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Um novo software permite aos produtores de metal otimizar 
o seu rendimento e a qualidade, tanto em linhas individuais, 
como também em toda a empresa. 

 

Olhar para o futuro – Prever a qualidade 
na produção a jusante com o SQMS  
 

A Indústria 4.0 não se resume apenas a coletar dados e 

disponibilizá-los, ela é muito mais do que isso. Todos os 

diferentes componentes de um ambiente de produção 

automatizado precisam se comunicar: máquinas, medidores, bem 

como os sistemas de planejamento e controle precisam trocar 

informações para tornar possível a fábrica inteligente. Por isso, a 

qualidade do produto é um dos fatores de controle mais 

importantes na moderna indústria dos metais. É necessário 

atender às especificações e expectativas do cliente em cada 

encomenda. Com o SQMS (Surface Quality Management System – 

Sistema de gerenciamento da qualidade da superfície) da ISRA 

VISION e o seu profundo conhecimento da indústria e experiência, 

o software consegue calcular decisões objetivas a partir de uma 

grande quantidade de dados coletados. Os usuários podem criar 

previsões da qualidade para os seus respectivos produtos. Eles 

também podem identificar logo desde cedo se é possível atender 

aos requisitos do cliente no produto final. Além disso, o software 

proporciona uma visão geral global e objetiva de toda a fábrica e 

não só de cada linha de produção.  

 

A qualidade do produto no processo de fabricação de metal é 

determinada, em primeiro lugar, pelos dados de medição, ou seja, 

espessura, largura, planicidade e temperaturas. Em segundo lugar, a 
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correta composição química é fundamental e, por último, propriedades 

mecânicas como a força e dureza. Esses três fatores têm em comum 

o fato de serem fáceis de avaliar e controlar no círculo de 

gerenciamento da qualidade. Há ainda um quarto fator muito mais 

difícil de avaliar: a qualidade da superfície. Esta é definida pelo 

número de defeitos, a área do defeito, a densidade do defeito, o tipo 

de defeitos e até mesmo o tratamento dos defeitos que são 

perturbados pelos cortes no material. Todos esses indicadores não 

são fáceis de identificar e medir.  

 

O SQMS da ISRA é uma solução de negócios concebida 

especificamente para responder a este desafio na indústria de metais. 

O software reúne os dados coletados sobre a superfície ao longo de 

todo o processo, visto que o gerenciamento da qualidade é uma 

função de cruzar limites: do esclarecimento e concepção do pedido 

até o planejamento e execução do produto, da fabricação de aço até a 

última linha de acabamento. Para auxiliar de forma eficiente os 

gerentes de linha, o SQMS define defines limiares de qualidade 

detalhados, específicos do cliente, para cada etapa da produção. Por 

exemplo, uma peça bruta de um para-choques para um fabricante de 

automóveis específico passa pela linha, sendo continuamente 

inspecionada de acordo com as especificações precisas que foram 

previamente definidas. Estas podem incluir, por exemplo, níveis de 

qualidade que vão desde premium a standard ou básico. 

 

Coletar valiosos dados ao longo de todo o processo de produção 

para permitir uma tomada de decisão totalmente objetiva 
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Todos os conjuntos de dados que divirjam destes requisitos de 

qualidade são cuidadosamente monitorados e coletados. No caso de 

falhas graves, a equipe é informada através de um alarme. Um 

monitor central do Sistema de Inspeção da Superfície (SIS) garante 

que a qualidade da superfície é sempre medida corretamente e 

permite ajustes precoces durante o processo. Assim, é garantido o 

máximo nível de qualidade na produção. Mesmo se um produto não 

alcançar o nível de qualidade desejado, o software permite reatribuí-lo 

a um outro uso. Se a finalidade é produzir um material exterior 

automotivo, mas a qualidade não for alta o suficientemente, o gerente 

de linha pode decidir usar o material, por exemplo, para o interior do 

automóvel ou para produtos de linha branca. Desta forma, são 

possíveis decisões totalmente objetivas, visto que todas as regras são 

definidas em um só local. Estão integradas todas as tarefas relevantes, 

como a liberação, a reatribuição e o reparo.  

 

Além disso, o processo de estreito monitoramento em todas as etapas 

da produção permite ao usuário avaliar posteriormente os resultados 

da produção: Relatórios ajudam a identificar os principais indicadores 

de desempenho que conduzem a uma melhoria contínua. Fornecem 

estatísticas avançadas sobre os defeitos e tendências dos defeitos. 

Além disso, é possível comparar os materiais, as necessidades dos 

clientes e as linhas. O gerente de linha pode criar um relatório de 

turnos e uma visão geral da produção. Ele pode também usar um 

controle de processo estatístico e uma comparação de classificadores. 

Esta análise permite uma visão compacta, por exemplo, da produção 

da última semana, do último mês ou do último trimestre. Os relatórios 

SQMS estão disponíveis em todos os dispositivos, laptops ou tablets, 

PC ou celulares.  
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O SQMS também é compatível com linhas sem um sistema de 

inspeção de superfície, oferecendo a inspeção manual. O registro de 

todo o histórico de qualidade apresenta todas as decisões e dados 

subjacentes ao longo da cadeia de valor. Visto que todos os dados 

apresentam o mesmo formato, eles são salvos em um servidor central 

e podem ser facilmente combinados; o usuário tem acesso central a 

todos os dados de qualidade relevantes sobre a superfície, em todas 

as plantas, fábricas e linhas. Não é necessário adotar a abordagem 

tradicional de definir a qualidade linha a linha, cada gerente de linha 

para a sua área, sem ter uma visão clara de toda a cadeia de 

produção. O aplicativo consegue comparar diferentes padrões de 

qualidade, registrando o número de bobinas consideradas OK ou as 

bobinas que precisam ser reparadas ou bloqueadas para ajustar o 

rendimento de acordo com a atual situação de mercado. Por último, 

mas não menos importante, o SQMS pode ser facilmente integrado no 

QMS existente do cliente.  

 

Além do SQMS, a ISRA Parsytec também oferece um portfólio 

completo para toda a cadeia de produção de aço e alumínio. Ele 

incorpora a experiência obtida em mais de 750 instalações de 

sistemas de inspeção de superfície, resultando em um controle 

automatizado da qualidade logo desde o início do processo de 

produção. Por exemplo, o SURFACE MASTER permite a inspeção 

óptica automática inteligente da superfície em todas as etapas da 

produção. 
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Imagem 761_1: O Surface Quality Designer permite definir produtos 

padrão e produtos do cliente com todas as regras de qualidade. 

 
Imagem 761_2: O SQMS suporta o círculo de qualidade completo: 

desde a recepção da encomenda do cliente até o feedback para 

otimizar os padrões de qualidade. 


