 

valores dos benefícios são divididos pelo montante investido, com o objetivo de 

demonstrar a viabilidade econômica do investimento, bem como o seu tempo de 

retorno deste projeto e aprovar o desenvolvimento deste produto. 

Em um trabalho conjunto entre engenharia de produto, engenharia de 

processo e comercial, observa-se a viabilidade do processo na prática e que a 

mesma necessita de um levantamento criterioso sobre essa análise financeira de um 

possível investimento em ferramental para uma provável alteração do mesmo. 

Essa fase do processo se encontra em análise e ainda sem resposta, pois 

para um possível investimento precisa ser corretamente levantado todos os dados e 

todo processo de mudança no produto necessita de estudos minuciosos. 

 

Figura 30 - (a) Disco na condição proposta; (b) Roda montada-protótipo. 

 
Fonte: Empresa parceira, 2017. 

 

 



 

 

Figura 31 - Foto do protótipo no processo. 

 
Fonte: Empresa parceira, 2017. 

 

 

4 Resultados e Discussão 

 

Por meio da pesquisa concluiu-se que os níveis de tensão de ruptura estão 

dentro dos limites aceitáveis e que a roda proposta apresenta uma diminuição dos 

níveis de tensão devido a um ganho estrutural, ocasionado pela modificação do furo 

de válvula, além da diminuição de seu peso. O instrumento de pesquisa utilizado foi 

um programa de computador de desenho 3D aplicado ao projeto da roda para 

simular as mesmas condições com a válvula, além de proporcionar a verificação do 

código e da interferência no furo de ventilação. Com isso, tornou-se possível 

apresentar em quantidades a redução do gasto mensal de gás, a redução do gasto 

mensal com mão de obra, totalizando, no custo total da roda, um ganho de 1,64% 

por peça. Além disso, com essa modificação do produto, ou seja, a mudança da 

forma do bico de válvula da câmara de ar, houve a melhora dos seus aspectos 

visuais, da qualidade, segurança e ergonomia no processo e, por fim, a 

compatibilização deste bico para a grande maioria dos produtos, eliminando 

possíveis falhas na montagem. 

 

 

4.1 Equipamentos 

 

Para a realização das análises foram utilizados os seguintes equipamentos: 



 

 

Figura 32 - Espectrômetro de Emissão Óptica. 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

A Figura 32 apresenta o equipamento utilizado na análise de composição de 

aços baixo e médio carbono. 

 

Figura 33 - Microscópio Óptico. 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

A Figura 33 apresenta o microscópio utilizado na análise de microestrutura 

dos aços, camadas endurecidas (nitretação, cementação) e na investigação de 

falhas. 



 

 

Figura 34 - Durômetro Universal. 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

A Figura 34 apresenta o equipamento utilizado na análise de dureza, 

possibilitando medidas nas escalas Rockwell A-B-C, Brinell e Vickers.  
Ainda, com relação a análise de dureza, a mesma não foi realizada porque a 

empresa parceira trabalha com qualidade assegurada da sua matéria prima. 

 

Figura 35 – Microdurômetro. 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 



 

 

A Figura 35 apresenta o equipamento utilizado na análise de camadas 

endurecidas, por exemplo, têmpera superficial. Escala de medida Vickers. 

 

Figura 36 – Microdurômetro. 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

A Figura 36 apresenta os equipamentos utilizados no ensaio de tração, a fim 

de levantar as propriedades mecânicas dos aços (limite de escoamento, limite de 

resistência a tração e alongamento). 

 

 

4.2 Ensaios Metalográficos  

 

 Resultados do teste de macrografia utilizando os equipamentos: 

  



 

 

Figura 37 - Teste de Macrografia 1 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

Figura 38 - Teste de Macrografia 2 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

Figura 39 - Teste de Macrografia 3 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 



 

 

Considerações finais 

 

Os níveis de tensão estão dentro do limite aceitável, porém a roda proposta 

apresenta uma diminuição dos níveis de tensão, devido a um ganho estrutural 

ocasionado pela modificação do furo de válvula e também houve uma diminuição do 

peso da roda. E, se comparado com rodas de dimensões próximas e de mesmo 

seguimento já testadas e aprovadas em teste, acredita-se que está roda seria 

aprovada nos testes de durabilidade. 

Diante de um mercado repleto de produto em que o custo, processo, 

qualidade e tecnologia se caracterizam em uma diferenciação à competitividade e a 

empresa vem pesquisando um design alternativo com elemento na composição de 

sua estratégia corporativa. 

O vetor que o design em Rodas automotivas que a empresa está inserida 

traduz em competitividade globalizada (aumento nas exportações de rodas), que 

constituiu num segmento importante no setor industrial em nível mundial de rodas 

automotivas. 

De acordo com os resultados obtidos mediante a realização desse projeto, 

levantaram-se de maneira quantitativa índices de melhoria no processo produtivo, de 

Rodas. Conforme apresentados no capítulo anterior, pode-se perceber que a 

empresa foco do estudo, poderá aumentar a produtividade e consequentemente 

seus lucros, utilizando a válvula, em que por meio da aplicação do conceito do 

design possibilitou melhorar vários aspectos que tangem o processo produtivo, 

logístico e na cadeia de valor do produto. 

Notou-se de forma relevante outro aspecto de significância organizacional, a 

saúde do trabalhador no que tange os aspectos ergonômicos, sobretudo a redução 

dos movimentos, tempos e métodos na operação e no processo de fabricação de 

rodas. 
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