
  

 MÉTODO NBI-EQMM PARA OTIMIZAÇÃO DO CUSTO, 
QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE UM PROCESSO 

DE TORNEAMENTO DE AÇO ENDURECIDO: ANÁLISE 
CUSTO X BENEFÍCIO DE DUAS FERRAMENTAS DE 

CORTE 
 

 

Autores: 

Danielle Martins Duarte Costa 
Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 
Gerais, Pouso Alegre 

Brasil e Universidade Federal de 
Itajubá, Itajubá, Brasil 

dmdc.duarte@gmail.com, 
 

Paulo Henrique da Silva Campos 
Universidade Federal de Itajubá 

Itajubá, Brasil 
paulohcamposs@hotmail.com 

 

Ronã Rinston Amaury Mendes 
Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 
Gerais, Pouso Alegre 

Brasil e Universidade Federal de 
Itajubá, Itajubá, Brasil 

rona.rinston@ifsuldeminas.edu.br 
 

Anderson Paulo de Paiva 
Universidade Federal de Itajubá 

Itajubá, Brasil 
andersonppaiva@unifei.com.br 

 
Área temática: 

Custos e gestão em perspectiva setorial 
 

Metodología aplicada: 

M4 – Experimental 

 

Medellín, Colombia, Septiembre 9, 10, 11 de 2015 

mailto:paulohcamposs@hotmail.com
mailto:andersonppaiva@unifei.com.br


  

RESUMO 

Este estudo fez um comparativo da relação custo/benefício obtidos no torneamento do aço 

ABNT-H13 endurecido com ferramenta cerâmica CC-650, com geometria wiper e ferramenta 

CC-650, com geometria convencional, tendo como características do processo analisadas 

Custo Total do Processo (kp), Rugosidade da Superfície (Ra) e Volume de Cavaco Removido 

(MRR). Um conjunto de 19 experimentos foram modelados para 03 parâmetros de entrada. 

As respostas foram otimizadas pelo método da Interseção Normal à Fronteira acoplado à 

técnica do Erro Quadrático Médio Multivariado (NBI-EQMM). Os resultados apontaram que, 

apesar da ferramenta CC-650 wiper ter um custo de aquisição maior, os valores ótimos 

encontrados para as características de custo, qualidade e produtividade foram considerados 

mais apropriados e com valores mais próximos dos valores definidos como ideais se 

comparados com os resultados apresentados pela ferramenta CC-650 apontando a ferramenta 

wiper como mais eficiente para o processo analisado. Pode-se afirmar que a utilização de 

métodos de otimização multiobjetiva são uma alternativa viável para análise de planejamento 

e melhoria da qualidade e, redução de custos do processo no âmbito industrial. 
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1. Introdução 

O setor produtivo, em especial o setor de usinagem, possui necessidade contínua e 

crescente de aprimorar a qualidade de seus processos e produtos, sem perder de vista a 

compatibilidade dos níveis de excelência e produtividade, com os custos mais apropriados 

possíveis.  

Perante este cenário, a indústria do aço vem se desenvolvendo em grande escala, tanto 

no setor de produção, quanto no desenvolvimento de novos materiais. Como exemplo, cita-se 

a inovação na geometria de ferramentas de corte, as chamadas ferramenta alisadora (ou wiper) 

(SALES, 2004). Quando comparado com as ferramentas convencionais, estas ferramentas, 

apesar de apresentarem um custo de aquisição maior (catálogo de preços da Sandvik, 2015), 

permitem conseguir um acabamento de alta qualidade ou igual para avanços de duas a quatro 

vezes acima, além de alta produtividade (CAMPOS et al., 2011; SALES, 2004).  

Para Campos et al. (2011) e Sales (2004), todo essa evolução verificada no setor de 

usinagem, aliado ao surgimento de máquinas e ferramentas de maior rigidez e precisão tem 

sido fundamentais na substituição do tradicional processo de retificação pelo processo de 

torneamento de aços endurecidos. Torneamento duro trata-se da remoção de materiais de 

dureza variando entre 45 e 65 HRC realizados geralmente com materiais de ferramentas 

avançados, como cerâmica mista (Al2O3 + TiC) e nitreto de boro cúbico (CBN) (CAMPOS, 

2011). 

Comparado ao processo de retificação, o processo de torneamento duro apresenta 

vários benefícios, principalmente no que se refere à capacidade de produzir com valores 

mínimos de rugosidade, alta flexibilidade de produção e capacidade de usinar geometrias 

complexas em uma única etapa de preparação (PAIVA et. 2012; CAMPOS et al., 2013; 

CAMPOS et al. 2011, DINIZ e OLIVEIRA, 2008; SALES, 2004). No aspecto econômico, a 

usinagem considerando o torneamento duro apresenta menor tempo de processamento 

consumido em cada operação e, consequentemente, maior produtividade por etapa, redução 

nos custos de produção e redução no consumo de energia (PAIVA et. 2012; CAMPOS et al., 

2013; CAMPOS et al. 2011, SALES, 2004). Além disso, o torneamento de materiais 

endurecido é geralmente realizado a seco, ou seja, não utiliza emulsões o óleos no processo, o 

que elimina os problemas de saúde causados aos operadores e a necessidade de descarte de 

fluído de corte (DINIZ e OLIVEIRA, 2008). 

No entanto, esses benefícios só podem ser alcançados com valores adequados para os 

parâmetros do processo como, velocidade de corte, taxa de avanço e profundidade de corte, 



  

assim como a escolha adequada da ferramenta de trabalho, tanto no que se refere à geometria 

quanto o material a ser utilizado.  

Assim, uma empresa que deseja alcançar uma estrutura de custos racionalizada e 

tornar-se mais competitiva deve saber mensurar todos esses parâmetros de usinabilidade de 

forma a atender todos os requisitos de qualidade e quantidade requeridos pelo cliente sem no 

entanto, perder de vista a compatibilidade com os custos mais apropriados.  

Dentro deste aspecto, a preocupação em atuar simultaneamente sobre a qualidade, 

produtividade e o custo de cada processo vêm obrigando as organizações à utilizarem técnicas 

não triviais de planejamento e melhoria da qualidade, ao invés da análise feita unicamente 

pela experiência de seus operadores ou pelas especificações do fabricante. Segundo Mendes 

(2006), muito tem sido o interesse pelo emprego de técnicas de otimização multiobjetivo.  

Entre os métodos de otimização que contemplam respostas múltiplas, o método de 

Interseção Normal à Fronteira (NBI, do inglês Normal Boundary Intersection), promovido por 

Das e Dennis (1996) vem sendo utilizado com sucesso por alguns autores como, Brito et al. 

(2014), Oliveira (2013) e Gomes et al. (2013) na otimização de processos de usinagem. Este 

método fornece um conjunto de soluções viáveis conhecidas como "Ótimo de Pareto", a partir 

da otimização das características do processo. Entretanto, segundo Oliveira (2013), se as 

respostas analisadas apresentam correlação, o método pode levar a resultados ótimos 

inadequados. 

Para tratar dessa peculiaridade, o presente trabalho apresenta a aplicação da técnica do 

Erro Quadrático Médio Multivariado (EQMM), proposto por Paiva et al. (2009) acoplado ao 

método de otimização NBI, proposto por Das e Dennis (2006), nomeado de NBI-EQMM.  

O método EQMM utiliza um processo de ponderação que integra Metodologia de 

Superfície de Resposta (MSR) com Análise de Componentes Principais (PCA, do inglês 

Principal Components Analysis). Ao fazê-lo, EQMM obtém funções objetivas ponderadas, 

não correlacionadas dos Componentes Principais. Esta abordagem é uma adaptação dos 

trabalhos que vêm sendo realizados por Paiva et al. (2012), Paiva et al. (2012), Gomes et al. 

(2013), Lopes et al. (2013), Paiva et al. (2014) e Brito et al., (2014). Depois de 

matematicamente programadas, as funções EQMM são otimizadas pelo método NBI para 

encontrar o conjunto de soluções ótimas das características analisadas. 

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo fazer um comparativo da relação 

custo x benefício do processo de torneamento do aço endurecido ABNT-H13 utilizando a 

ferramenta de corte CC-650, com geometria wiper e a ferramenta CC-650, com geometria 

convencional, tendo como características do processo analisadas, a resposta Custo Total do 



  

Processo (kp), Rugosidade Média da Superfície (Ra) e Volume de Cavaco Removido (MRR). 

A otimização destas respostas será realizada pela abordagem NBI-EQMM a fim de determinar 

o conjunto de soluções ótimas do processo, para cada ferramenta utilizada, permitindo que o 

tomador de decisão possa escolher a alternativa ideal.  

Além disso, pretende-se mostrar que a utilização de métodos de otimização 

multiobjetiva, como a abordagem NBI-EQMM, podem e devem ser utilizadas na análise de 

planejamento e melhoria da qualidade e, redução de custos do processo no âmbito industrial. 

 

2. Referencial Teórico 

2.1. Indicadores de desempenho da produção 

Um importante fator para a competitividade das organizações é a fabricação de 

produtos em grande escala, com custo mínimo e aliado a padrões de qualidade compatíveis 

aos exigidos por seus clientes. Produzir mais e melhor, com menos recursos seria o cenário 

ideal para as organizações. No entanto, esta é uma tarefa árdua para a qual o gestor deve 

encontrar uma solução que atenda satisfatoriamente a necessidade do cliente, enquanto 

mantém uma perspectiva lucrativa para a empresa. 

Além disso, custos e qualidade de acabamento, na maioria dos casos, são parâmetros 

opostos, onde melhores indicadores de um significam redução de outro. O setor metal 

mecânico não é diferente. Especificamente nos segmentos voltados aos processos de 

usinagem, a minimização dos custos envolve um aumento de produtividade, atrelado muitas 

vezes, a um nível diferenciado de qualidade (que pode ser menor) para o acabamento dos 

produtos manufaturados pelo processo.  

A questão básica, portanto, é como estimar a melhor relação entre, custo, qualidade e 

produtividade, que variáveis melhor representam essas características no processo de 

torneamento e como calculá-las.  

 

2.1.1. Indicadores de qualidade e produtividade do processo de usinagem 

A rugosidade de superfície da peça, segundo Özel et al. (2007), é o principal indicador 

de qualidade dos processos de usinagem. Ela é uma medida da qualidade tecnológica de um 

produto e fator que muito influencia no custo da manufatura. Benardos e Vosniakos (2003) 

afirmam que a rugosidade da peça é largamente empregada como índice de qualidade de 

produto e, em muitos casos, é requisito técnico para produtos da indústria mecânica. Os 

autores sustentam que a qualidade de superfície é de grande importância no comportamento 

funcional de uma peça. Dentro desse contexto, a capacidade de prever a rugosidade da peça é 



  

de grande utilidade para a indústria metal-mecânica, e constitui-se em um problema que tem 

atraído a atenção de muitos pesquisadores. As métricas de rugosidade da peça usinada são: 

Rugosidade Média Aritmética (Ra), Rugosidade Média Quadrática (Rq), Rugosidade Máxima 

(Ry), Rugosidade média (Rz) e Rugosidade Total (Rt) (TADEU, 2011; SALES, 2004). 

Outra variável que define a qualidade é a vida da ferramenta (T). Segundo Ferraresi 

(1977), citado também em Diniz et al. (2006) e Ferreira (1999), a vida de uma ferramenta 

pode ser definida como sendo o tempo em que a mesma trabalha efetivamente, sem perder a 

capacidade de corte, dentro de um critério previamente estabelecido.  

Segundo Campos (2011), a variável Volume de Cavaco Removido (MRR) é o 

principal indicador de produtividade em usinabilidade. É definido, segundo Tadeu (2011), 

como a porção de material da peça retirada pela ferramenta em determinado tempo. 

 

2.1.2. Indicadores de custo do processo de usinagem 

Embora as ferramentas não apresentem um custo tão elevado, quando comparado ao 

da peça usinada, os tempos de preparação e setup da máquina para troca destas ferramentas 

significam perda de produtividade que, por sua vez, acarreta um custo adicional de produção. 

Assim, antes de efetuar a análise do custo total do processo, é necessário analisar os 

tempos e ciclos de usinagem de uma peça ou lote Z de peças que, segundo Ferraresi (1979), 

podem ser divididos em: tempo total de usinagem (tt/min), tempo de corte (tc/min), tempo 

secundário (ts/min) - que corresponde à colocação, inspeção e retirada da ferramenta, tempo 

de aproximação e afastamento da ferramenta (ta/min), tempo de preparo da máquina para 

usinagem de lote de peças (tp/min) e, por fim, tempo de substituição de ferramenta (ti/min). 

Mais detalhes dos tempos e ciclos de usinagem podem ser vistos em Ferraresi (1979) e Diniz 

(2001), mas de forma geral, o tempo total de usinagem (t t) para um lote Z é dado como:  
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Onde: T  é a vida da ferramenta medida em número de peças usinadas. 

Com os valores de tempos e ciclos de usinagem, o custo de produção de uma peça ou 

um lote Z de peças é o conjunto do custo total com o maquinário )( umK , custo total com as 

ferramentas de corte )( ufK  e custo total com mão-de-obra )( usK , tal como a Equação (2) 

(FERRARESI, 1979 e DINIZ, 2001): 
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Em que, miv  é o valor inicial da máquina, m é a idade em anos da máquina, M é a 

vida prevista para a máquina em anos, j a taxa de juros por ano, mcK  é o custo de manutenção 

da máquina, mE  espaço em m
2
 ocupado pela máquima multiplicado pelo custo do m

2
 dado 

por iK e H é o número de horas de trabalho por ano. 
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Em que, ftK  é o custo da ferramenta por vida e tZ  é o número de peças usinadas por 

vida T da ferramenta. Para calcular 
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K  , siV  é o custo de aquisição do porta-

ferramenta, fpN  é a vida útil do porta-ferramentas, em quantidade de arestas de corte, sN  é o 

número de arestas de corte da ferramenta e piK é o custo de aquisição de cada ferramenta. 
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Tendo hS  como o salário e encargos do operador por período. 

 

2.1. Condições econômicas de usinagem: parâmetros de corte  

A maioria dos estudos que abrangem o processo de torneamento utiliza os parâmetros 

de usinagem clássicos como velocidade de corte (Vc), taxa de avanço (f) e profundidade de 

corte (ap). Estas variáveis são reconhecidamente as mais importantes, uma vez que 

influenciam fortemente o comportamento do processo de torneamento (CAMPOS, 2011). 

A relação entre esses parâmetros e as características analisadas pode ser 

exemplificada, segundo Diniz et al. (2001), como: quanto maior a velocidade de corte, menor 

a vida da ferramenta e maior o número de paradas da máquina para substituição da mesma, 

portanto, maior serão os custos com ferramenta. Porém, o tempo de corte por peça vai ser 



  

baixo, acarretando menor utilização da máquina e do operador, com custos menores. O 

contrário é observado para altos níveis de velocidade de corte. Yousefi e Ichida (2000) 

também concluíram que a rugosidade superficial aumenta com aumento da velocidade de 

corte, devido à formação de metal soldado na aresta secundária da ferramenta. 

Diante do exposto, Mendes (2006) ainda afirma que o tipo de material da ferramenta e 

as parâmetros ou condições de usinagem podem provocar variações aleatórias nos valores 

esperados do custo de produção e nas demais variáveis de respostas do processo de usinagem. 

Daí a necessidade de uma metodologia capaz de definir os níveis ideais dos parâmetros de 

corte para o processo de usinagem e adequar a célula de usinagem a melhor condição custo x 

benefício. 

 

2.2. Otimização multiobjetivo pelo método NBI 

Um problema de otimização multiobjetivo é aquele em que se deseja a otimização de 

múltiplas características simultaneamente (KAZEMZADEH et al., 2008). Dentro deste 

aspecto, a preocupação das indústrias em maximizar a qualidade do produto e ao mesmo 

tempo produzir em grande escala, com custo mínimos é um problema típico de otimização.  

Inúmeros métodos para otimização multiobjetivo podem ser encontrados na literatura, 

dentre os quais pode-se citar o método da Interseção Normal à Fronteira (NBI), proposto por 

Das e Dennis (1996). Este método permite a construção de fronteiras contínuas e 

uniformemente distribuídas a partir de um conjunto de soluções viáveis, conhecidas como 

"Ótimo de Pareto", resultantes de um problema de otimização com múltiplas características. 

O primeiro passo a ser executado no método NBI é a definição da matriz Payoff  (Φ), 

que representa os valores ótimos individuais )(  * *

ii xf  e não-ótimos individuais )(  * 

ii xf
 
das 

múltiplas funções objetivo )(xfi  
minimizados (maximizados). A Equação (6) representa estes 

valores na Matriz Payoff. 
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Cada linha da Φ é composta por valores mínimos e máximos de )(xf i que podem ser 

usados para normalizar as funções objetivo, principalmente quando as mesmas são 

representadas por escalas ou unidades diferentes. O conjunto de ótimos individuais 
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1 é conhecido como ponto de 

Nadir (JIA e IERAPETRITOU, 2007).  

Usando estes dois conjuntos de pontos extremos, a normalização (escalonamento) das 

funções objetivo pode ser obtida como: 

,                                                                                      (7) 

 

Esta normalização leva consequentemente à normalização da matriz Payoff. 

A formulação do método NBI, para o caso bi-dimensional, pode ser escrita conforme 

Equação (8) (BRITO et al., 2014):                                                                                                                           
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Onde, )(1 xf  e )(2 xf representam duas funções objetivas escalonadas.  

O problema representado pela Equação (8) pode ser resolvido iterativamente para 

diferentes valores de pesos )(w , o que cria, por conseguinte, uma Fronteira de Pareto 

igualmente espaçada. Uma escolha comum proposta por Jia e Ierapetritou (2007) é fazer 

iin ww 11  .  

 

2.3. Abordagem NBI-EQMM 

Baseado no Erro Quadrático Médio (EQM), empregado por Köksoy (2006) e Lin e Tu 

(1995), Paiva et al. (2009) propuseram uma adaptação capaz de considerar adequadamente a 

estrutura de correlação existente entre as respostas de interesse, a partir de combinações da 

Metodologia de Superfície de Resposta e a Análise de Componentes Principais. Através desta 

combinação, gera-se uma superfície de resposta ajustada para os score dos componentes 

principais, com a qual se compõe, então, o Erro Quadrático Médio Multivariado (EQMM), 

conforme Equação (9). Ressalta-se que podem ser otimizadas quantas funções EQMM forem 

necessárias, tendo-se, no entanto, o número de CPs significativos ou necessários para o 

processo em que se está estudando. 
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Onde, i  é o número de funções EQMM construídas relacionadas ao número de PC 

significativos e/ou necessários. Na Equação (10), PC é um polinômio de segunda ordem 

posicionado em relação às variáveis de entrada. O target escrito em termos de PC )( PC
 
é 

dado pela Equação (11), onde, )(Z
 
representa a variável normal padronizado de cada resposta 

original )( jY  - para cada PC - considerando, o ponto de Utopia )(
jY de cada jth respostas 

original (ou )(  * *

ii xf , tal como   x
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respectivos à essas jth respostas, tal como: 
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jjjj YYYYjYZ   e, ije  representa os autovetores associados à cada resposta 

original )( jY . Por fim, PC  são os autovalores associados à cada PC.  

Depois de matematicamente programadas, a(s) funções EQMM podem ser otimizadas 

pelo método NBI, conforme especificado na seção 2.3. Assim, tomando EQMM como )(xf i , 

)(xEQMM i
I

 como o ponto de Utopia 
U

if  e )(xEQMM i
Max

 como o ponto de Nadir
N

if  e, 

adotando a normalização descrita na Equação (7), a formulação bidimensional para a 

otimização das funções EQMM podem ser escrito como: 
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Adotando a restrição do espaço amostral    xxx
Tg  e o critério de minimização, 



  

os pontos ótimos podem ser gerados usando o algoritmo GRG (do inglês, generalized reduced 

gradient).  

Em resumo, os nove passos descritos na Figura 1 descrevem a execução do método 

NBI-EQMM e pode ser aplicado, com as devidas adaptações, à qualquer processo industrial. 

 

 
Fonte: os autores 

 

Figura 1 - Passos para execução do método de otimização NBI-EQMM 



  

 

 

3. Materiais e métodos de pesquisa 

3.1. Método experimental 

O método adotado neste trabalho foi a pesquisa experimental uma vez que a 

otimização do objeto de estudo se baseou em funções objetivo determinados a partir de dados 

coletados por experimentos. Os experimentos deste trabalho foram coletados por Paulo 

Henrique da Silva Campos, doutorando do programa de Pós-Graduação da Universidade 

Federal de Itajubá (UNIFEI, 2015). Como estratégia de pesquisa, adotou-se o método NBI 

para otimização das funções EQMM obtidas a partir da combinação da Metodologia de 

Superfície de Resposta e Análise de Componentes Principais. 

 

3.2. Planejamento experimental  

O levantamento de dados das ferramentas CC-650 wiper e CC-650 convencional 

foram obtidos por meio de um Arranjo Composto Central (CCD, do inglês Central Composite 

Design) (ver mais sobre este tipo de arranjo experimental em Montgomery, 1997), criado para 

três parâmetros e dois níveis, seis pontos axiais e cinco center points resultando em 19 

experimentos para cada ferramenta analisada. Uma distância axial de 682,1  foi 

considerada. Custo de produção (kp), Rugosidade Média Aritmética (Ra) e Volume de Cavaco 

Removido (MRR) foram as respostas (variáveis de saída) selecionados para representar as 

características de Custo, Qualidade e Produtividade, respectivamente. Os parâmetros 

(variáveis de entrada) adotados para esse procedimento foram Velocidade de corte (Vc), taxa 

de avanço (f) e profundidade de corte (ap). A Figura 2 apresenta o diagrama de processo para 

o sistema investigado. O Quadro 1 apresenta os níveis dos parâmetros de corte utilizados no 

arranjo experimental, enquanto os Quadros 2 e 3 apresentam a matriz do arranjo experimental 

encontrado para a ferramenta CC-650 wiper e CC-650 convencional, respectivamente. 

Todos os experimentos foram realizados em um torno MHP Kingsbury, com potência 

de 18kW e rotação entre 4 e 4.500rpm. Não foram utilizados fluidos de corte.  

 

Quadro 1 - Parâmetros de corte e seus respectivos níveis 



  

 
Fonte: os autores 

 
                    Fonte: os autores 

Figura 2 - Processo de torneamento do aço endurecido utilizando CC-650 e CC-650 wiper 

 

Quadro 2 - Matriz do arranjo experimental (CC-650 wiper) 

Parâmetros de Corte Símbolo  Níveis de trabalho 

    -1,682 -1 0 1 1,682 

Velocidade de Corte (m/min) Vc 57,39 100 150 225 267,61 

Avanço de Corte (mm/rev) f 0,06 0,1 0,15 0,225 0,27 

Profundidade de corte (mm) ap 0,09 0,15 0,225 0,33 0,39 
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N. Exp. 
Parâmetros de corte  Resposta Original 

 
Resposta CP 

 
Resposta EQMM 

Vc f ap  Kp Ra MRR 
 

PC1 PC2  
EQMM1 EQMM2 

1 100 0,1 0,15  10,03 0,45 1,5 
 

-2,05 -0,39 
 

14,92 9,66 

2 225 0,1 0,15  6,03 0,54 3,38 
 

-0,62 0,07 
 

6,69 7,09 

3 100 0,22 0,15  5,71 0,98 3,38 
 

0,14 -1,04 
 

4,00 13,97 

4 225 0,22 0,15  3,76 1,22 7,59 
 

1,66 -0,98 
 

2,04 13,53 

5 100 0,1 0,33  10,20 0,55 3,3 
 

-1,65 -0,48 
 

12,23 10,23 

6 225 0,1 0,33  6,30 0,62 7,43 
 

0,08 0,26 
 

4,16 6,18 

7 100 0,22 0,33  5,86 0,93 7,43 
 

0,67 -0,50 
 

2,80 10,32 

8 225 0,22 0,33  3,80 0,89 16,71 
 

2,60 0,85 
 

3,14 3,77 

9 57,39 0,16 0,24  10,92 0,67 2,24 
 

-1,81 -1,00 
 

13,30 13,69 

10 267,61 0,16 0,24  4,24 1,16 10,44 
 

1,90 -0,58 
 

2,16 10,83 

11 162,5 0,05 0,24  11,70 0,31 2,24 
 

-2,56 -0,15 
 

18,87 8,30 

12 162,5 0,26 0,24  3,95 1,25 10,44 
 

2,11 -0,78 
 

2,36 12,14 

13 162,5 0,16 0,09  5,03 0,91 2,34 
 

0,04 -0,88 
 

4,30 12,83 

14 162,5 0,16 0,39  5,26 0,72 10,33 
 

0,96 0,43 
 

2,37 5,39 

15 162,5 0,16 0,24  5,32 0,31 6,34 
 

-0,32 1,08 
 

5,50 3,00 

16 162,5 0,16 0,24  5,30 0,32 6,34 
 

-0,30 1,05 
 

5,43 3,07 

17 162,5 0,16 0,24  5,33 0,35 6,34 
 

-0,26 0,97 
 

5,29 3,34 

18 162,5 0,16 0,24  5,31 0,32 6,34 
 

-0,30 1,05 
 

5,44 3,08 

19 162,5 0,16 0,24  5,34 0,34 6,34 
 

-0,28 1,00 
 

5,35 3,26 

Média  6,28 0,68 6,34 
 

0,00 0,00 
 

6,33 8,09 

Desvio-Padrão  2,47 0,33 3,81 
 

1,43 0,81 
 

4,85 4,13 

Ponto de Utopia )(
jY   3,37 0,21 16,0 

 
- - 

 
0,63 2,37 

Variável Normal Padronizada  YiiYZ    -1,18 -1,42 2,53 
 

- - 
 

- - 

Fonte: os autores  

Quadro 3 - Matriz do arranjo experimental (CC-650 convencional) 



  

N. Exp. 
Parâmetros de corte  Resposta Original 

 
Resposta CP 

 
Resposta EQMM 

Vc f ap  Kp Ra MRR 
 

PC1 PC2  
EQMM1 EQMM2 

1 100 0,1 0,15  9,88 0,23 1,5 
 

-2,35 0,02 
 

12,50 6,83 

2 225 0,1 0,15  5,91 0,4 3,38 
 

-0,90 0,29 
 

5,31 5,54 

3 100 0,22 0,15  5,63 1,62 3,38 
 

0,44 -1,50 
 

2,38 16,76 

4 225 0,22 0,15  3,76 1,72 7,59 
 

1,64 -0,87 
 

2,84 12,06 

5 100 0,1 0,33  10,11 0,32 3,3 
 

-2,04 0,16 
 

10,61 6,13 

6 225 0,1 0,33  6,23 0,24 7,43 
 

-0,54 1,15 
 

4,16 2,39 

7 100 0,22 0,33  5,79 1,74 7,43 
 

1,14 -1,04 
 

2,29 13,23 

8 225 0,22 0,33  3,75 1,67 16,71 
 

2,97 0,67 
 

6,69 3,97 

9 57,39 0,16 0,24  10,74 0,72 2,24 
 

-1,94 -0,64 
 

10,04 10,54 

10 267,61 0,16 0,24  4,20 0,65 10,44 
 

0,85 1,14 
 

2,21 2,42 

11 162,5 0,05 0,24  11,46 0,26 2,24 
 

-2,60 0,00 
 

14,17 6,90 

12 162,5 0,26 0,24  3,90 1,63 10,44 
 

1,95 -0,29 
 

3,40 8,44 

13 162,5 0,16 0,09  4,97 0,96 2,34 
 

-0,24 -0,65 
 

3,42 10,66 

14 162,5 0,16 0,39  5,18 0,92 10,33 
 

0,87 0,67 
 

2,21 3,95 

15 162,5 0,16 0,24  5,24 0,82 6,34 
 

0,15 0,18 
 

2,71 6,04 

16 162,5 0,16 0,24  5,22 0,83 6,34 
 

0,16 0,16 
 

2,69 6,10 

17 162,5 0,16 0,24  5,22 0,81 6,34 
 

0,14 0,19 
 

2,72 5,96 

18 162,5 0,16 0,24  5,21 0,82 6,34 
 

0,15 0,18 
 

2,70 6,03 

19 162,5 0,16 0,24  5,25 0,83 6,34 
 

0,16 0,16 
 

2,70 6,11 

Média  6,19 0,90 6,34 
 

0,00 0,00 
 

5,04 7,37 

Desvio-Padrão  2,43 0,53 3,81 
 

1,49 0,70 
 

3,85 3,75 

Ponto de Utopia )(
jY   3,38 0,05 13,30 

 
- - 

 
0,929 1,009 

Variável Normal Padronizada  YiiYZ    -1,16 -1,62 1,82 
 

- - 
 

- - 

Fonte: os autores  

As métricas de Rugosidade foram medidas usando um rugosímetro de agulha 

Hommeltester-T1000. O Volume do Cavaco Removido foi calculado levando em 

consideração a relação entre a Velocidade de corte, taxa de avanço e profundidade de corte 

(Equação 13). Os resultados de Ra e MRR das ferramentas CC-650 wiper e CC-650, 

calculados para cada condição de experimento, podem ser vistos no Quadro 2 e 3, 

respectivamente,  

pc afVMRR ..
                                                                                                    (13)

 

 

Os Custos de produção do processo foram calculado para um lote Z de 1.000 peças, 

tendo como referência o conceito dado por Ferraresi (1979) (Equação 2), mas acrescentando o 

custo com supervisão anual )( uqK  e o custo com energia gasta no processo )( eK . Para este 

trabalho, julgou-se necessário realizar algumas modificações nas fórmulas (3), (4) e (5), 

respectivamente: custo com o maquinário )( umK , custo com ferramentas )( ufK  e custo com 

mão-de-obra )( ueK , para simplificá-las e torná-las mais apropriadas às condições de hoje. A 

referência para o cálculo das novas equações foi retirado de Martins (2001).  



  

Assim, após estas modificações, o cálculo do custo de produção do processo )( pK  

para um lote Z de 1.000 peças foi calculado somando-se: o custo total com o maquinário 

)( umK , custo total com ferramentas )( ufK , custo total com mão-de-obra do operador )( uoK , 

custo total com mão-de-obra do supervisor )( uqK  e, custo total com energia do processo 

)( ueK , conforme Equação (14). Os resultados do custo de produção total )( pK  para as 

ferramentas CC-650 wiper e CC-650, calculados para cada condição de experimento, podem 

ser vistos no Quadro 2 e 3, respectivamente. 

ueuquoufump KKKKKK 
                                                                           (14) 

 

Com: 
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                                                              (15) 

 

Onde: miV  é o valor inicial da máquina, mrV  é o valor residual, M é a vida prevista 

para a máquina em horas/ano trabalhada, mcK  é o custo de manutenção da máquina 

(considerando o valor salário/encargos/hora trabalhada por um operador do centro de 

usinagem e gastos com peças, lubrificação e outros materiais), mE  é o espaço em m
2
 ocupado 

pela máquina, iK  é o custo do m
2
. oK  é o custo de oportunidade, dado pela multiplicação de 

miV  pela taxa de juros.  
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                                                                                           (16) 

 

Onde: tZ  é o número de peças usinadas por vida T da ferramenta, em relação ao 

tempo de corte ct , tal como 
c

t
t

T
Z   , siV

 é o custo de aquisição do porta-ferramenta, fpN  é a 

vida útil do porta-ferramenta, em quantidade de arestas de corte, sN  o número de arestas de 

corte da ferramenta, piK  é o custo de aquisição de cada ferramenta e oK  é o custo de 

oportunidade, dado pela multiplicação de siV  pela taxa de juros.  



  

hotus StK .                                                                                                                 (17) 

 

hoS  é o valor salário/encargos/hora trabalhada por um operador do centro de usinagem 

e tt  é o tempo total de usinagem para Z igual a 1.000 peças, calculados como a Equação (1). 

hqtuq StK .
                                                                                                                (18) 

 

hqS  é o valor salário/encargos/hora trabalhada por um supervisor de qualidade do 

centro de usinagem. 

etue KtPK ..
                                                                                                              (19) 

 

Onde: P  é a potência de corte para cada condição de experimento, tal como 

n

kafV
P

cpc

.10.60

...
3

 , em que ck  é o coeficiente de força específica de corte e depende do tipo de 

material (neste caso, aço cromo-molibdênio) e da taxa de avanço (f), podendo variar entre 

2.850 a 4.500MPa. n  é a eficiência da máquina (neste caso foi adotado um valor de 85%). eK  

é o valor da tarifa de energia. 

Para o cálculo dos valores acima, nota-se: (a) a quota de depreciação, assim como o 

valor residual foram determinados conforme os anexos da Instrução Normativa SRF nº 

162/1998, alterada pela Instrução Normativa SRF nº 130/1999; (b) para o valor 

salário/encargos/hora trabalhada por um operador e supervisor de qualidade foram 

considerados o salário base médio na região de Belo Horizonte, Minas Gerais, disponível em 

<http://www.catho.com.br/profissoes/operador-de-torno/>, em 23/03/2015, acrescentado o 

adicional de insalubridade, encargos (FGTS, INSS), férias, 13 salário e provisões; (c) foi 

considerado 220h/mês trabalhados em período diurno, (d) para o cálculo da vida útil da 

máquina, foi considerado 240h/mês, (e) o valor do m
2
 foi estabelecido conforme informações 

em <http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=PRECO415>, em 23/03/2015; 

(f) a taxa de juros considerada foi a Selic, na data de 23 de maio de 2015, (g) todos os valores 

foram convertidos em dólar, na data de 23/03/2015 ($ 3,1453), (h) foi considerado o valor da 

tarifa de energia da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG, 2015)  e (i), os valores 

de aquisição do maquinário e das ferramentas de corte, assim como os dados dos tempos e 

ciclos de usinagem para um lote Z de 1.000 peças estão descritos no Quadro 4. 

Quadro 4 - Dados do processo de torneamento do aço endurecido 



  

Descrição Símbolo Unidade Valor 

Tempo secundário ts min 0.5 

Tempo de aproximação e retirada da ferramenta ta min 0.1 

Tempo preparo da máquina para usinagem (setup) de um lote tp min 60 

Tempo de substituição da ferramenta ti min 1 

Tamanho do lote Z Z unidade 1.000 

Preço de aquisição do maquinário (torno MHP Kingsbury) miV  U$ 250,000 

Preço de aquisição da ferramenta CC650 convencional piK  U$ 63.28 

Preço de aquisição da ferramenta CC650 wiper piK  U$ 72.66 

Preço de aquisição do porta-ferramenta siV  U$ 418.32 

Vida media das arestas Nth arestas 1.000 

Número de arestas de corte Ni arestas 4 

Fonte: os autores  

 

Em seguida, as respostas encontradas a partir dos experimentos realizados com cada 

uma das ferramentas foram otimizadas através do método NBI-EQMM e os resultados 

comparados. 

Todos as análises foram realizadas usando o Software Minitab® 16.0 e o Excel®. 

 

4. Resultados e discussões da aplicação do método NBI-EQMM  

A abordagem NBI-EQMM descrita na seção 2.3 é aqui discutida e os resultados dos 9 

passos (Figura 1) apresentados para as ferramentas CC-650 wiper e CC-650 convencional. 

Em seguida, os resultados encontrados para a otimização de ambas as ferramentas foram 

analisados e comparados. 

 

4.1. Resultados da otimização pelo método NBI-EQMM - Ferramenta CC-650 wiper 

Diante dos dados experimentais apresentados no Quadro 2, o algoritmo OLS (do 

inglês, Ordinary Least Squares) foi aplicado às respostas originais e todos os modelos 

apresentaram  R
2
 (ajustado) acima de 90%, indicando boa adequação. Embora alguns termos 

não tenham sido significativos, eles foram mantidos no modelo, já que sua exclusão não 

implicou em aumento de ajuste. Assim, os modelos quadráticos completos para Kp, Ra e MRR 

foram considerados e os resultados apresentados no Quadro 5. As mesmas consideração 

podem ser feitas para os modelos encontrados de PC1, PC2, MMSE1 e MMSE2 apresentados 

no Quadro 5 e que serão discutidos adiante. 

Quadro 5 - Coeficiente dos modelos quadráticos para as respostas (CC-650 wiper) 



  

  Kp Ra MMR PC1 PC2 MMSE1 MMSE2 

Constante 5,337 0,332 6,340 -0,292 1,019 5,444 3,212 

Vc -1,695 0,087 2,438 0,942 0,243 -2,683 -1,348 

f -1,938 0,252 2,438 1,256 -0,159 -3,938 1,089 

ap 0,075 -0,038 2,377 0,301 0,341 -0,628 -1,922 

Vc*Vc 0,696 0,187 0,000 0,114 -0,578 0,591 2,871 

f*f 0,783 0,140 0,000 0,019 -0,464 1,610 2,151 

ap*ap -0,165 0,152 -0,001 0,274 -0,377 -0,962 1,760 

Vc*f 0,485 0,005 0,935 0,036 0,025 1,836 -0,048 

Vc*ap -0,002 -0,038 0,915 0,089 0,195 0,308 -0,948 

f*ap -0,030 -0,070 0,915 0,046 0,284 0,640 -1,633 

R
2
 (ajustado) % 94,81 91,53 99,24% 97,59 89,68 91,81 90,51 

Fonte: os autores 
 

Conforme indicado no Passo 1, a correlação de Pearson entre as respostas originais 

foram realizadas e uma moderada correlação de Kp em relação às respostas Ra e MRR, com 

coeficiente negativo e significativo foi observada (-0,443, P-value = 0,057 e -0,679, P-value = 

0,001) e uma correlação moderada, com coeficiente positivo e significativo foi observado 

entre Ra e MRR (0,408, P-value = 0,083). Como discutido nas seções anteriores, uma vez que 

as respostas apresentam-se multicorrelacionadas, a aplicação do método EQMM é justificado. 

Assim, confirmada a presença de correlação entre as respostas originais encontradas para a 

ferramenta CC-650 wiper, a Análise de Componentes Principais foi aplicada para encontrar os 

CPs não correlacionados necessários para representar as respostas originais (Passo 2). Usando 

a matriz de correlação, os PC-score foram extraídos e armazenados (Quadro 2), juntamente 

com os respectivos autovalores e autovetores (Quadro 6).  

 

Quadro 6 - Análise de componentes principais (CC-650 wiper) 

 
PC1 PC2 PC3 

Eigenvalue )(e  2,0309 0,6500 0,3191 

Proportion 0,677 0,217 0,106 

Cumulative 0,677 0,894 1,000 

Eigenvectors )(  PC1 PC2 PC3 

Kp -0,616 -0,310 0,724 

Ra 0,504 -0,61 0,060 

MRR 0,605 0,402 0,67 

Fonte: os autores  

 

Pode-se observar que os dois principais componentes explicam 89,40% da variância-

covariância acumulada. Então, o método NBI-EQMM será implantado utilizando os dois 



  

primeiros componentes (PC1 e PC2). O algoritmo para os componentes significativos foram 

aplicados e os resultados dos modelos quadráticos completos apresentados no Quadro 5. 

Seguindo o procedimento proposto, o ponto de Utopia )(
iy  ou valores ótimos 

individuais )(  * *

ii xf  de Kp e Ra foram determinados através da minimização individual restrita, 

tal como em   x
x

iy yMin
i

ˆ 


 . Já o ponto de Utopia da resposta MRR foi determinado pela 

maximização individual restrita, tal como   x
x

iy yMax
i

ˆ 


 . Os valores estão demonstrados 

nas últimas linhas do Quadro 2 (Passo 3). Estes valores representam os melhores valores de 

Kp, Ra e MRR que poderiam ser encontrados pela otimização. Eles também irão compor as 

equações dos EQMM.  

O próximo passo é determinar as equações para os EQMM de acordo com o número de 

CPs encontrados (Passo 4). Neste caso, como dois componentes foram considerados 

significativos, as funções para EQMM1 e EQMM2 puderam ser desenvolvidas com base na 

Equação (9), tal como: 

  
11

2 

11 PCPCPCEQMM                                                                              (20)  

  
22

2 

22 PCPCPCEQMM                                                                              (21)  

 

Com, 

        MRRiRaaiKpiPC MRRZeRZeKZe
pi

 321                                       (22) 

 

Onde, ],,[ pc afVx . PC1 e PC2 são os score dos dois primeiros CPs determinados 

conforme Passo 2 e estão descritos no Quadro 2. Usando a relação estabelecida pela Equação 

(22), os targets escrito em termos de CPs foram calculados como: 543,1
1
PC  e 

612,2
2

PC . Pelo Quadro 6, os autovalores associados a cada PC foram: 034,2
1
PC  e 

650.0
2
PC . O termo  niiYZ  , os pontos de Utopia das respostas originais )( n , assim 

como seus valores de Média )( n e Desvio-padrão )( n  podem ser visualizados na últimas 

quatro linhas do Quadro 2. Já os autovetores associados com os respectivos CPs )( ije  estão 

descritos no Quadro 6.  

Após estes procedimentos, duas funções objetivas ponderadas, não correlacionadas 

dos CP podem ser otimizadas pela abordagem NBI-EQMM. 



  

O algoritmo OLS foi aplicado para estimar os coeficientes das funções EQMM1 e 

EQMM2 e os para os modelos quadráticos completos apresentados no Quadro 5. A Figura 3 

mostra a Superfície de Resposta para estas duas respostas. 

 

 
       Fonte: os autores 

Figura 3 - Superfície de Resposta de (a) EQMM1 e (b) EQMM2 para CC-650 wiper 

 

Com os modelos da Superfície de Resposta de EQMM1 e EQMM2 definidos, a 

otimização pelo método NBI pode ser promovida (Passos 5 a 8). Com base na Equação (12) a 

Matriz Payoff foi determinada levando em consideração os pontos de Utopia 

   629,0 11



x

x
EQMMMinEQMM  e    370,2 22




x
x

EQMMMinEQMM . Pela Equação (7), 

a normalização da Matriz Payoff foi realizada. Em seguida, considerando o critério de 

minimização e aplicando o GRG algoritmo disponível para a rotina do Solver® para o sistema 

de Equações (12) resultou no conjunto de resultados ótimos de Pareto, conforme demonstrado 

no Quadro 7. Incrementos de aproximadamente 5% foram adotados para a construção da 

fronteira de Pareto (Figura 4) e a restrição não linear 682,1xx
T

 foi considerada.  

Por fim, a otimização global sobre o conjunto das 21 soluções ótimas de Pareto 

encontradas foi realizada tendo como critério de avaliação o método da Menor Soma de 

Quadrados (Passo 9) e os resultados apresentados em negrito no Quadro 7. Observe que, para 

maximizar MRR, minimizando simultaneamente a Ra e o Kp, os seguintes níves ótimos para 

os parâmetros de corte foram encontrados, considerando a otimização pelo método NBI-

EQMM: Vc = 198,85m/min, f = 0,19mm/rev, ap = 0,38mm. Embora a profundidade de corte 

tenha apresentado um nível superior, as soluções ótimo-Pareto encontradas pela otimização da 

ferramenta CC-650 wiper apresentaram-se dentro dos limites de especificação e relativamente 

perto de seus alvos. Além disso, observou-se que a amplitude de todas as respostas em relação 

ao ponto de Utopia foi pequena, o que sugere um bom desempenho dessa ferramenta para o 



  

processo examinado. 

 

 

                                  Fonte: os autores 

Figura 4 - Fronteira de Pareto obtidos pelo método NBI-EQMM para EQMM1 x EQMM2  

 

Quadro 7 - Resultados da otimização pelo método NBI-EQMM (CC-650 wiper) 

)(  
Respostas  Parâmetros de corte  Respostas decodificadas 

EQMM1 EQMM2  Vc f ap  Kp Ra MMR 

0 3,91 2,37  183,71 0,16 0,30  4,84 0,41 8,84 

0.05 3,60 2,38  185,39 0,16 0,30  4,70 0,43 9,26 

0.1 3,33 2,40  186,92 0,17 0,31  4,59 0,46 9,66 

0.15 3,08 2,43  188,31 0,17 0,31  4,49 0,48 10,04 

0.2 2,86 2,47  189,57 0,17 0,32  4,40 0,51 10,40 

0.25 2,66 2,51  190,71 0,17 0,32  4,32 0,53 10,74 

0.3 2,47 2,56  191,73 0,17 0,33  4,25 0,55 11,07 

0.35 2,29 2,62  192,67 0,18 0,33  4,19 0,57 11,37 

0.4 2,12 2,68  193,49 0,18 0,34  4,13 0,60 11,66 

0.45 1,97 2,74  194,23 0,18 0,34  4,08 0,62 11,94 

0.5 1,82 2,81  194,92 0,18 0,34  4,04 0,64 12,19 

0.55 1,67 2,88  195,52 0,18 0,35  3,99 0,65 12,44 

0.6 1,54 2,95  196,07 0,18 0,35  3,96 0,67 12,67 

0.65 1,40 3,02  196,58 0,18 0,36  3,92 0,69 12,88 

0.7 1,27 3,09  197,05 0,18 0,36  3,89 0,71 13,09 

0.75 1,15 3,17  197,47 0,18 0,36  3,85 0,73 13,29 

0.8 1,03 3,24  197,85 0,18 0,37  3,82 0,74 13,48 

0.85 0,91 3,32  198,21 0,18 0,37  3,80 0,76 13,66 

0.9 0,79 3,40  198,54 0,18 0,37  3,77 0,77 13,83 

0.95 0,68 3,48  198,85 0,19 0,38  3,74 0,79 14,00 

1 0,78 3,64  207,37 0,17 0,38  3,97 0,77 13,41 

Nota: Os pontos em negrito representam os valores ótimos encontrados pela otimização global  

Fonte: os autores  
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4.2. Resultados da otimização pelo método NBI-EQMM - Ferramenta CC-650 

convencional 

Todos os procedimentos aplicados para otimização do processo de usinagem objeto 

deste estudo usando a ferramenta CC-650 wiper foram também aplicados para a otimização 

do mesmo processo usando a ferramenta CC-650, com geometria convencional.  

Com base no CCD descrito no Quadro 3, os modelos quadráticos completos de todas 

as superfície de respostas foram obtidos uma vez que nenhuma falta de ajuste foi encontrada e 

os valores de R
2
 (ajustado) foram acima de 80%, indicando boa adequação. As mesmas 

consideração podem ser feitas para os modelos encontrados de PC1, PC2, MMSE1 e MMSE2. 

Uma correlação moderada, com coeficiente significativo foi encontrada entre Kp em 

relação às respostas Ra e MRR (-0,619, P-value = 0,005 e -0,679, P-value = 0,001) e uma 

correlação moderada, com coeficiente positivo e significativo foi observado entre Ra e MRR 

(0,517, P-value = 0,023) (Passo 1). Diante destes resultados, a Análise de Componentes 

Principais foi aplicada (Passo 2). Usando a matriz de correlação, os PC-score foram extraídos 

e armazenados (Quadro 3), juntamente com os respectivos autovalores e autovetores (Quadro 

8). Os dois primeiros componentes foram considerados significativos (90,10% da variância-

covariância acumulada) e o método NBI-EQMM será desenvolvido utilizando PC1 e PC2. O 

OLS algoritmo para os componentes significativos foram aplicados e os resultados dos 

modelos quadráticos completos considerados. 

 

Quadro 8 - Análise de componentes principais (CC-650 convencional) 

 
Fonte: os autores 
 

No Passo 3 o ponto de Utopia )(
iy  de Kp, Ra e MRR foram determinados e os 

valores apresentados nas últimas linhas do Quadro 3. Em seguida, as equações EQMM foram 

determinadas da mesma forma como determinado para a ferramenta anterior (Passo 4). Para 

tanto, levando em consideração os scores dos dois componentes principais (descritos no 

Autovalores )(e  2,212 0,488 0,298 

Proporção 0,738 0,163 0,100 

Cumulativo 0,738 0,900 1,000 

Autovetores )(  PC1 PC2 PC3 

Kp -0,604 -0,135 -0,786 

Ra  0,553 -0,781 -0,291 

MRR 0,574 0,610 -0,546 

 



  

Quadro 3), os targets escrito em termos de PCs, como 855,0
1
PC  e 534,2

2

PC  e os 

autovalores associados a cada PC 213,2
1
PC  e 488.0

2
PC  (Quadro 8) deram origem às 

duas funções objetivas EQMM1 e EQMM2 ponderadas e não correlacionadas dos 

Componentes Principais. O algoritmo OLS foi aplicado para ambas as funções e os modelos 

quadráticos completos considerados, fornecendo as seguintes Superfície de Resposta: 

 

 
           Fonte: os autores 

Figura 5 - Superfície de Resposta de (a) EQMM1 e (b) EQMM2 para CC-650 wiper 

 

Com os modelos da Superfície de Resposta de EQMM1 e EQMM2 definidos, a 

otimização pelo método NBI pode ser promovida (Passos 5 a 8), considerando como pontos 

de Utopia das funções EQMM,    929,0 11



x

x
EQMMMinEQMM  e 

   009,1 22



x

x
EQMMMinEQMM . Por fim, a otimização do processo de torneamento do 

aço endurecido ABNT H13 usando ferramenta CC-650 convencional resultou no conjunto de 

soluções ótimo-Pareto, conforme demonstrado no Quadro 9 e na fronteira de Pareto conforme 

demonstrado na Figura 6.  

Da mesma forma, a otimização global sobre o conjunto das 21 soluções ótimas de 

Pareto encontradas para a otimização usando a ferramenta CC-650 convencional foi realizada 

tendo como critério de avaliação o método da Menor Soma de Quadrados e os resultados 

apresentados em negrito no Quadro 9 (Passo 9). Para maximizar MRR, minimizando 

simultaneamente a Ra e o Kp, Vc = 225,22m/min, f = 0,15mm/rev, ap = 0,35mm foram obtidos. 

Nota-se que Velocidade de corte e profundidade de corte apresentaram níveis ligeiramente 

superiores o que levou à valores de rugosidade distantes do seu alvo, tal como encontrado por 

Yousefi e Ichida (2000). Outra observação importante é que a variação dos valores 

encontrados foi alta, ou seja, existem valores muito próximos de seus alvos e valores 

distantes. De forma geral, observa-se que a otimização utilizando a ferramenta CC-650 



  

priorizou a maximização da produtividade e minimização do custo, desconsiderando a 

característica qualidade.  

 

 
                                   Fonte: os autores 

Figura 6 -  Fronteira de Pareto obtidos pelo método NBI-EQMM para EQMM1 x EQMM2 

 

Quadro 9 - Resultados da otimização pelo método NBI-EQMM (CC0-650 convencional)  

)(  
Respostas  Parâmetros de corte  Respostas decodificadas 

EQMM1 EQMM2  Vc f ap 
 Kp Ra MMR 

0 3,80 2,40  233,72 0,11 0,32  5,94 0,34 8,46 

0.05 3,49 2,12  238,49 0,12 0,32  5,60 0,39 9,18 

0.1 3,03 1,20  236,13 0,15 0,35  4,25 0,75 12,88 

0.15 2,83 1,49  225,22 0,15 0,36  4,27 0,78 12,66 

0.2 2,67 1,91  216,32 0,16 0,36  4,28 0,81 12,18 

0.25 2,52 2,39  209,45 0,16 0,34  4,29 0,84 11,49 

0.3 2,38 2,94  204,99 0,16 0,32  4,29 0,86 10,74 

0.35 2,26 3,54  202,85 0,17 0,29  4,26 0,88 10,00 

0.4 2,14 4,17  202,12 0,17 0,27  4,22 0,90 9,32 

0.45 2,02 4,82  202,04 0,17 0,24  4,17 0,93 8,69 

0.5 1,91 5,49  202,28 0,17 0,23  4,11 0,96 8,12 

0.55 1,80 6,16  202,66 0,18 0,21  4,04 0,99 7,58 

0.6 1,69 6,84  203,15 0,18 0,19  3,97 1,03 7,07 

0.65 1,59 7,52  203,67 0,18 0,18  3,90 1,06 6,58 

0.7 1,48 8,21  204,21 0,18 0,16  3,83 1,10 6,12 

0.75 1,38 8,91  204,76 0,18 0,15  3,75 1,14 5,67 

0.8 1,27 9,60  205,31 0,18 0,13  3,67 1,18 5,24 

0.85 1,17 10,30  205,86 0,18 0,12  3,59 1,22 4,82 

0.9 1,07 11,00  206,43 0,19 0,11  3,51 1,26 4,42 

0.95 0,98 11,75  197,08 0,19 0,11  3,49 1,33 4,21 

1 0,93 12,71  182,80 0,20 0,10  3,55 1,41 4,05 

Nota: Os pontos em negrito representam os valores ótimos encontrados pela otimização global  

Fonte: os autores  
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Pelo Quadro 10 é possível comparar os pontos ótimos encontrados para as duas 

ferramentas e as diferenças entre os valores encontrados e os valores de Utopia. 

 

Valores Kp Ra MRR  Vc f ap 

Target  values ( Yi ) (CC-650 wiper) 3,369 0,207 15,988  
100-225 0,10-0,22 0,15-0,33 

Target  values ( Yi ) (CC-650) 3,376 0,050 13,298  

Ótimo (CC-650 wiper) - NBI-EQMM 3,743 0,791 13,995  198,5 0,185 0,376 

Amplitude (%) 11,10 282 12,46  11,62 15,85 14,08 

Ótimo (CC-650) - NBI-EQMM 4,24 0,75 12,88  236,13 0,15 0,35 

Amplitue (%) 25,99 1399 3,18  4,95 30,02 5,35 

Fonte: os autores 

 

Como considerações finais, pode-se observar que os valores encontrados pela 

ferramenta CC-650 wiper apresentaram-se mais próximas dos seus alvos que os encontrados 

pela ferramenta CC-650 convencional. Isso significa que a otimização do processo usando 

ferramentas wiper conseguiu minimizar o custo e rugosidade e ao mesmo tempo, maximizar a 

MRR de forma mais eficiente que a otimização com a ferramenta CC-650 convencional. 

Além disso, a amplitude dos valores ótimos encontrados para a variável wiper são menores se 

comparados com a ferramenta convencional, com "equilíbrio" entre os objetivos de custo, 

qualidade e produtividade. Por outro lado, perceba que os pontos ótimos de Kp e MRR 

encontrados pela ferramenta convencional estão próximos de seus alvos, mas o mesmo não 

acontece com a resposta Ra. Ou seja, se a ferramenta convencional for usado no processo, a 

empresa irá obter alta produtividade, com custos mínimos, mas a qualidade da superfície da 

pela será comprometida. Isso não acontece com os valores otimizados apresentados pela 

ferramenta CC-650 wiper, de forma que, mesmo com preço de mercado superior, o 

desempenho apresentados por esta ferramenta em termos de custo, qualidade e produtividade 

serão maiores, satisfazendo, portanto, a relação custo x benefício. 

 

5. Conclusões 

Os resultados apontaram que, apesar da ferramenta CC-650 wiper ter um custo de 

aquisição maior, os valores ótimos encontrados para as características de custo, qualidade e 

produtividade foram considerados mais apropriados e com valores mais próximos dos valores 

definidos como ideais se comparados com os resultados apresentados pela ferramenta CC-

650.  



  

Desta forma, a utilização de métodos de otimização multiobjetiva, como a abordagem 

NBI-EQMM, podem e devem ser utilizadas na análise de planejamento e melhoria da 

qualidade e, redução de custos do processo no âmbito industrial. 
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