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RESUMO 
 
 

A indústria metal mecânica exige cada vez mais o desenvolvimento dos processos 

de fabricação, principalmente a modernização das máquinas operatrizes e a 

evolução constante das ferramentas de corte. A escolha correta das ferramentas de 

corte e dos parâmetros de usinagem tornou-se uma necessidade, em razão do 

aumento da demanda e da redução de custo do processo com garantia da qualidade 

dos produtos. O presente trabalho avalia a influência dos parâmetros de corte no 

processo de fresamento do aço ABNT 4140 temperado/revenido com dureza 

(25,0±2,0) HRC, utilizando fluido sintético e a seco, no desgaste da ferramenta de 

corte, revestida por TiN. Para obtenção dos resultados, barras do aço ABNT 4140 

temperadas/revenidas foram fresadas no centro de usinagem CNC, marca Discovery 

560, utilizando velocidade de corte de 120 m/min, e avanços de 0,05, 0,10 e 0,15 

mm/rev. Os experimentos foram conduzidos com fluido de corte sintético, vazão de 

15 l/min e pressão de 10 bar e a seco. Para melhor avaliar o desgaste das 

ferramentas, a identificação do desgaste de flanco foi realizada nas três posições 

das pastilhas na fresa, cujo diâmetro é de 20 mm. A avaliação do desgaste das 

pastilhas foi quantificada através de microscópio ótico e observada em microscópio 

eletrônico de varredura com o intuito de verificar os mecanismos de desgaste. Nesse 

trabalho, investigou-se, também, a influência do desgaste de flanco das pastilhas 

superior a 0,3 mm o que pode permitir maior utilização da pastilha no fresamento no 

acabamento superficial da peça. Concluiu-se que a refrigeração interna feita através 

de furo passante na fresa não se mostrou superior ao corte sem refrigeração, e, 

também, que o desgaste se mostrou sensível ao avanço no intervalo de 0,05 a 

0,10mm/rev. 

 

Palavras-chave: Fresamento. Ferramenta de corte revestida TiN. Desgaste de 

ferramenta de corte. Fluido de corte. 



ABSTRACT 
 
 

The metalworking industry increasingly requires the development of manufacturing 

processes, especially the modernization of machine tools and the constant evolution 

of cutting tools. The correct choice of cutting tools and machining parameters has 

become a necessity, due to increased demand and cost reduction process to 

guarantee product quality. This study evaluates the influence of the parameters of 

feed the process of milling of AISI 4140 steel tempered / tempered with hardness 

HRc = 25 ± 2 using synthetic cutting fluid and dry, the wear of the cutting tool coated 

with TiN. To obtain the results, bars of AISI 4140 steel hardened / tempered were 

milled on CNC machining center, Discovery 560 mark, using cutting speed of 120 m / 

min, and advances of 0.05, 0.10 and 0.15 mm / rev. The experiments were 

conducted with synthetic cutting fluid, flow rate of 15 l / min and 10 bar pressure and 

dry. To better evaluate the tool wear, the flank wear identification was performed in 

all three positions of the inserts on the cutter, whose diameter is 20 mm. The 

evaluation of wear of the pads was followed by optical microscope and scanning 

electron microscope in order to verify the possible wear mechanisms. In this study, 

we also analyzed the influence of the occurrence of flank wear of the pads bigger 

than 0,3mm, whose analysis may in move the use of this insert in terms of the 

surface finishing of components. It was concluded that the cooling even with the 

technological breakthrough, with mill coolant, development of cutting fluids, was not 

superior to the dry cutting, mainly when it takes into account the cost of treatment 

used to conserve and sustainably disposal. 

 

Keywords: Milling. Cutting tool. Cutting tool wear. Cutting fluid. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 Precisão dimensional e qualidade da superfície usinada são requisitos 

fundamentais exigidos pelas indústrias automobilistica e agrícula. Por isto é que se 

emprega largamente o aço ABNT 4140, ele é um aço de baixa liga que alia 

resistência mecânica, média usinabilidade, baixa soldabilidade e temperabilidade 

elevada. Na indústria automotiva e agrícola, peças como eixos, pinos e virabrequins 

são obtidas através da usinagem do aço ABNT4140 na condição de laminado a 

quente ou tratado termicamente. 

 Atualmente, investimentos em pesquisa na área de usinagem tomam 

proporções cada vez maiores, devido à crescente demanda de mercado. Hoje, nos 

países industrializados, os custos que representam a parcela da usinagem no valor 

final de um produto manufaturado representam mais de 15% (TRENT; WRIGHT, 

2000). Desta maneira, qualquer aumento de produtividade nesta área certamente 

causará um significativo impacto econômico. Em operações de usinagem, forças de 

corte e energia são parâmetros importantes através dos quais se avalia o 

desempenho. 

 O fresamento é um processo mecânico de usinagem destinado á obtenção de 

superfícies quaisquer com o auxílio de ferramentas de corte multicortantes. Para 

tanto, a ferramenta gira e a peça ou a ferramenta se deslocam segundo uma 

trajetória pré-definida. O fresamento é usado em uma variedade de indústrias tais 

como, automotiva, aeroespacial, têxtil e na usinagem de superfícies grandes e 

planas de um modo rápido e preciso. Fresagem é o termo utilizado para descrever 

os processos em que uma camada de material, o cavaco, é removida da superfície 

de uma peça por uma ferramenta em forma de cunha, sendo normalmente utilizada 

para conferir formas mais precisas, com tolerâncias dimensionais e acabamento 

superficial especificados, e, conseqüentemente, satisfazer requisitos de projeto. 

 É importante minimizar as forças de corte do processo de fresamento, já que é 

um processo intermitente que pode levar a vibrações indesejáveis, resultando em 

acabamento superficial deficiente, impacto e choques mecânicos (LIU et al., 2002). 

 Profundidade de corte, avanço e velocidade de corte são seus parâmetros 

principais. Há uma relação fechada entre ferramenta, peça, força de corte e 

qualidade superficial. As condições de usinagem dependem da ferramenta de corte, 
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máquina ferramenta, fluido de corte, e parâmetros de corte. Recomendações de 

fabricantes dos parâmetros somente seriam usadas como um guia, desde que 

melhores condições possam ser encontradas para as ferramentas e os parâmetros 

de corte. (RICHETTI et al., 2004). 

 Ao Revestirmos uma ferramenta estamos protegendo-a : do desgaste indireto, 

diminuindo o atrito entre a ferramenta e a peça, reduzindo a força de corte, alterando 

a distribuição de temperaturas na ferramenta e no cavaco, e possibilitam maiores 

velocidades de corte (KARAGOZ; FISCHMEISTER, x1996). A função do Nitreto de 

titânio (TiN) depositado em ferramentas de corte e em outras superfícies de 

materiais susceptíveis a desgaste é a de aumentar a vida útil e a faixa de condições 

para as quais essas ferramentas são utilizadas. Dureza e tenacidade estão entre as 

propriedades de revestimento que têm influência na resistência ao desgaste de 

ferramentas revestidas. Elevadas tensões de compressão no revestimento reduzem 

trincas de fadiga térmica e mecânica na aresta de corte da ferramenta. 

 O revestimento de TiN reduz a tendência do cavaco aderir à ferramenta, reduz 

a aresta postiça e muda a geometria de contato, aumentando, também, a 

temperatura na interface cavaco-ferramenta. a inclinação da superfície da peça 

influencia a vida util da ferramenta e o seu desgaste envolvendo diferentes 

mecanismos 

 O fluido de corte é aplicado na usinagem para aumentar a produção, a 

qualidade superficial, reduzir custo e aumentar lucros. Teste de desempenho é um 

pré-requisito para seleção ótima e aplicação de fluído de corte e sua importância 

estão sendo testados e é crescente a busca para documentação de novos fluídos de 

corte baseados em produtos sustentáveis, corte com mínima quantidade de fluído e 

a seco. 

Em operações de corte intermitentes tais como fresamento Fluido de corte 

pode também ser prejudicial. A oscilação de temperatura promovida pelo fluido 

causa variações de tensões na ferramenta, o que pode levar ao ocasionamento de 

trincas perpendiculares à aresta de corte (VIEIRA; MACHADO; EZUGWU, 2001). 

 Atualmente, devido ao alto custo de manutenção dos fluidos utilizados na 

refrigeração/lubrificação em usinagem, aliado a questões ecológicas e, também, aos 

cuidados com a saúde do trabalhador, é necessário avaliar a real necessidade de se 

trabalhar com os fluidos (TELES, 2007). É possível otimizar o custo de usinagem 

através do entendimento mais global do processo de desgaste da ferramenta que 
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opera sob diferentes condições de usinagem (LIN et al., 2001). Estimam-se os 

custos associados com o uso de fluidos de corte em torno de 17% dos custos de 

fabricação ($300 bilhões / ano nos USA). Esses custos incluem o próprio fluido, 

sistema de bombeamento, sistema de filtragem, armazenagem e disposição, e, 

algumas vezes, sistema de recirculação, efeitos fisiológicos no operador e efeito 

global no ambiente. Os benefícios da usinagem a seco são mais que economia de 

custos. A indústria de fluido de corte é muito sensível à questão ambiental e está 

reformulando novas composições que são ambientalmente mais amigáveis sem Pb, 

Cl e S. É possível que fluido de corte seja, no futuro, utilizado mais seletivamente ou 

não utilizado completamente (NARUTAKI et al.,1997) ainda que em baixas 

velocidades de corte. 

 “Atrition”, lascamento, trincas e fratura devido ao impacto entre a ferramenta e 

peça foram os mecanismos dominantes em baixas velocidades de fresamento. Em 

velocidades de corte elevadas, o desgaste da ferramenta foi governado por trinca 

térmica e desgaste termoquímico tais como difusão e oxidação. Trincas térmicas se 

formam em velocidades de corte maior que 70m/min, uma vez que a amplitude de 

variação térmica cresce com a velocidade (LIEW et al., 2010).A velocidade de corte 

para aços no fresamento oscila entre 100-150 m/min e a maioria dos estudos desse 

desgaste situou abaixo de 0,3 mm. Nesse trabalho, estudou-se o fresamento do aço 

ABNT 4140 temperado e revenido para desgaste acima de 0,3 mm obtido através de 

diferentes entradas da ferramenta na peça. 
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1.1 Justificativa 

 

 

 Utilizado em longa escala na industria de equipamentos o aço ABNT4140 alia 

precisão dimencional, qualidade superficial, baixa soldabilidade e elevada 

temperabilidade laminado na forma de barra e tratado termicamente. Estudou-se o 

comportamento do desgaste da ferramenta e a rugosidade da superfície usinada no 

fresamento do aço ABNT4140, a seco e com refrigeração em intervalos de até 20 

passes, e avanço de 0,05, 0,10 e 0,15 mm/dente, e desgaste acima de 0,3mm. Foi 

avaliada a condição de corte que promoveu a redução do desgaste da ferramenta e 

melhoria do acabamento superficial da peça. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivos gerais 

 

 

 Avaliar o desgaste da ferramenta de corte de metal duro revestida com TiN, a 

seco e com fluido de corte sintético, e a rugosidade da superfície usinada no 

fresamento do aço ABNT4140 temperado/ revenido. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Avaliar a influência dos parâmetros de corte (avanço), e a refrigeração, no 

desgaste da ferramenta revestida de TiN no fresamento do aço ABNT4140 

temperado/revenido; 

 Avaliar a influência do desgaste da ferramenta na rugosidade superficial da 

peça. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

2.1 Processo de fresamento 

 

 

 Usinagem é o nome dado á operação que confere a uma determinada peça 

forma, dimensões ou acabamento por retirada de cavaco. O cavaco é a porção de 

material da peça retirada pela ferramenta, caracterizando-se por apresentar forma 

geométrica irregular (FERRARESI, 1977). Calcula-se que de todo o aço produzido 

no mundo aproximadamente 18% seja removido por usinagem na forma de cavaco, 

o que evidencia que este processo apresenta perspectivas reais de aprimoramento, 

tanto no que tange aos equipamentos quanto na operação (DINIZ; MARCONDES; 

COPPINI, 2000). A tendência mundial da indústria de usinagem é produzir peças 

complexas com tolerâncias dimensional e geométrica bem definidas, otimo 

acabamento superficial, e custo relativamente baixo. 

 A usinagem de metais envolve fenômenos inerentes aos materiais ferrosos são 

eles: deformação plástica, fratura, impacto, pontos de contato intermitentes e 

contínuos, desgaste e geram calor e elevada temperatura ao serem usinados. A 

usinabilidade de um material depende de suas caracteristicas mecânicas tais como: 

dureza e temperabilidade, podendo ser quantificada levando-se em consideração o 

número de componentes produzidos por hora, o custo de usinagem do componente 

ou a qualidade final da superfície trabalhada (TRENT; WRIGHT, 2000). Pelo fato do 

processo de corte ser complexo, não é, muitas vezes, possível obter uma descrição 

matemática da dinâmica dos processos que o envolvem. Para superar esta 

deficiencia  utiliza-se sensores para medição indireta. A evolução da máquina 

ferramenta, não apenas em termos estruturais, proporcionou melhorias no processo, 

como, por exemplo, a precisão de movimentos obtidos e a diminuição de vibrações 

mecânicas com o aumento da rigidez. Atualmente, o auge da evolução diz respeito à 

usinagem a elevadas velocidades de corte, realizada em máquinas ferramentas com 

os recursos de comando numérico. 
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 Na usinagem, o fresamento se caracteriza por uma ferramenta chamada fresa 

provida de arestas cortantes dispostas simetricamente em torno de um eixo. O 

movimento de corte é proporcionado pela rotação da fresa ao redor do eixo, o 

movimento de avanço e feito pela peça que está fixada na mesa da máquina (DINIZ; 

MARCONDES; COPPINI, 2000). A taxa de remoção de material é elevada devido ao 

fato de se ter um grande número de dentes fixados nas extremidades das fresas. O 

fresamento é usado para a produção de formas curvadas, cavidades,superfícies 

planas, rasgos para chavetamentos. Em função da posição do eixo-árvore da 

máquina ferramenta se classifica em horizontal, vertical ou inclinado. 

 A Figura 1 mostra a geometria básica dos vários formatos de fresas disponíveis 

no mercado. 

 

 
Figura 1: Exemplos de fresas de topo disponíveis no mercado. 

Fonte: Ferravidea Comércio e Importação de Materiais 

 

 Existe uma variação quanto aos métodos de fresamento são eles: frontal, 

tangencial e de topo. No fresamento frontal, o plano de trabalho é paralelo à 

superfície usinada e utiliza-se para produção de superfícies planas. Os dentes da 

fresa ficam situados na sua superfície frontal e o eixo da fresa é perpendicular à 

superfície gerada. 

 O fresamento tangencial se dá Quando o plano de trabalho e o eixo da fresa 

são, respectivamente, perpendicular e paralelo à superfície usinada. Se a superfície 

da peça não for plana ou o eixo de rotação da ferramenta for inclinado em relação à 

superfície originada na peça, considera-se um processo especial de fresamento 
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tangencial. É muito usado para confecção de superfícies planas, rasgos profundos e 

superfícies complexas, que por outro processo seria muito mais complicado. 

 No fresamento frontal a superfície usinada resulta da combinação dos gumes 

localizados na periferia e na face frontal, esta geralmente em ângulos reto ao eixo da 

ferramenta. A superfície da fresa é plana, sem qualquer relação com o contorno dos 

dentes. O fresamento frontal deve ser preferido sempre que possível, pela sua 

produtividade (centro de informação metal mecânica, 2011). 

 Dentre as variações do processo de fresamento uma das que possui maior 

emprego nos setores de ferramentaria atualmente é o fresamento de topo. As 

fressas de topo possuem gumes tanto em sua periferia quanto na sua face, 

realizando portanto o corte nestas duas regiões. 



23 

2.2 Metal duro 

 

 

 A ferramenta de metal duro é um compósito constituído por matriz de partículas 

de cerâmica finamente dividida de carbonetos de metais refratários, sinterizados 

com um ou mais metais do grupo do ferro (níquel, ou cobalto). As partículas duras 

são carboneto de tugstênio em combinação com outros elementos tais como Ti, Ta e 

Nb. Este material da ferramenta combina dureza, alta temperatura e tenacidade, 

devido a sua variação de composição. (DINIZ; MARCONDES; COPPINI, 2000). 

  A utilização de terras raras e ítrio na confecção de ferramentas de corte 

cerâmicas para a usinagem de aço temperado e ferro fundido, obteve um importante 

papel na melhoria tanto das propriedades mecânicas quanto na resistência ao 

desgaste, comparado com a cerâmica sem adição (YUE et al., 2010). 

 Considera-se uma série de fatores na seleção do material da ferramenta de 

corte a ser utilizado, dentre eles a microestrutura do material a ser usinado, dureza e 

tipo de cavaco, processo de usinagem, condições da máquina operatriz, forma e 

dimensões da própria ferramenta, custo do material da ferramenta, condições de 

usinagem e características do material da ferramenta (alta dureza a quente, 

resistência ao desgaste, tenacidade, estabilidade química). 

 O Quadro 1 classifica os metais duros em 6 grupos, designados pelas letras P, 

M, K,N,S e H. em função de suas aplicações, o seu processamento, e da 

microestrutura resultante. 
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Designação ISO Dureza e resistência ao desgaste Tenacidade 

P 01 

P 10 

P 20 

P 25 

P 30 

P 40 

P50 

  

M 10 

M 20 

M 30 

M 40 

  

K 01 

K 05 

K 10 

K 20 

K 30 

K 40 

  

N  01 

N 10 

N 20 

N 30 

  

S 01 

S 10 

S 20 

S 30 

  

H 01 

H 10 

H 20 

H 30 

  

Quadro 1: Classificação dos compósitos de metal duro (ISO 513:2004) 

Fonte: CARDOSO (2007) 
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 A Classe P utiliza-se na usinagem de metais e ligas ferrosas que apresentam 

cavacos longos e dúcteis. São constituídos de metais duros de elevado teor de 

TiC+TaC que lhes confere uma elevada dureza a quente e resistência ao desgaste. 

A Classe M é empregada na usinagem de metais e ligas ferrosas que apresentam 

tanto cavacos longos como curtos. É um grupo de propriedades intermediárias, 

destinada a ferramentas de aplicações múltiplas. 

 A Classe K se destina à usinagem de metais e ligas ferrosas que apresentam 

cavacos curtos e materiais não-metálicos. 

  A classe N é utilizada na usinagem do alumínio. 

 A classe S é utilizada na usinagem de super-ligas resistentes ao calor 

 A classe H é utilizada para a usinagem de aços endurecidos. 

 O Quadro 2 mostra as propriedades físicas do material base da ferramenta de 

corte, a dureza, o módulo de Young, a condutividade térmica e a difusividade 

térmica. 

 

 K10 P30 

Dureza( HRA) 91,1 91,2 

Módulo de Youngx104(kgf/mm2) 6,4 5,3 

Condutividade térmica(W/mk)        (em 

20, 500 e 900 °C) 
91,7/74,7/68,1 28,6/35,8/41,1 

Difusividade térmica x10-6(m2/s)    (em 

20, 500 e 900 °C) 
31,9/18,9/15,0 9,8/8,8/8,8 

Quadro 2: Propriedades físicas do material base. 

Fonte: OKADA et a.l (2011) 

 

 O substrato de WC-Co tem valor elevado de resistência mecânica transversal 

(2,6 GPa) e tenacidade à fratura (KIc = 12,7MPa(m)1/2) (SANTHANAM; QUINTO; 

GRAB, 1996). 
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2.3 Ferramentas revestidas 

 

 Os desafios encontrados pela industria metal mecânica, nos útimos anos para 

a maximização dos lucros e a minimização dos custos, causaram á engenharia 

novos problemas e grandes desafios até então jamais imaginados. O revestimento 

de ferramentas de corte, visando proteção contra os desgastes abrasivo e adesivo, 

redução do atrito no corte e possibilidade de corte a seco, levaram a industria a 

desenvolver desde as primeiras coberturas de nitreto de titânio (TiN), para 

determinadas operações de usinagem, passando por compostos de carbonitretos de 

titânio (TiCN), até chegar ás coberturas desenvolvidas em nanotecnologias 

utilizando-se namo-compostos (AlCrN+Si3N4). Para que os revestimentos sejam 

eficazes na sua função de proteger o substrato, eles precisam possuir algumas 

caracteristicas, são elas: conduzir o calor rapidamente para fora da região de corte, 

funcionar como um isolante térmico para o substrato, reduzir o atrito e aumentar a 

dureza na interface cavaco/ferramenta além de possuir propriedades físicas 

(estabilidade química, boa adesão e resistência à corrosão), tanto à temperatura 

ambiente quanto á temperaturas mais elevadas (BOUZAKIS et al., 1999). Todas as 

ferramentas de corte podem ser revestidas, porém, este revestimento deve ser 

precedido de estudo técnico e econômico, e deve-se promover uma superfície 

adequada na ferramenta para a fixação do revestimento. Este tratamento visa 

alcançar dois objetivos: a força adesiva elevada na interface substrato/revestimento, 

e revestimento de baixa rugosidade superficial para redução do atrito entre peça e 

cavaco durante o processo de usinagem. 

Os revestimentos depositados por CVD têm espessura entre 5 e 20 μm. O processo 

PVD (deposição física de vapor) é uma técnica à vácuo no qual um ou mais 

componentes estão na fase sólida. Incorporado em uma planta PVD há um alvo de 

titânio sólido para deposição de TiN. As três técnicas disponíveis são decomposição 

por evaporação à vácuo, desintegração do catodo e deposição iônica. A adesão do 

revestimento ao substrato no processo PVD é inferior àquela obtida no CVD 

(deposição química de vapor) devido às temperaturas mais elevadas utilizadas no 

CVD propiciarem alguma difusão do revestimento ao substrato. Tamanho de grão 

inferior e maior número de defeitos do reticulado com elevadas tensões residuais no 

processo de revestimento de TiN, em PVD, associa-se com maior microdureza em 

comparação ao CVD (PRENGEL; PFOUTS; SANTHANAM, 1998).  
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 Kadirgama et al. (2011) compararam ferramentas revestidas por PVD e CVD, 

os resultados obtidos indicaram que as ferramentas de corte por PVD obtiveram um 

desempenho melhor que as revestidas pelo processo CVD, os parâmetros utilizados 

foram: o desgaste de flanco, o lascamento, desgaste de entelhe, deformação 

plástica da aresta de corte e falha castrastófica. D’Errico e Guglielmi (1998) 

estudaram a influência do revestimento obtido pelo processo de PVD no desgaste 

de ferramenta de cermet no fresamento de aço carbono. Klocke, Schroeder e 

Bouzakis (2007) mostraram que pré e pós-tratamento de revestimento PVD através 

de micro-jateamento de ar e partículas abrasivas aumentam a vida da ferramenta 

pela indução de tensões compressivas na subsuperfície do substrato e melhoria da 

adesão na interface. Arroyo, Diniz e Lima (2010), compararam o método tradicional 

de preparação da superfície através do microjateamento, com o jateamento a laser, 

e concluiram que não houve diferença nos resultados obtidos. 

 TiN é usado para revestir várias ferramentas de corte devido a sua elevada 

dureza e resistência à corrosão. A estrutura e propriedades adesivas de filmes 

“sputtering” de TiN são afetadas significativamente pelo estado do plasma utilizado. 

Um processo de deposição por “sputtering” em baixa pressão é essencial para 

depositar filmes de TiN com estrutura densa e homogênea e baixo teor de impureza. 

Contudo, partículas de elevada energia podem causar defeitos nos filmes e baixa 

adesão. Takahasi et al. (1999) produziram depósitos de TiN em substrato de aço 

ferramenta por “sputtering” em pressão de 0,21 mTorr com elevada taxa de 

deposição, estrutura cristalina, resistividade e elevada adesão dependentes da 

temperatura do substrato e vazão de gás. O revestimento de TiN produzido por PVD 

e CVD é utilizado em aplicações industriais e ferramenta de usinagem de peças 

mecânicas em razão de sua elevada dureza e aparência dourada. Eskildsen, Foss e 

Mathiasen (1999) utilizaram o processo PACVD na produção de revestimento de 

TiN, e obtiveram filmes de granulação fina, livres de porosidade e bolhas e 

resistentes à corrosão com vida duas vezes superior em matrizes de injeção. O 

custo deste processo, no entanto, deve ser reduzido para competir com o processo 

PVD. Liew e Ding (2008) mostraram que revestimento de TiN é efetivo em inibir o 

início de propagação de trinca no substrato. 

 Utilizam-se para melhorar a resistência ao desgaste de substratos de aço, 

Filmes de TiN. O processo de revestimento iônico a arco (AIP) pode ser usado para 

revestir grandes peças de geometria complexa. Depósito de TiN como monocamada 
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tem uma posição de destaque no campo de revestimentos duros para melhorar a 

resistência ao desgaste de aço ferramenta, punções e componentes de 

conformação. Contudo, uma desvantagem de tais revestimentos é sua limitada 

resistência à oxidação em temperaturas acima de 600°C, onde uma camada de TiO2 

se forma. Devido a grande diferença no volume molar entre o TiO2 e TiN, tensões 

compressivas se desenvolvem na camada de óxido resultando em exposição do 

nitreto não oxidado à posterior oxidação (CARVALHO et al., 2003).  

 Filmes de TiN depositados por “magnetron sputtering” são usados como 

material de desgaste, e revestimentos resistentes à corrosão em ferramentas e 

componentes mecânicos, barreiras difusionais em instrumentos microeletrônicos , 

camadas resistentes à abrasão e corrosão em componentes óticos e camadas 

biocompatíveis em implantes médicos. Todas as aplicações requerem filmes densos 

com temperaturas de deposição menores que 0,2 Tm, onde: Tm  é a temperatura de 

fusão do TiN (2949°C). 

 Filme de TiN é largamente utilizado em muitos processos industriais onde 

resistência à abrasão, baixo coeficiente de atrito, estabilidade em elevada 

temperatura e dureza são necessários Devido a suas propriedades mecânicas que 

são fortemente relacionados à sua orientação preferencial (111) a de maior dureza. 

A espessura do filme é um parâmetro importante que afeta a orientação preferencial 

e a dureza do revestimento. A tensão superficial é, também, um fator que afeta a 

orientação preferencial, adesão, e dureza do revestimento. 

 Os valores de nanodureza do filme de TiN estão na faixa de 14, 9 a 33,6 GPa, 

e cresceram com a espessura do filme e com o coeficiente de textura e, 

principalmente, quando superior a 0,7 e fator de empacotamento (FE= SD/ BD) SD é 

a densidade do filme simulada (Equação 1), BD é a densidade do volume de TiN 

(g/cm3). 

A

t
N

10SAD
SD

0

15






 

onde: 

 
1510SAD  é a densidade do empacotamento atômico simulado ( #/cm2) 0N   é 

o número de Avogadro, t é a espessura do filme (cm) e a A é a massa molecular do 

TiN (g/mol) (CHOU; YU; HUANG, 2002). 

(1) 
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 Panjan et al. (2008) estudaram estes defeitos, utilizando-se das técnicas de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia de força atômica (AFM) e 

perfilometria. 

 Os revestimentos comerciais usados na indústria de ferramenta para usinagem 

são carboneto de titânio (TiC), óxido de alumínio (Al2O3) (processo CVD), nitreto de 

titânio (TiN), carbonitreto de titânio (TiCN) (processos combinados PVD e CVD); 

nitreto de titânio alumínio (TiAlN) (processo PVD) e nitreto de cromo alumínio 

(AlCrN). A Figura 2 apresenta a fotomicrografia de uma ferramenta revestida pelo 

processo PVD. 

 
Figura 2: Fotomicrografia de uma ferramenta revestida pelo processo PVD com TiN  

Fonte: ABELE; DORR (2002) 

 

 A dureza do revestimento de TiN é de 2300HV50gf com espessura de camada 

entre 1 a 4 μm, coeficiente de atrito a seco com aço de 0,4 e tensão interna de -2,5 

GPa. A temperatura máxima de trabalho é de 600°C e a coloração amarela 

(PRENGEL et al.,1998). 

 O quadro 3 apresenta a espessura, microdureza, adesão, deformação residual, 

e valores de tensão residual compressivas do revestimento obtido por “íon plating”. 

 

 

 

 

 

 

TiN 

substrato 
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Revestimento 
Espessura 

Nominal (m) 

Dureza Vickers 
(HV50gf) 

Carga crítica 
(kgf) 

Tensão Residual 
(MPa) 

PVD-TiN 3-4 (2150±100) 45 -3580 

Quadro 1: Características do revestimento de TiN. 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Santner, Klaffke e Kocker (1995) mostraram a possibilidade de pré-selecionar 

revestimentos para ferramentas de fresamento com redução de tempo e custo. A 

Figura 3 mostra a micrografia de um revestimento muticamada produzido por CVD. 

 
Figura 3: Micrografia de Revestimento multicamada produzido por CVD, constituído de (a) 

NiT, (b) Al2O3, e (c) TiCN 
Fonte: Caderno técnico de metalurgia & materiais abril 2004. 

 

 A peça foi uma liga Fe-Ni e o inserto aço rápido revestido com TiN produzido 

por diferentes processos de revestimento (decomposição por evaporação a vácuo, 

desintegração do catodo e deposição iônica). Observa-se que o processo de 

obtenção do revestimento afeta o aumento gradativo do desgaste do revestimento 

de TiN. Os revestimentos produzidos por desintegração do catodo e deposição 

iônica são superiores aos revestimentos feitos por PACVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c b 

a 
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2.4 Temperatura no fresamento 

 

 

 A medição de temperatura em usinagem de materiais é estudada utilizando-se 

diferentes técnicas. Contudo, a medição de temperatura em operações de 

fresamento apresenta desafios técnicos únicos em razão do movimento de múltiplos 

eixos e estrias em rotação. Os resultados obtidos indicam que as temperaturas da 

ferramenta são menores no corte interrompido que no corte contínuo sob as 

mesmas condições. As temperaturas de pico decrescem quando o tempo fora do 

corte aumenta. No fresamento do aço ABNT 4140, a temperatura na face de saída 

da ferramenta é aproximadamente de 550°C, enquanto em liga de Ti6Al4V alcança  

800°C. Como essas temperaturas se concentram em uma área pequena próxima a 

área de corte acelera-se o desgaste e a fratura das ferramentas. 

 As temperaturas médias na interface cavaco-ferramenta em operações de 

fresamento são menores que em corte contínuo, devido a interrupções no corte e 

aos intervalos de resfriamentos associados. Essa redução de temperatura tende a 

reduzir os fenômenos de desgaste tais como difusão e reações químicas, mas 

aumenta os mecanismos de desgastes mecânicos devido às oscilações de tensões 

e ciclos térmicos.  A amplitude de variação de temperatura para o corte interrompido 

é maior que 200°C e esta variação de temperatura tem um papel na falha da 

ferramenta devido a choques e ciclos térmicos. Dependendo do balanço dos 

mecanismos envolvidos pode haver redução das taxas de desgaste e aumento da 

remoção de material em fresamento de velocidade elevada (ARMENDIA et al., 

2010). 

 Wiklund et al. (2011) estudaram a interação entre ferramenta de WC-10%Co 

revestida de TiN com aço inoxidável 316L. Observa-se uma região deformada na 

zona primária de cisalhamento e uma camada estagnada sob o cavaco (Figura 4). 

Áreas com diferentes características podem ser vistas na superfície do cavaco que 

esteve em contato com a ferramenta no tempo de desprendimento. Junto á 

superfície de corte, flocos do revestimento e material da ferramenta são “stuck” no 

cavaco. Isto demonstra uma adesão entre o revestimento e cavaco forte para causar 

fratura coesiva no interior da ferramenta. Externamente à zona de corte, a aparência 

do cavaco é plana com rugosidade baixa, sinais de deformação plástica e riscos ao 

longo da direção de formação do cavaco. 
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Figura 4: Região deformada na zona primária de cisalhamento e uma camada estagnada sob o 

cavaco  
Fonte: (WIKLUND et al., 2011) 

 Na ferramenta, há três regiões afetadas em condições diferentes. A primeira é 

uma região fraturada com elevada adesão entre o cavaco e a ferramenta (Figura 5). 

 
Figura 5: As três regiões da peça afetadas em condições diferentes  

Fonte: (WIKLUND et al. 2011). 

 

 A área próxima á região de corte corresponde a zona onde o substrato é 

exposto. Isto resulta da perda do material da ferramenta no cavaco. Na região S o 

contato entre o cavaco e a ferramenta é próximo, e uma camada estacionária se 

desenvolve. Esta impediria o cisalhamento de ocorrer na interface entre a 

ferramenta e o cavaco. Observa-se adesão de átomos de Fe nos poros do filme de 

TiN. Os poros mais profundos e as trincas do revestimento mostram sinais fortes da 

presença de Fe. A aderência do aço ao revestimento em tais posições é dominada 

pela geometria e menos pela energia de adesão. Na região T, o contato é 

temporário entre o cavaco e a ferramenta deixando material da peça aderido Abaixo 

da aresta de corte em direção ao centro da ferramenta, o revestimento parece não 

afetado. 

 



33 

2.5 Desgaste e vida das ferramentas de corte 

 

 O desgaste da ferramenta de corte pode ser avaliado através dos métodos 

diretos e indiretos. No método direto, mede-se a geometria da ferramenta usando-se 

dispositivos óticos. O método indireto utiliza a aquisição de valores medidos de 

variáveis do processo (tais como a força de corte, temperatura, vibração, emissão 

acústica) e da relação entre o desgaste da ferramenta e esses parâmetros de 

processo. Testar a vida da ferramenta envolve a consideração de numerosas 

variáveis tais como: o material, a geometria e o revestimento da ferramenta, a 

característica do material da peça, as condições de corte, o tipo e a modalidade de 

aplicação do fluido de corte, as características dinâmicas da ferramenta, da máquina 

e dos dispositivos elétricos da ferramenta/peça, etc. 

 A norma ISO 3585:1998 (1998) normatiza Os desgastes nas ferramentas de 

corte de aço rápido, metal duro e cerâmica, utilizando-se os parâmetros: KT = 0,06 + 

0,3 f, sendo f, o avanço em mm/rev, VBB= 0,3 mm, VBmax = 0,6 mm usados como 

critério de vida da ferramenta (Figura 6). 

 
Figura 6: Alguns tipos de desgaste e as variáveis de medição do desgaste em ferramentas de 

usinagem  
Fonte: (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, ISO 3585, 1998) 
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 Wuyi, Liansheng e Yuefeng (2010) propuseram um método para selecionar o 

material da ferramenta baseado na curva de desgaste. Houve uma relação 

qualitativa entre a taxa de desgaste durante o período inicial e durante o período de 

desgaste uniforme. Verificou-se dos experimentos que, em geral, quanto maior a 

taxa de desgaste no período inicial mais curta é a vida da ferramenta, então o 

material da ferramenta pode ser selecionado rapidamente durante o estágio inicial 

da curva de desgaste reduzindo o consumo de tempo, material e custo.  

 Para o fresamento de aço carbono, o desgaste de flanco foi de interesse 

principal e avaliado como critério de vida em microscópio ótico com precisão de 0,01 

mm em aumento de 200X. Na faixa de velocidade de corte convencional, o desgaste 

da ferramenta na face de saída ocorreu na forma de cratera que foi formada distante 

da aresta de corte. Entretanto, em velocidade de corte de 1000 m/min o desgaste da 

ferramenta foi adjacente à aresta de corte (LIU et al., 2002). 

 O corte interrompido impõe à ferramenta condições mais severas 

principalmente na entrada e na saída das ferramentas, Diniz e Carlos (1999) 

estudaram a influência da posição relativa da ferramenta e da peça sobre a vida, o 

desgaste e o acabamento superficial no processo de fresamento (Figura 7). 

 
Figura 7: a) corte simétrico e b) corte assimétrico, no fresamento frontal  

Fonte: DINIZ; CARLOS (1999) 

 

 Concluiu-se que com o aumento do parâmetro j, que é efetivamente onde a 

ferramenta sai da linha de corte e volta a entrar novamente na linha de corte, diminui 
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a vida útil da ferramenta. Isso ocorre porque a medida que se aumenta o valor de j o 

lascamento torna-se predominante no fresamento e que o desgaste da aresta de 

corte não tem qualquer relação com a rugosidade superficial. 

 A vida de uma ferramenta é o tempo que a mesma efetivamente trabalha sem 

perder sua capacidade de corte até que um critério de vida previamente 

estabelecido seja atingido. 

 A vida de uma ferramenta é uma das mais importantes considerações 

econômicas na usinagem dos metais. A avaria, o desgaste e a deformação plástica 

são as formas de se levar uma ferramenta à destruição durante um processo de 

usinagem. A avaria ocorre de forma inesperada por lascamento, trinca ou quebra da 

ferramenta, sendo que o lascamento e trinca não inutilizam a ferramenta. As 

oscilações térmicas e as tensões derivadas desses ciclos térmicos provocam trincas 

de origem térmica. Os choques mecânicos podem ocorrer tanto durante a entrada 

da ferramenta na peça (ciclo ativo), quanto na saída da peça (ciclo inativo) (SOUTO, 

2007). De Melo (2001) estudou a formação de trinca térmica (normal a aresta de 

corte) e mecânica (paralela a aresta de corte). Conclui-se que o desgaste da 

ferramenta de corte tem seu aumento através das oscilações térmicas, que 

provocam o aparecimento das trincas térmicas, e com os choques constantes nas 

entradas e saídas da ferramenta provocam trincas de origem mecânicas. 

  Belone (2001) descreveu o modelo gráfico que Smith (1989) usou para 

representar a evolução do desgaste de flanco (VBmax) com o tempo de usinagem. 

Destaca-se a evolução do desgaste por regiões, denominadas de primária ou inicial, 

secundária ou progressiva e terciária ou catastrófica (Figura 8). 
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Figura 8: Curva da evolução do desgaste de flanco de uma ferramenta  

Fonte: SMITH (1989) 

 

 As falhas da ferramenta de corte (desgaste e ruptura) representam 

aproximadamente 20% da vida de uma ferramenta na máquina. O desgaste da 

ferramenta atua diretamente na qualidade da superfície da peça, na sua precisão 

dimensional e, finalmente, no custo do produto final. 

 Como justificativa para a ocorrência dessas regiões Smith (citado por 

CARDOSO; FALCO, (2007) apresentou a própria evolução do desgaste durante o 

corte. A região inicial, no começo do processo de corte, é caracterizada pelo acerto 

das arestas cortantes ainda novas sobre a peça. Nesta etapa, tem-se um 

crescimento bem acelerado do desgaste de flanco. Com o decorrer da usinagem, já 

na região secundária, verifica-se uma evolução menos acentuada, justificada pela 

uniformidade que o contato das arestas da ferramenta passam a ter com a peça. Em 

seguida, com aumento do tempo de trabalho á medida em que a ferramenta vai se 

desgastando, a evolução do desgaste (VBMax) cresce rapidamente, Esta nova etapa 

é denominada região terciária ou catastrófica.  

 A vida da ferramenta é medida pelo número de cortes obtidos pelo inserto para 

alcançar um desgaste de flanco médio de 0,3 mm, conforme mostrado na figura 9. A 

norma ISO 8688-2:1989 citada por Kadirgama et al. (2010) estabelece um critério de 

desgaste uniforme recomendado de 0,3 mm e um critério de desgaste máximo de 

0,6 mm no fresamento de aço. 

Log T 
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Figura 9: Medida do desgaste de flanco médio de 0,3 mm  

Fonte: KADIRGAMA et al. (2010) 

 

 Kadirgama et al. (2010) adotou durante os ensaios desgaste de flanco médio 

de 0,3 mm, desgaste de flanco máximo de 0,6 mm e falha catastrófica ou fratura. 

Heo et al. (2011) adotou como parâmetro de final de vida de fresamento quando o 

desgaste de flanco atingisse 0,2 mm na comparação entre revestimento TiAlN e TiN. 

O percurso de corte estabelecido através da vida da ferramenta (T) em minutos 

pode ser expresso pela equação 2: 

)Km(
1000

t*V
L c

c 
 

 O percurso de avanço para uma vida da ferramenta pode ser expresso através 

da equação 3: 

t*n*fLf   

onde: 

f é o avanço, em mm/rot (DINIZ; MARCONDES; COPPINI, 2000); 

n é o número de rotações, em rpm; 

t é o tempo, em minuto. 

A vida da ferramenta, em minutos, pode ser estimada pela relação (Equação 4) 

(KADIRGAMA et al., 2010): 

mf

CD
Vida 

 

onde: 

CD é a distância de corte total para alcançar o desgaste de flanco de 0,3 mm; 

fm é o avanço, em mm/min 

 

 

(2) 

(3) 

(4) 
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2.5.1 Formas de desgaste da ferramenta de corte 

 

 

 Geralmente o desgaste de cratera está associado ás elevadas temperaturas 

geradas na interface cavaco-ferramenta, que ocorre em razão da combinação dos 

mecanismos de desgaste denominados difusão e adesão.(Figura 10). 

 
Figura 10: Representação esquemática de cratera na superfície de saída da ferramenta de 

corte  
Fonte: GEODEF (2006) 

 

 As formas de desgaste mais regulares e previsíveis são o desgaste de flanco e 

o de cratera. Quando o desgaste de cratera se encontra com o desgaste de flanco, 

dar-se-á a quebra da ferramenta. (Figura 11). 

 
Figura 11: Desgaste de flanco na superfície de saída da ferramenta de corte  

Fonte: GEODEF (2006) 

 

Desgaste de flanco 
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 O desgaste de entalhe forma-se na aresta principal de corte, poporcionado pela 

extremidade livre do cavaco. O que vai influenciar no acabamento superficial da 

peça usinada (Figura 12). 

 

 
Figura 12: Desgaste de entalhe na aresta principal da ferramenta de corte  

Fonte: GEODEF (2006) 

Desgaste de entalhe 
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2.5.2 Mecanismos de desgaste 

 

 

 Em condições normais de corte, uma das formas de desgaste apresentadas na 

figura 13 irá prevalecer e se desenvolver por diversos mecanismos pré-

estabelecidos na aresta de corte de uma ferramenta. Em consequência dos 

parâmetro de corte, da natureza do material usinado e das condições de usinagem, 

predominará uma ou outra das componentes do desgaste sobre as demais 

(FERRARESI, 1977). Os mecanismos de desgaste tais como: difusão, abrasão e 

adesão atuam isoladamente ou em conjunto, realisando desgastes através de 

deformação plástica por cisalhamento, por altas tensões de compressão ou entalhe 

(Figura 13). 

 
Figura 13: Mecanismos de desgaste  

Fonte: MACHADO; SILVA (1999) 

 

 O desgaste da ferramenta de corte em decorrência de solicitações térmicas e 

mecânicas elevadas é, de uma forma geral, relativamente rápido. Os mecamismos 

de desgaste agem simultaneamente dificultando a distinção deste ou daquele 

mecanismo individualmente. O mecanismo de abrasão ocorre em toda a faixa de 

temperatura a qual é submetida uma ferramenta de corte. A adesão limita-se a 

baixas velocidades de corte, ao passo que mecanismos de difusão e oxidação só 

ocorrem de forma acentuada para altas velocidades de corte.Variações de 

temperatura podem causar expansão periódica e contração das ferramentas 

ocasionando formação de trincas. A utilização de refrigerantes aumenta a variação 

térmica e, assim, tornam as trincas mais prováveis de se formarem. Essas trincas 
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podem levar ao lascamento da aresta de corte, têm maior probabilidade de se 

formarem em elevadas velocidades de corte (Vc > 100m/min). 

 A Figura 14 mostra o comportamento em fresamento de uma ferramenta revestida 

com TiN, refrigerada em fluido sintético, com Vc=120m/min. 

 
  

Figura 14: Efeito da velocidade de corte na evolução do desgaste de flanco VB para 
velocidades acima de 100m/min com refrigeração. 

Fonte: Elaborado pelo autor  
 

Em temperaturas de corte mais elevadas, os fluidos de corte atuam mais como 

refrigerantes, e em velocidades menores como lubrificantes. Esta variação térmica 

causa expansão periódica e contração, levando á formação de trincas. 

 A figura 15 mostra a deformação plástica da aresta de corte que ocorre na 

usinagem dos materiais de alta dureza sob altas tensões de compressão, com altas 

temperaturas na superfície de saída podem causar a deformação plástica da aresta 

de corte das ferramentas de aço-rápido ou metal duro, isso ocorre a altas 

velocidades de corte e avanço, e levam a falha catastrófica (TRENT; WRIGHT, 

2000) (Figura 15). 

 
Figura 15: Deformação plástica da aresta de corte  

Fonte: ISCAR (2001) 
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 A figura 16 mostra o mecanismo de difusão que envolve a transferência de 

átomos de um material para o outro e é dependente da temperatura e sulubilidade 

dos elementos da zona de fluxo.a altas velocidades de corte a difusão provoca o 

desgaste de cratera (TRENT; WRIGHT, 2000).(Figura 16). 

 
Figura 16: Mecanismo de difusão ocorrido na superfície de saída da ferramenta  

Fonte: ISCAR (2001) 

 

 Observamos na figura 17 que a abrasão envolve a perda de material por 

microsulcamento, causado por partículas de extrema dureza relativa, em função da 

temperatura de corte que reduz a dureza da ferramenta (MACHADO; SILVA, 1999). 

Sendo este mecanismo de desgaste muito importante na usinagem com pastilhas 

revestidas, cerâmicas puras e mistas. (Figura 17). 

 
Figura 17: Mecanismo de abrasão na ferramenta de corte  

Fonte: ISCAR (2001) 

 

 O mecanismo de oxidação ocorre a altas temperaturas, com a presença de ar e 

água, contida nos fluidos de corte O desgaste gerado pela oxidação se forma 

especialmente nas extremidades do contato cavaco-ferramenta devido ao acesso do 
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ar nesta região, sendo esta uma possível explicação para o surgimento do desgaste 

de entalhe (Figura 18). 

 
Figura 18: Desgaste de entalhe da aresta de corte da ferramenta  

Fonte: ISCAR (2001) 

 

 A fratura da ferramenta ocorre mais freqüentemente no início do corte 

interrompido ou devido à profundidade de usinagem inadequada. A deformação da 

ferramenta por sua vez dá origem á fratura, seguida pela formação de trincas 

e,finalmente a falha final da ferramenta (TRENT; WRIGHT, 2000). 

A aresta postiça de corte (APC) ocorre devido á fraca ação de corte aplicada durante 

o processo de usinagem ou em determinados materiais com afinidade ao metal 

duro. O material usinado solda-se á superfície de saída da pastilhas devido ás forças 

de corte. A APC ocorre como resultado de altas forças de corte, baixas velocidades 

de corte e superfícies irregulares das pastilhas. A força de corte diminui com a 

formação da aresta postiça de corte, pois o ângulo efetivo de saída aumenta (DINIZ; 

MARCONDES; COPPINI, 2000) (Figura 19). 

 
Figura 19: Ferramenta com APC na aresta de corte  

Fonte: ISCAR (2001) 
 

 O principal mecanismo de falha no fresamento do aço é o lascamento da 

aresta do inserto. Os fatores que controlam o lascamento são substrato, 
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revestimento, geometria e condições de corte (SANTHANAM; QUINTO; GRAB, 

1996). 

 

2.6 Fluidos de corte 

 

 Um dos grandes problemas enfrentados pela industria de usinagem, com a 

produção em larga escala foi o aquecimento gerado devido à deformação plástica da 

peça e ao atrito, causado pelo aquecimento da interface cavaco-ferramenta. O que 

afeta a qualidade do produto sob o ponto de vista dimensional e o acabamento 

superficial. Dessa maneira, o controle efetivo do aquecimento gerado na zona de 

corte é essencial para garantir a qualidade superficial da peça na usinagem. Durante 

a formação do cavaco na usinagem de peças, há perda de energia que, na sua 

maior parte, se converte em calor, causando assim elevadas temperaturas na região 

do corte. Esta solicitação térmica da peça pode até levar ao comprometimento da 

sua integridade superficial, ou seja, surgimento de trincas, distorções, tensões 

residuais elevadas e não-conformidades dimensionais. Estes efeitos indesejáveis 

podem ser acompanhados do desgaste acentuado da ferramenta. Com o objetivo de 

reduzir as temperaturas de corte e o atrito peça-ferramenta, passou-se a utilizar os 

fluidos de corte. 

 Os fluidos de corte são introduzidos na zona de usinagem para melhorar as 

características tribológicas dos processos de usinagem e, também, dissipar o calor 

gerado. No entanto, a aplicação dos fluidos de corte convencionais está associada a 

alguns problemas tecno-ambientais tais como: poluição ambiental, riscos á saúde 

dos operadores, poluição das águas e acréscimo no custo de fabricação total. 

 

2.6.1 Classificação dos fluidos de corte 

 

 Não há uma padronização quanto a classificação dos fluidos de corte entre as 

empresas fabricantes (MACHADO; SILVA, 1999). Uma empresa classifica os fluidos 

de corte em aquosos, ar, água, soluções químicas, emulsões, óleos minerais, óleos 

graxos, óleos compostos, óleos de extrema pressão, óleos de usos múltiplos. Uma 

segunda empresa classifica os fluidos formados apenas por óleo integral e a partir 

da adição de óleo concentrado à água que são as emulsões e soluções. 
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 Òleos integrais - são, praticamente, óleos minerais puros ou com aditivos. O 

emprego destes óleos nos últimos anos como fluido de corte tem perdido espaço 

para os óleos solúveis em água, devido a seu alto custo em relação aos demais, ao 

risco de incêndio, ineficiência a altas velocidades de corte, baixo poder refrigerante e 

formação de fumos, além de oferecerem riscos à saúde do operador. 

 Emulsões - são compostas de duas fases, uma fase contínua consistindo de 

pequenas partículas de óleo mineral (derivado do petróleo) ou sintéticos suspensos 

na água (segunda fase). As emulsões de óleo de petróleo geralmente têm maior 

capacidade lubrificante, porém, menor capacidade refrigerante. Em geral, as 

emulsões apresentam propriedades lubrificantes e refrigerantes moderadas. 

 Fluidos emulsionáveis - são compostos de óleos minerais adicionados à água 

nas proporções de 1:10 a 1:100, mais agentes emulgadores que garantem a 

miscibilidade destes com a água. Os fluidos semi-sintéticos são também formadores 

de emulsões. Eles apresentam de 5% a 50% de óleo mineral no fluido concentrado, 

aditivos e compostos químicos que se dissolvem na água formando moléculas 

individuais. 

 Fluidos sintéticos - caracterizam-se por não conterem óleo mineral em sua 

composição. Baseiam-se em substâncias químicas que formam uma solução com a 

água. Os óleos sintéticos mais comuns oferecem boa proteção anti-corrosiva e 

refrigeração. Os mais complexos são de uso geral, com boas propriedades 

lubrificantes e refrigerantes. Faz-se uma distinção, quando os fluidos sintéticos 

contêm apenas inibidores de corrosão, e as propriedades de extrema pressão (EP) 

não são necessárias.(CARDOSO,S.S.,2003) 

 

2.6.2 Propriedades e métodos de aplicação dos fluidos de corte 

 

 As principais funções do fluido de corte são de lubrificação a baixas 

velocidades de corte, refrigeração a altas velocidades de corte e menos importante, 

ajudar a retirar o cavaco da zona de corte e proteger a máquina ferramenta e a peça 

de corrosão atmosférica (SANTOS;SALES, 2003). 

 Os fluidos de corte, além de refrigerar e lubrificar, devem ter propriedades de  

antiespumantes anticorrosivos e antioxidantes; antidesgastante e antisolda (EP); boa 

humectação; capacidade de absorção de calor; transparência, inodoro, não formar 
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névoa, nem provocar irritação na pele; compatibilidade com o meio ambiente e baixa 

variação da viscosidade em trabalho. 

 Os aditivos são produtos químicos que conferem estas propriedades, ou as 

acentua aos fluidos de corte. São eles: 

 

Antiespumantes – Evitam formação de espumas que impedem boa visualização da 

região de corte e comprometem o efeito de refrigeração. Reduzem a tensão 

interfacial do óleo, fazendo com que bolhas menores se agrupem formando bolhas 

maiores e instáveis. No controle das espumas geralmente usa-se ceras especiais ou 

óleo de silicone. 

Anticorrosivos – Protegem a peça, a ferramenta e a máquina-ferramenta da corrosão 

. São produtos a base de nitrito de sódio, ou que com ele reagem,óleos sulfurados 

ou sulfunados. É recomendável utilizar o nitrito de sódio com precaução, pois 

existem suspeitas que sejam cancerígenos. 

Detergentes – diminuem a deposição de lodo, lamas e borras. São compostos 

organometálicos contendo magnésio. bário, cálcio, entre outros. 

Emulgadores – são responsáveis pela formação de emulsões de óleo na água e 

vice-versa. Minimizam a tensão superficial e formam uma película monomolecular 

semi-estável na interface óleo-água. Os principais tipos são os sabões de ácido 

graxo, as gorduras sulfatadas, sulfonatos de petróleo e emulgadores não-iônicos. 

Biocidas – substâncias ou misturas químicas que inibem o desenvolvimento de 

microorganismos. 

Aditivos Extra Pressão (EP) – usados em operações mais severas, onde a 

lubricidade adicional é necessária. Conferem aos fluidos uma lubricidade melhorada 

para suportarem as elevadas temperaturas e pressões do corte, reduzindo o contato 

entre os metais. São compostos que variam na estrutura e composição. São reativos 

com a superfície usinada, formando compostos fracos na interface, geralmente sais, 

que se fundem a altas temperaturas e são facilmente cisalháveis. Podem ser 

relacionados em ordem crescente de eficiência, como: matérias graxas e derivadas, 

fósforo e zinco, clorados, sulfurizados inativos, sulfurizados ativos, sulfurados e os 

sulfuclorados. Os mais empregados são os sulfurizados, sulfurados e fosforosos. 

 

 A produtividade impulsionou o estudo e o desenvolvimento de vários tipos de 

fluidos de corte ao longo dos anos e, principalmente, nas últimas décadas (SILVA et 
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al., 1998). A capacidade do fluido em limpar os cavacos da zona de corte, depende 

da viscosidade e vazão do mesmo, da operação de usinagem e do tipo de cavaco 

formado e do modo de aplicação do fluido (MACHADO; SILVA, 1993).  

 O fluido de corte pode ser aplicado sob diversas direções e/ou vazões, 

posicionado na interface cavaco-ferramenta ou na peça. São inúmeras as 

combinações possíveis para a sua aplicação, mas, atualmente, os métodos mais 

utilizados são o jorro do fluido a baixa pressão, ou por gravidade. O fluido é jorrado 

sobre cabeça contra a superfície do cavaco, ou ainda na superfície de saída da 

ferramenta. Neste caso, o fluido vai de encontro à superfície fraturada do cavaco, 

sendo arrastado para fora da interface cavaco-ferramenta, dispensando dispositivos 

especiais (SANTOS et al., 2003). Foi desenvolvido, também, um sistema em que o 

conjunto suporte e ferramenta de corte é vazado, permitindo o fluido passar pelo seu 

interior, chegando até a superfície de saída da ferramenta (ISCAR, 2001). O fluido 

chega à interface com alta pressão (variável entre 1,03 kgf/cm2, para uma vazão de 

0,3 l/min, e 25,83 kgf/cm2, para uma vazão de 2,3 l/min), reduzindo o contato 

cavaco-ferramenta. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 Estudos da usinagem com lubrificação 

 

 O uso dos lubrificantes têm sido questionado devido aos efeitos negativos, por 

encarecer o custo do produto, no seu descarte poluindo o meio ambiente e na saúde 

do operador, que fica exposto ás névoas, aspirando óleos lubrificandes prejudiciais á 

saúde humana. O corte a seco tem sido uma alternativa possível ao uso do fluido de 

corte (SALES et al., 2002). 

 Estudando a interface cavaco-ferramenta, Trent (1967, 1988 a, b, c e 1991) 

mostra evidências, por meio de técnicas de interrupção repentina do corte, seguida 

de análise metalográfica da raiz do cavaco, que existe uma zona de aderência na 

qual o lubrificante não tem acesso. Para altas velocidades de corte o fluido atua 
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mais como refrigerante e menos como lubrificante. Trent (1991) diz que nestas 

condições, o fluido age na zona de escorregamento,e altera o gradiente térmico na 

ferramenta reduzindo o volume afetado pelo superaquecimento. Quando o fluxo 

tende a fluir em direção à ponta da ferramenta por ação capilar e é direcionado para 

fora da interface através de uma ação hidrodinâmica induzida, o fluido perde o efeito 

lubrificante Willians (1977). Lien (2010) estudou o fresamento do aço inoxidável 420 

modificado, utilizando uma ferramenta de TiAlN/AlCrN com revestimento 

multicamadas em diferentes condições de lubrificação (abundante e por névoa). Foi 

constatado que uma pequena quantidade de óleo mineral pulverizado em forma de 

neblina é eficaz na redução do desgaste por abrasão e retarda a ocorrência de 

fissuras, fraturas e lascamento. Afirmou-se,também, que a refrigeração protege a 

ferramenta da difusão, do desgaste e reduz a variação da temperatura na 

ferramenta tornando-a menos susceptível a trincas. Diversos mecanismos de 

desgaste, como adesivo, abrasivo, e difusivo estão operando simultaneamente 

sobre a ferramenta. A intensidade de cada um não depende exclusivamente das 

propriedades dos materiais da peça e da ferramenta, mas também de fatores como 

temperatura e tensão normal, que são dependentes das condições de corte 

(KURIMOTO; BARROW, 1981). Os fluidos de corte agem em tais fatores e 

influenciam estes mecanismos, reduzindo a taxa de desgaste daqueles 

termicamente ativados, quando o fluido é refrigerante ou como lubrificante, 

prevenindo os mecanismos de desgaste por adesão ou “atrition”. Na mesma 

esqüencia, Trent (1991) apresenta algumas situações onde o fluido aumenta a taxa 

de desgaste quando acessa as regiões desgastadas, promovendo uma aceleração 

do mecanismo de desgaste corrosivo, que se sobrepõe aos demais. 

 No fresamento, usinando o aço NB 8640, com fluidos emulsionáveis, semi-

sintéticos, sintéticos e integrais, com ferramentas de metal duro, Vieira (2001) 

constatou que a utilização de fluidos piora a vida da ferramenta, não sendo 

recomendado. 

 Recentemente Dewes et al. (1998), encontraram que a condução a seco 

apresentou maior vida enquanto que sob alta pressão, a menor, no fresamento do 

aço p/ matrizes AISI H13, com fresas de metal duro revestidas com TiCN, usinando 

a seco, com uma mistura pulverizada e com o método convencional de baixa 

pressão e á alta pressa, com isto, concluíram que a vida da fresa é determinada 



49 

predominantemente pela flutuação térmica, e não pela máxima temperatura de 

operação, o que concorda com os resultados apresentados por Vieira (1997). 

 Machado et al. (1997) realizaram diversas experiências para verificar a 

influência da aplicação de fluido de corte a alta pressão (14,5 MPa) direcionada para 

ferramenta no torneamento de Ti6Al4V e de Inconel 901. As condições diferentes de 

corte foram testadas, e, em cada caso, os resultados foram comparados àqueles 

obtidos com a aplicação convencional do fluido de corte. Concluíram que o sistema 

a alta pressão reduziu a temperatura de corte significativamente. Além disso, ao 

usinar a liga de titânio, o sistema refrigerante a alta pressão, aumentou 

significativamente a vida da ferramenta em todas as condições de corte testadas. 

 Existem praticamente três sentidos de aplicação do fluido de corte em uma 

operação de usinagem: (a) aplicada na superfície superior do cavaco; (b) entre o 

cavaco e a ferramenta e (c) entre a ferramenta e a peça (Figura 20). 

 

 

 
 
 

Figura 20: Sentidos práticos da aplicação do fluido de corte  
Fonte: MACHADO et al. (1999) 

 

 De acordo com Ebbrell et al (1999) a aplicação correta dos fluidos na região de 

corte é de grande importamcia, pois possibilita o aumento da capacidade de sua 

lubrificação e refrigeração e promove a remoção de cavaco mais facilmente. A 

aplicação correta promove menos dispersões dos fluidos na região de corte, mas 

para isso é necessário levar em conta o tipo e o posicionamento do bocal, o que tem 

grande influência no processo de corte. 

C 
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,Khrais et al. (2007) verificaram que no torneamento do aço ABNT4140, a curva de 

vida da ferramenta consiste dos três estágios inicial, gradual e catastrófico e não 

houve efeito positivo do óleo lubrificante na vida da ferramenta. O limite superior de 

velocidade de corte do inserto de metal duro revestido de TiAlN foi de 410 m/min. Gu 

et al. (1999) mostraram que o uso de refrigerante não aumentou a vida da 

ferramenta de aço ABNT 4140, utilizando-se ferramentas de metal duro. As 

condições ótimas para o fresamento do aço (baseado no critério de falha da 

ferramenta de 0,4 mm) foi de velocidade de corte de 120 m/min e avanço de 

0,125mm/revolução. Contudo, afirmou-se que essa condição de corte pode não ser 

a melhor escolha desde que o critério de otimização em ambiente de produção 

envolva custo de ferramenta, custo do trabalho, velocidade de produção, 

depreciação do equipamento, etc. 

 Santhanam, Quinto e Grab (1996) repararam o efeito do choque térmico 

adicional produzido pelo uso da refrigeração em fresamento a uma velocidade de 

corte de 213 m/min, em revestimento de PVD–TiN afiado. Aumentou-se a vida da 

ferramenta sob condições de corte no fresamento a seco (Figura 21), enquanto que 

o lascamento das arestas de corte foi o fator determinante do fim de vida. Foi 

observado que o número e a severidade das trincas térmicas e o lascamento 

localizado da aresta de corte aumentaram com o tempo de usinagem. 

 
Figura 21: Vida da ferramenta afiada revestida por TiN por processo de PVC e MTCVD em 

fresamento de aço ABNT 4140  
Fonte: SANTHANAM; QUINTO; GRAB (1996) 
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 O uso de refrigerante aumentou a trinca térmica e lascamento da aresta. 

Posteriormente, o lascamento lateral é maior para os insertos sem afiação e é 

particularmente severo para o TiCN–MTCVD. 
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7 Textura superficial 

 

 A primeira citação sobre o termo Integridade superficial foi em 1965, sendo 

definido como o conjunto de alterações na superfície e subsuperfície das peças 

causado pela ação natural do processo de fabricação. O termo é utilizado para 

denotar as condições e a qualidade de superfícies usinadas (Figura 22). 

 
Figura 22: Desenho esquemático Representando os efeitos externos e efeitos internos da 

superfície  
Fonte: Montandon R. L. (2010) 

 

 Os processos de usinagem removem materiais dos componentes 

manufaturados. As sucessivas remoções de metal produzem alterações superficiais, 

que por sua vez modificam as propriedades das camadas superficiais sem modificar 

as propriedades do interior do material, elas podem ser profundas e extensas ou 

rasas e superficiais. Nas superfícies existem irregularidades tais como alturas, 

espaçamentos e formas. A superfície ao ser examinada contém o padrão dos picos 

e vales que podem ser irregulares ou seqüenciais (Figura 23). 
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Figura 23: Textura de uma superfície mostrando efeitos de rugosidade (A), ondulações (B) e 

erro de forma (C).  
Fonte: OLIVEIRA (2004) 

 

 As irregularidades podem ser classificadas de acordo com a superfície ou 

acabamento superficial exemplo: rugosidade superficial, ondulações, marcas de 

avanço e falhas. 

 As irregularidades são detectadas através de um apalpador, que percorre toda 

a superfície e envia um sinal para um transdutor que transforma o sinal mecânico 

em eletrônico. O sinal transformado é manipulado segundo um algoritmo que, ao ser 

quantificado, atribui-se ao mesmo um valor equivalente a uma unidade de 

comprimento, geralmente na ordem de m. Uma vez conhecido este valor, ele é 

colocado de forma gráfica e/ou manuseado estatisticamente para gerar todos os 

parâmetros de controle de uma superfície (Figura 24). 

 
Figura 24: Instrumento de controle de uma superfície (rugosímetro)  

Fonte: Enila equipamentos (2011) 

 

 A representação da rugosidade média (Ra) pode ser expressa pela distância 

média de um perfil desde sua linha média, sobre um comprimento médio (Figura 25). 
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Figura 25: Representação do perfil de rugosidade Ra, para um comprimento de amostragem (l)  

Fonte: Rebrac- Instrumentos de medição (2008) 

 

 Matematicamente, a expressão corresponde a equação 5 

n

zzz
R

n
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 Muitas são as variaveis do processo de corte que influenciam na rugosidade 

superficial são elas: geometria da ferramenta, profundidade de corte, velocidade de 

corte, microestrutura da peça e rigidez do conjunto (NALBANT; GOKKAYA, 2007). 

Nos processos de fabricação, ao lado da geometria e tolerâncias de medidas, 

qualidade satisfatória da rugosidade superficial é importante. A Demanda crescente 

por melhor confiabilidade e efetividade de conjuntos mecânicos, redução de perdas 

por atrito, e maior potência levam a aumentos de carga de contato superficiais. As 

propriedades de superfícies de contato mais importantes são rugosidade superficial 

e topografia (SEDLACEK; PODGORNIK; VIZINTIN, 2008). A rugosidade média 

fornece boa descrição das variações de altura, mas não dá qualquer informação na 

ondulação e não é sensível a pequenas variações no perfil. A rugosidade superficial 

é afetada por fatores como geometria da ferramenta, profundidade de corte, 

velocidade de corte, avanço, microestrutura da peça e rigidez do conjunto. 

 O parâmetro Rt expressa a distância entre o pico mais alto e o vale mais 

profundo do comprimento de avaliação (Figura 26). 

(5) 
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Figura 26: Parâmetro de rugosidade Rt  

Fonte: Rebrac- Instrumentos de medição (2011) 

 

onde: 

lm = comprimento de avaliação 

le = Comprimento de amostragem (cut-off). 

 

 A rugosidade (Rz) é o valor da distância de pico ao vale, levando-se em conta 

10 valores sem intervalos. O parâmetro Rtm é a média de todos os valores de Z no 

comprimento de avaliação, onde Z é a altura máxima das rugosidades medidas no 

comprimento de amostragem (Figura 27). 

 
Figura 27: Parâmetro de rugosidade Rz  

Fonte: MARTINS (2008) 

 

onde: 

ln = comprimento de avaliação 

l = Comprimento de amostragem (cut-off). 
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 A Figura 28 mostra um esquema de medição de um rugosímetro sem contato. 

 
  

Figura 28: Esquema de medição de rugosidade sem contato direto coma superfície 
Fonte: Taylor Robsom (2002) 

A medição sem contato é aplicada normalmente na medição de memória de 

computador e subtrato de semicondutores. Também pode ser aplicado na medição 

de superfícies macias exemplo do cobre, que é facilmente danificado pelo apalpador 

de diamante. Comparando-se a medição convencional com a medição sem contato, 

o raio de ponta do apalpador convencional é de 2 m frente aos 0,2 m do apalpador 

sem contato.  
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3 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 
 

3.1 Materiais e Métodos Experimentais 

 

 O material utilizado para realização deste trabalho foi o aço ABNT 4140, com 

dureza (25 ± 2,0) HRC, na forma de barras com um diâmetro de (100 ± 1,0) mm e 

comprimento de 100 mm. A análise química foi realizada em um espectrômetro ótico 

de emissão. Os corpos-de-prova do aço ABNT4140 para os ensaios mecânicos 

foram cortados das barras no sentido radial. O corte foi realizado em serra de fita, 

marca Franho, com lâmina de vídea. As amostras para análise metalográfica foram 

cortadas na direção radial. Essas amostras foram fresadas e, posteriormente, 

preparadas em lixas, com granulometrias de 180, 220, 320, 400, 500, 600 e 1000 

mesh. Em seguida, foi realizado polimento de acabamento em feltro impregnado 

com pasta de diamante de dimensão de 7, 3 e 1 m. Para observação da 

microestrutura, estas amostras foram atacadas com nital 4%, e, posteriormente, 

analisadas em microscópio metalográfico marca Neophot, modelo 32, acoplado a 

uma estação de trabalho com analisador de imagem, marca Leco. 

 Esta barra foi submetida ao tratamento térmico de têmpera e revenimento em 

forno de martêmpera com o intuito de se obter a mesma dureza do material 

laminado (25 ± 2,0 HRC). A temperatura de austenitização foi de 860 °C com tempo 

de manutenção de 1 hora nessa temperatura. Posteriormente, resfriou-se em forno 

de martêmpera a 140 °C durante 20 minutos e, em seguida, resfriamento ao ar até a 

temperatura ambiente. A temperatura de revenimento foi 620°C com tempo de 

manutenção de 2 horas, e resfriamento no forno até a temperatura ambiente. Após o 

tratamento térmico, mediu-se a dureza na escala HRC. 

 As operações de fresamento foram realizadas no laboratório de Processos de 

Fabricação da PUC Minas, num centro de usinagem de fabricação da ROMI, modelo 

Discovery 560 (Figura 29). 
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Figura 29: Centro de usinagem Discovery 560, utilizado no fresamento do aço ABNT4140 

temperado/revenido 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Na realização dos ensaios, foi utilizada velocidade de corte (vc) de 120m/min, 

avanços de corte/dente (fz) de 0,05; 0,10 e 0,15 mm/rev, com profundidade de corte 

(ap) constante de 1 mm (Tabela 1). 

 

Parâmetros de corte 

vc (m/min) 120 

ap (mm) 1 mm 

fz (mm/dente) 

0,05 

0,10 

0,15 
Quadro 2: Parâmetros de corte utilizados no fresamento do aço ABNT 4140 

temperado/revenido 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 O conjunto ferramenta-porta-ferramentas tem fixação mecânica por 

interferência. O diâmetro da fresa utilizada foi de 20 mm. Na fresa, foram montadas 

as três pastilhas de corte fixadas por parafuso, com o auxílio de uma chave 

fornecida juntamente com o porta-ferramenta (Figura 30). 

   CABEÇOTE 

PAINEL DE 

COMANDO 

MESA 
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Figura 30: Fresa montada com as pastilhas de corte 20mm de diâmetro e especificação da 

fresa utilizada na usinagem.  
Fonte: Catálogo Valter 

 

 As pastilhas utilizadas no fresamento, foram de metal duro WC-Co P-35, 

revestidas com TiN,ela possui elevada dureza e baixa tenacidade (vide tabela 1) 

fabricadas pela Walter, modelo APGW090308R-A57WTP35 (Figura 31). 

 
Figura 31: Pastilha de metal duro, revestida por TiN, utilizada nos experimentos de 

fresamento  
Fonte: Catálogo Valter 

 

 O fluido de corte é sintético em água, fabricado pela tutela, na concentração de 

8% em volume. Para o sistema de aplicação do fluido na fresa, a vazão do fluido foi 

constante de 15 l/min, circulando no sistema com uso de uma bomba de alta 

potência com pressão de 10 bar. 

 A Trajetória da fresa foi a partir de um fresamento frontal na qual as arestas 

cortantes ativas estão no eixo frontal da ferramenta (fresa). O eixo da fresa neste 

 
PASTILHAS 

PARAFUSO 

DE FIXAÇÃO 
PASTILHA 

fresa 



60 

caso é perpendicular à superfície gerada, fazendo um movimento de avanço e recuo 

na peça a ser usinada. (Figura 32). 

 
Figura 32: Movimentos efetuados pela fresa ao usinar o material com diâmetro 100 mm, sete 

entradas e sete saídas da ferramenta na peça.  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 O acabamento superficial da peça usinada foi avaliado com utilização de um 

rugosímetro, marca Taylor Hobson, modelo Surtronic 3+. Esse rugosímetro foi fixado 

à mesa e, após cada intervalo de 2 passes no fresamento,utilizou-se o apalpador 

sobre a superfície da peça, no sentido de corte. Foi utilizado um comprimento de 

amostragem (cut-off) de 0,80 a partir do inicio de cada medição. (Figura 33). 

 
Figura 33: Rugosímetro Taylor Hobson – Surtronic 3+ em funcionamento, evidenciando a 

medição da rugosidade 
Fonte: ALMEIDA (2010) 

CABEÇOTE 
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 O desgaste da ferramenta de corte foi avaliado por meio de um microscópio 

ferramenteiro de medição, marca Mitutoyo, modelo TM-505 e série 176, aumento de 

15X (Figura 34). 

 
Figura 34: Microscópio de medição Mitutoyo, modelo TM-505 e série 176.  

Fonte: ALMEIDA (2010) 

 

 A cada período de 2 passes de usinagem, a ferramenta de corte foi levada ao 

microscópio para avaliação do desgaste. O período de fresamento total foi de 20 

passes. Foi construído um dispositivo para fixação à plataforma do microscópio com 

o propósito de evita-se a retirada das pastilhas da fresa o que provoca danos à 

rosca do parafuso de fixação. Acompanhou-se durante o fresamento o 

comportamento das pastilhas quanto ao deslocamento radial sendo medido a cada 2 

passes em um equipamento, marca Digimess, onde através de um relógio 

comparador milesimal faz-se a medição do batimento constatando que o desvio 

maior era de 10 µm. A medição do desgaste de flanco foi feita com o seguinte 

procedimento: 

 Com a fixação da ferramenta na base do microscópio, ajusta-se a linha do visor 

no valor zero da escala. Em seguida, desloca-se a linha do visor até a maior 

espessura do desgaste no flanco. A diferença medida é o desgaste do flanco. Para a 

velocidade de corte de 120 m/min, o desgaste de flanco da ferramenta de corte foi 

MICROSCÓPIO 

DISPOSITIVO P/ 

APOIO DA 

FERREMENTA 

FRESA 

VERNIER DESLOC. Y 

 

PORTA-

FERRAMENTA

S 

VERNIER DESLOC. X 
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medido em cada uma das três posições de fixação da pastilha na fresa, objetivando 

verificar possíveis diferenças de desgaste com a posição. Para essa velocidade de 

corte de 120 m/min e avanços de 0,05, 0,10 e 0,15 mm/dente, foi avaliado a média e 

a variação do desgaste em três ensaios na condição de fresamento com fluido de 

corte. 

 O desgaste, também, foi analisado em microscópio eletrônico de varredura, 

marca Shimadzu, modelo SSX555, dotado de sistema de energia dispersiva de 

raios-X (EDS) (Figura 35). 

 
Figura 35: Microscópio eletrônico de varredura (MEV) dotado de EDS do Departamento de 

engenharia de materiais do Centro Federal de Educação Tecnológico de minas gerais  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Os gráficos de desgaste dos ensaios foram confeccionados através de três 

ensaios para cada avanço e retiradas as médias e o desvio padrão. O software 

utilizado para a confecção dos gráficos foi o Origin 8.0. 

 Denomina-se passe a operação de retirada de material de toda a superfície de 

uma paca. 

A figura 36 mostra, de forma resumida, a seqüencia de ensaios de fresamento e 

análise realizadas nesta pesquisa. 
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Figura 36: Seqüencia de ensaios de fresamento e análise realizadas nesta pesquisa. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
 

4.1 Análise química e metalográfica do material 

 

 A composição química do material utilizado no fresamento é mostrada na 

Quadrp 5. 

 

C Mn Si P S Cr Ni Mo Al Cu Sn V N 

0,39 0,80 0,20 0,013 0,016 0,91 0,02 0,16 0,009 0,10 0,009 0,005 0,0066 

Quadro 3: Composição química da barra de aço ABNT 4140 em percentagem. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 A Figura 37 mostra a microestrutura do aço ABNT 4140 temperado/revenido, 

onde se observa a presença de martensita revenida. 

 
Figura 37: Microestrutura do aço ABNT 4140 temperado/revenido Ataque: Nital 4%. 

Fonte: ALMEIDA (2010) 

 

 As figuras 38 (a) e 37 (b) mostram a ferramenta em MEV após corte transversal 

para quantificar a espessura do revestimento e verificar a interface entre 

revestimento e substrato. As figuras 37 (c) e 37 (d) apresentam o espectro da 

energia dispersiva de raios-x para o revestimento e substrato, respectivamente.  
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a) b) 

     
c) d) 

Figura 38: micrografia (MEV) da ferramenta de corte após corte transversal para verificar 
espessura do revestimento (a) e (b), análise de energia dispersiva de raios-x do revestimento 

(c) e do substrato(b). 
Fonte: Centro de microscopia da Universidade Federal de Minas Gerais 

 

 Foi medida a espessura do revestimento e o resultado alcançado foi de (7 ± 0,2 

μm). Os resultados alcançados no fresamento com ferramenta revestida por TiN por 

PVD, constatou-se que a faixa de espessura adequada se situou entre 6 e 10 μm 

(BOUZAKIS et al., 2003). 

 A Figura 39 mostra o comparativo das ferramentas de corte utilizadas a seco e 

com fluido refrigerante para avanço de 0,10 mm/rev. 
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Figura 39: Comparativo das ferramentas de corte utilizadas a seco e com fluido refrigerante 

para avanço de 0,10 mm/dente.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Verifica-se que o desgaste tem um comportamento típico de curvas de 

desgaste, e que a etapa inicial onde o desgaste é muito acelerado, é caracterizada 

por lascamentos prematuros da aresta cortante, causado pelos constantes choques 

sofridos pelas entradas e saídas da ferramenta na peça, o que é característico do 

corte intermitente, passes (1-4), são mostrado na Figura 40 (a). 

 

   
a) b) c) 

Figura 40: (a) Comportamento da ferramenta na etapa inicial do processo de corte, (b) 
Ferramenta na segunda etapa do processo, desgaste progressivo e (c) Falha catastrófica.15X. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Em seguida, passes (4-20) ocorre a segunda etapa que é a fase do desgaste 

menos acentuado e uniforme, exceção em alguns instantes em que houve o 

lascamento prematuro da ferramenta 14° passe da ferramenta 1 com fluido como 

Lascamento inicial Desgaste progressivo Falha catastrófica 
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ilustrado nas Figura 39 e Figura 40 (b). A maioria das ferramentas utilizadas nos 

ensaios não atingiu o terceiro estágio da curva de desgaste (desgaste catastrófico), 

figura 40 (c), devido ao tempo dos ensáios não serem suficientes para atingirem tais 

valores. Verificou-se também que o revestimento da ferramenta é perdido já no início 

do ensaio, expondo, desta forma, o substrato às variações de temperatura, 

principalmente nos testes com refrigeração em que esta variação tende a ser maior.  

 

4.2 Influência da refrigeração no desgaste das ferramentas de corte. 

 

 Na figura 41 são mostrados os resultadas as curvas de desgaste das 

ferramentas 1, figura 41 (a), 2, figura 41 (b) e 3, figura 41 (c), com vc = 120 m/min e 

avanço de 0,05 mm/dente a seco e com fluido refrigerante. 

 
a) 

 
b) c) 

Figura 41: Curvas de evolução do desgaste no ensaio com vc = 120 m/min, f = 0,05mm/dente 
a seco e com fluido (a) ferramenta 1, (b) ferramenta 2 e (c) ferramenta 3.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Verifica-se que na ferramenta 1 o desgaste para o corte a seco é maior que o 

desgaste com fluido. Entretanto, o desgaste inicial com fluido é maior devido ao 

lascamento inicial da ferramenta. Nota-se também que na evolução do desgaste do 

ensaio a seco ocorrem sucessivos lascamentos, passes 2 para 4, 6 para 8 e 10 para 
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12. Do 6º para o 8º passe, no corte com fluido, a ferramenta sofre lascamento já na 

fase de desgaste progressivo, o desgaste passa de 0,20 para 0,35mm, como 

mostrado na Figura 42. Após este processo a ferramenta sofre um desgaste 

progressivo e contínuo até o final do ensaio. 

 

 
Figura 42: Lascamento da ferramenta vc=120m/min. f = 0,05 mm/dente, do 6° para o 8° passe 

(15X).  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Verifica-se na ferramenta 2, Figura 41 (b), que a curva de desgaste médio do 

experimento com refrigeração tem seu início e término sempre acima da curva de 

desgaste médio a seco. Já a ferramenta 2, no corte a seco, Figura 41(b), após o 

desgaste inicial, o comportamento do desgaste da ferramenta se dá numa evolução 

progressiva sem lascamentos. 

 Observa-se o comportamento do desgaste da ferramenta 3, que não há uma 

definição quanto ao experimento que sofreu um maior desgaste. Isto é evidenciado 

pela alternância do ponto de maior desgaste. No início do ensaio (2° passe), a 

ferramenta com fluido começa a se desgastar mais, esta diferença diminui com o 

tempo, até que no 6° passe o desgaste seja o mesmo para as duas ferramentas. Em 

seguida o desgaste da ferramenta a seco assume esta posição de destaque, para 

no 18° passe os dois pontos obterem um desgaste semelhante até o final do ensaio. 

 Observa-se que a refrigeração, nestes ensaios, não teve uma influencia 

expressiva para justificar sua utilização no processo. 

 As figuras 43 (a) a (f) mostram a seqüência de um dos ensaios da ferramenta 1 

com avanço de 0,05 mm/dente com fluido refrigerante. 
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a) b) c) 

    
d) e) f) 

Figura 43: Evolução do desgaste na ferramenta no ensaio vc = 120m/min. f = 0,05 com 
refrigeração, (a) 2° passe , (b) 4° passe, (c) 10° passe, (d) 14° passe, (e) 18° passe, (f) 20° passe. 

(15X).  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Observa-se que a refrigeração evita o aquecimento de toda a ferramenta de 

corte, que só aquece na interface ferramenta-cavaco. Porém, a refrigeração 

aumenta a variação de temperatura (∆T), que é responsável pelo aparecimento das 

trincas térmicas. O aspecto do desgaste permite evidenciar pequenos lascamentos 

ao longo da vida da ferramenta.  

 As figuras 44 (a) a (d) mostram a seqüência de um dos ensaios da ferramenta 

1 com avanço de 0,05 mm/dente a seco. 
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a) b) 

 
c) d) 

Figura 44: Evolução do desgaste na ferramenta no ensaio vc = 120m/min. f = 0,05 a seco, (a) 
4° passe, (b) 8° passe, (c) 14° passe, (d) 20° passe. (15X).  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Observa-se um comportamento semelhante ao observado no corte com 

refrigeração, porém a ferramenta apresentou um desgaste mais acentuado. 

 Na figura 45 são mostrados os resultados das curvas de desgaste das 

ferramentas 1, figura 45 (a), 2, figura 45 (b) e 3, figura 45 (c), com vc = 120 m/min e 

avanço de 0,10 mm/dente a seco e com fluido refrigerante. 
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a) b) 

 
c) 

Figura 45: Curvas de evolução do desgaste no ensaio com vc=  120m/min. f = 0,10mm/dente       
(a) ferramenta 1, (b) ferramenta 2 e (c) ferramenta 3.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Observa-se que na ferramenta 1, figura 45 (a), houve uma alternância na 

média dos resultados. Em alguns instantes o desgaste do ensaio com fluido é maior 

que o ensaio a seco, e em outros instantes ocorre o inverso. No ensaio com fluido, 

após um início com lascamento da aresta (passes de 0 a 2), a ferramenta sofre novo 

lascamento (do passe 2 para o 4) entrando após este percurso em um regime 

estável com um desgaste progressivo e contínuo até o final do ensaio. No ensaio a 

seco após um início com lascamento da aresta (passes de 0 a 2), a ferramenta sofre 

novos lascamentos (passes de 2 para 4, de 4 para 6 e de 8 para 10). Após esta 

seqüência de lascamentos o desgaste assume um regime estável e contínuo até o 

final do ensaio. 

 Analisando-se o comportamento da ferramenta 2, Figura 45(b), verifica-se que 

a evolução do ensaio com fluido tem o seu desgaste acima do a seco durante todo o 

experimento. Observa-se também que durante todo o ensaio com refrigeração a 

ferramenta sofreu lascamentos constantes. 

 As figuras 46 (a) a (f) mostram a seqüência de um dos ensaios da ferramenta 1 

com avanço de 0,10 mm/dente com fluido refrigerante. 
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a) b) c) 

  
d) e) f) 

Figura 46 Evolução do desgaste na ferramenta no ensaio vc=120 m/min. f = 0,10 mm/dente 
com fluido refrigerante, passes de 2 a 20, ferramenta 1. (15X).  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Pode-se observar que a refrigeração influencia no processo de desgaste, 

limitando a área da ferramenta que sofre aquecimento. 

 As figuras 47 (a) a (c) mostram a seqüência de um teste da ferramenta 1, 

vc=120 m/min. f=0,10mm/dente a seco. 

  
a) b) c) 

Figura 47: Evolução do desgaste na ferramenta no ensaio vc = 120 m/min., f = 0,10 mm/dente, 
(a) 2° passe, (b) 4° passe e (c) 12° passe. (15X).  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Observa-se que o aquecimento se dá em toda a superfície da ferramenta. 

Porém, a variação da temperatura (∆T) é menor que no corte com refrigeração. 

 Nas figuras 48 (a) a (c) são mostrados os resultadas das curvas de desgaste 

das pastilhas 1, 2 e 3 com vc = 120 mm/min e avanço de 0,15 mm/dente a seco e 

com fluido refrigerante.  
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a) 

 
 b) c) 

Figura 48: Curvas de evolução do desgaste no ensaio com vc = 120 f = 0,15 mm/dente, (a) 
ferramenta 1, (b) ferramenta 2 e (c) ferramenta 3.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Verifica-se que a influência da refrigeração, na maioria dos casos, não é de 

grande relevância como verificado por Vieira (2001). O autor comprova que a 

refrigeração no corte intermitente é mais prejudicial á ferramenta de corte que o 

corte a seco. Foi considerado o descarte do fluido, o custo para mantê-lo com as 

características mínimas para o seu uso, o que inviabiliza seu uso. Nos ensaios 

realizados por Vieira (2001), foi utilizada uma fresa sem refrigeração interna, o que 

pode justificar a diferença de desempenho do fluido de corte do presente trabalho. 

 As figuras 49 (a) a (f) mostram a seqüência de um ensaio da ferramenta 2 com 

fluido refrigerante. 
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a) b) c) 

  
d) e) f) 

Figura 49: Evolução do desgaste na ferramenta 2 no ensaio vc = 120 m/min. f = 0,15 mm/dente 
com fluido refrigerante (a) 6° passe, (b) 8° passe, (c) 12° passe, (d) 14 passe, (e) 18° passe e (f) 

20° passe.Constatou-se que a refrigeração atuou com eficiência neste ensaios, reduzindo o 
desgaste da ferramenta.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 As figuras 50 (a) a (f) mostram a seqüência de um teste da ferramenta 2 a 

seco. 

  
a) b) c) 

  
d) e) f) 

Figura 50: Evolução do desgaste na ferramenta 2 no ensaio vc = 120 m/min. f = 0,15 mm/dente 
a seco, (a) 2° passe, (b) 4° passe, (c) 8° passe, (d) 12 passe, (e) 16° passe e (f) 20° passe.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Constatou-se (como já era esperado) que o desgaste no corte a seco tende a 

ser maior, e que há aquecimento comparativamente maior de todo o conjunto 

pastilha e porta fresa. 

 Com base nos gráficos das Figuras 40, 44 e 47, observa-se que a utilização de 

fluidos de corte não teve grande influência na evolução do desgaste das 

ferramentas, o que e justificado pelo fato do desgaste iniciar de pequenos 

lascamentos próximos á aresta principal de corte, conforme mostrado nas Figuras 

42, 43, 44, 46, 47, 49 e 50. 

 

4.3 Influência do avanço no desgaste da ferramenta de corte. 

 

 As figuras 51 (a) a (d) mostram a influência da variação do avanço no desgaste 

das ferramentas. 

 
a) b) 

 
c) d) 

Figura 51: Influência da variação do avanço no desgaste da ferramenta.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Pode-se verificar que no aumento do avanço o desgaste tende a aumentar, 

porém nos gráficos verifica-se que o avanço f = 0,15 mm/dente posiciona-se como 
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intermediário entre os avanços 0,05 e 0,10 mm/dente. Este resultado, não esperado, 

pode ter justificativa na análise da geometria da peça. 

 

4.4 Influência do desgaste na rugosidade 

 

 As Figuras 52 (a) e (b) mostram a rugosidade superficial em função do número 

de passes. 

 
 

a) b) 

Figura 52: Analise de rugosidade Ra das superfícies usinadas para vc = 120m/min, avanço de 
corte de 0,15mm/dente a seco (a) e com fluido de corte (b).  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Verifica-se ao analisar os gráficos de rugosidade superficial, que o desgaste da 

ferramenta não tem uma relação direta com a rugosidade superficial, uma vez que 

aumentando o desgaste da ferramenta a rugosidade superficial oscila, aumentando 

e diminuindo conforme o formato do lascamento impresso na peça, e também não 

foi usado um sensor para análise de vibrações da máquina em questão. 

 

4.5 Mecanismos de desgaste 

 

 A figura 53 mostra uma ferramenta após 20 passes, 
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Figura 53: Ferramenta após desgaste no fresamento do aço ABNT 4140 temperado e revenido 

com fluido refrigerante e avarias causadas no passe final, vc=120 m/min. f= 0,10 mm/dente 
com refrigeração, ampliação 40x, detalhe ampliação 1500x.  

Fonte: Departamento de Engenharia de Materiais do Centro Federal de Educação Tecnológico 
de Minas Gerais 

 

 Pode–se observar o destacamento do revestimento e o desgaste de flanco 

colocando á exposição o substrato. No detalhe acima a superfície do substrato foi 

analisada com EDS, pontos P1, P2 e P3 e seus resultados são apresentados nas 

figuras 54 (a), 53 (b) e 53 (c), respectivamente. Revestimen

to 

Desplacamento. 

Substrato 

Substrat

o 

Revestimen

to 

Substrato 

Revestimento 

Destacamento do 

revestimento 

P1 P2 

P3 
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a) b) 

 
c) 

Figura 54: EDS dos pontos 1 (a), 2 (b) e 3 (c).  
Fonte: Departamento de Engenharia de Materiais do Centro Federal de Educação Tecnológico 

de Minas Gerais 

 

 O resultado do EDS do ponto 1 evidencia que parte do revestimento foi 

arrancado e depositado em cima do revestimento. O EDS do ponto 2 mostra 

evidência de material da peça aderido na ferramenta . O resultado do EDS do ponto 

3 mostra que o elemento é um carboneto de tungstênio. 

 A figura 55 e 56 mostram o destacamento do revestimento e exposição do 

substrato na usinagem do aço ABNT 4140 temperado e revenido com fluido 

refrigerante velocidade de corte de 120m/min e avanço de 0,10 mm/dente. 
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Figura 55: Detalhe do desplacamento do revestimento e exposição do substrato na usinagem 

do aço ABNT 4140 temperado e revenido com fluido refrigerante vc = 120m/min e f = 
0,10mm/dente, ampliação 300x.  

Fonte: Departamento de Engenharia de Materiais do Centro Federal de Educação Tecnológico 
de Minas Gerais 

 

 
Figura 56: Fotografia evidenciando os lascamentos causados pelo fresamento do aço ABNT 
4140 temperado e revenido, ampliação 70x. Fonte: Departamento de Engenharia de Materiais 

do Centro Federal de Educação Tecnológico de Minas Gerais 

 

 Pode-se observar o desgaste abrasivo na aresta de corte da Figura 55, como 

evidencia o detalhe da Figura 56. 

Substrato 

Desplacamento 

do revestimento 

Lascamentos 
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Figura 57:  Detalhe evidenciando o desgaste abrasivo sofrido pela ferramenta na usinagem 

do aço ABNT 4140 temperado e revenido com fluido refrigerante, ampliação 350x. 
Fonte: Departamento de Engenharia de Materiais do Centro Federal de Educação Tecnológico 

de Minas Gerais 

 

 Detalhes da área da ferramenta que foi afetada pelo desgaste abrasivo sofrido 

na usinagem do aço ABNT 4140 temperado e revenido com fluido refrigerante. 

Pode-se ver os riscos causados pela abrasão do metal com a ferramenta usinada.  

 A figura 57 mostra uma região da ferramenta em que foram evidenciadas 

trincas de origem mecânica. 
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Figura 58 – Fotografia evidenciando Trincas mecânicas no flanco da ferramenta de corte, 
velocidade de corte 120m/min. avanço de 0,15mm/dente, ampliação 70x. 1° detalhe ampliação 
300x. 2° detalhe ampliação 1500x. Fonte: Departamento de Engenharia de Materiais do Centro 

Federal de Educação Tecnológico de Minas Gerais 

 

 Região onde se evidencia trincas de origem mecânica, que são formadas 

paralelas á aresta de corte e são causadas pela variação dos esforços sofridos pela 

ferramenta nas constantes entradas e saídas da peça. 
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 A figura 58 mostra ;afm;ldk 

 
Figura 59 – fotografia evidenciando o desgaste de entalhe numa das ferramentas de corte que 

usinou o aço ABNT4140 temperado e revenido com avanço de 0,15mm/dente. passe n°20. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A fotografia acima evidencia que a ferramenta apresentou forma de desgaste 

semelhante ao desgaste de entalhe, não há um consenso na literatura que explique 

exatamente o que provoca esse desgaste, porém nas regiões onde acontece este 

tipo de desgaste, as condições de escorregamento prevalecem e o mecanismo 

envolve abrasão e transferência de material (difusão e “atrittion”). 

 A Figura 59 mostra a média e o desvio padrão de cada ferramenta nos 

respectivos avanços. 

Desgaste de entalhe 
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Figura 60: Médias de desgaste das ferramentas, corte a seco e com refrigeração em 

diferentes avanços, e média geral.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Utilizado-se o método de comparação de dois tratamentos, verifica-se que a 

variação do desgaste a seco comparado com o refrigerado não é significativa. Para 

o avanço f=0,05 mm/dente temos: T=0,073>>T(29;0,025)=2,04, para o avanço f=0,10 

mm/dente temos: T=0,09>>T(29;0,025)=2,04, para o avanço f=0,15 mm/dente temos: 

T=0,609>>T(29;0,025)=2,04, assim podemos afirmar que, no nível de significância de 

5%,que os dois métodos não diferem significativamente.O que fica evidenciado 

quando verificamos os resultados obtidos a partir do gráfico da média total, que 

soma todos os testes a seco e compara com os testes com fluido. 
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 A Figura 60 mostra o desgaste discriminado por ferramentas. 

 
Figura 61: Médias de desgaste das ferramentas individualizadas em condições de corte a 

seco e refrigerado e média geral.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Observa-se que o maior desgaste foi o da ferramenta1 a seco, e o menor foi o 

da ferramenta dois também a seco. O desvio padrão foi alto devido aos constantes 

lascamentos da aresta de corte, o que fica evidenciado pela geometria da 

ferramenta, a ferramenta efetua 7 entradas e 7 saídas na peça. 
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5 CONCLUSÕES 
 

 O corte com refrigeração apresentou resultados comparativamente 

semelhantes ao apresentado pelo corte a seco, quando se compara o desgaste 

médio da ferramenta de corte. 

 O aumento do avanço de corte tende a acarreta um aumento nos níveis do 

desgaste da ferramenta de corte. 

 Não se observa uma relação direta entre o desgaste da ferramenta e a 

rugosidade superficial. 

 Os mecanismos de desgaste sofridos pelas ferramentas foram: abrasão, 

trincas mecânicas, desgaste de entalhe, destacamento do revestimento e 

lascamento. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 Analisar a influência da geometria da peça usinada no desgaste da ferramenta 

de corte. 

 Analisar qual a influência do número de entradas e saídas da fresa na peça a 

usinar, no desgaste da ferramenta de corte. 

 Analisar o comportamento do desgaste com o aumento do avanço da 

ferramenta de corte e da velocidade de corte a usinar. 
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