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RESUMO 

 
O tema desta revisão bibliográfica tem como objetivo demonstrar a importância do 
processo de usinagem por torneamento e a influencia ferramentas de corte em 
moldes de alumínio, para só assim adéqua e melhora o processo quanto à 
segurança a produtividade e a economia. Em meio a diversificados tipos de 
processos dentro da usinagem, o torneamento em alumínio e um destes processos, 
tem uma maior funcionalidade em relação aos cortes, versatilidade nas direções em 
que a ferramenta ira usinar a peça, tendo uma vasta variedade de ferramentas que 
poderá ser utilizadas. Este tema foi escolhido devido ao grande uso do processo de 
usinagem por torneamento cnc, no Brasil e no mundo e suas devidas importância 
nos fatores econômicos industriais, entre outros. Este trabalho foi elaborado 
baseado em livros acadêmicos como também artigo cientifico, e apostilas. Com isso, 
foi desenvolvido ao longo deste trabalho e visto as dificuldades encontradas no que 
tange o funcionamento das. 
 

Palavras-chave: Usinagem; Torno cnc; Ferramentas de corte; Parâmetro de corte; 

Alumínio; Rugosidade; 

 
 



 

DE FLAVIO AUGUSTO DE MATOS FERREIRA. The influence on the removal of 
the chip in turning with the use of cutting tools with carbide inserts. 2019. 36 
folhas. Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Mecânica – Anhanguera, 
Niterói, 2019. 
 

ABSTRACT 

The purpose of this bibliographic review is to demonstrate the importance of the 
machining process by turning and influencing cutting tools in aluminum molds, so as 
to adapt and improve the process of productivity and economy. Amid the diverse 
types of machining processes, aluminum turning and one of these processes has 
greater functionality in relation to cuts, versatility in the directions in which the tool will 
machinize the part, having a wide variety of tools that can be used. This theme was 
chosen because of the great use of the turning machining process cnc, in Brazil and 
in the world and its due importance in industrial economic factors, among others. This 
work was elaborated based on academic books as well as scientific article, and 
handouts. With this, it was developed throughout this work and seen the difficulties 
encountered with regard to the operation of the. 
  
Key-words: Machining; Lathe; Cutting tools; Chips; Aluminum; Chip breaker; 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A usinagem sempre foi um setor alvo de grandes investimentos nas fabricas 

devido a complexidade de suas peças, sendo necessário o investimento de recursos 

através da compra de máquinas mais eficientes e ferramentas de maiores 

capacidades de remoção de materiais. 

Estudos e testes têm mostrado que as aplicações de ferramentas de corte 

aliados as tecnologias CNC geram grande redução nos tempos de fabricação e uma 

melhora na qualidade de peças produzidas e assim por consequência uma redução 

de custos de fabricação. 

A humanidade levou um longo período de tempo para aprimorar o processo 

de usinagem, o homem já era capaz de produzir ferramentas com gume de corte 

afiado usando ferramentas primitivas a partir de lascas de pedra. Com o passar dos 

séculos e a busca constante pela evolução, a humanidade aprimorou o processo de 

usinagem, que veio a ocorrer como a descoberta dos metais por volta de setecentos 

anos A.C. tais como cobre e o bronze que são ligas metálicas e por fim o ferro, muito 

usado com intuito de fabricar armas e ferramentas.   

 Este trabalho visará apresentar uma análise do processo de usinagem como 

também a importância das maquinas operatrizes e seu desempenho em desbaste 

em alumínio, utilizando-se de ferramentas geométricas definidas mais utilizadas em 

dedaste de metais não ferrosos. 

          Logo surge a questão, como avaliar a melhor condição de usinagem na 

fabricação de peças em alumínio? 

         Comparar as diferentes estratégias de usinagem quanto ao tempo de 

fabricação e qualidade de acabamento, compreender os tempos mortos de cada 

etapa da fabricação e determinar a eficiência da mesma, analisar as taxas de 

material removido em cada estratégia de usinagem. 

Este relatório de pesquisa, através de uma revisão de literatura, traz 

entendimento, sobre o funcionamento da usinagem em torno CNC, com remoção de 

cavaco, demonstrando os tipos e formas existentes, apontando a influencia e a 

importância que as ferramentas de corte exercem sobre o cavaco removido da peça. 

Nele também foram abordadas, as tecnologias mecânicas que compõem o seu 

funcionamento e a sua historia. As referências bibliográficas foram pesquisadas com 

um horizonte de no Maximo 35 anos, e mínimo de 10 anos salvos as raras 
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exceções. Estas referências foram extraídas de livros acadêmicos, artigo cientifico, 

apostilas e trabalhos acadêmicos, os quais contem todos os fundamentos do 

processo de fabricação e da usinagem.  
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2. USINAGEM: PROCESSO APLICADO EM OPERAÇÃO COM TORNO 

 

2.1. USINAGEM 

 

  Este primeiro capitulo será explicado de modo específico, a definição sobre 

Usinagem em torneamento. Boa parte dos produtos feitos pela indústria, em dado 

momento passou por algum processo de usinagem ao longo da sua produção.  O 

estudo da usinagem é amplo e se baseia na mecânica de atrito e deformação, na 

termodinâmica e nas características dos materiais.  

A usinagem é um processo de fabricação onde a ferramenta retira aparatos 

da superfície da peça, com movimentos típicos e uso de força, dando início à 

fabricação de peças. É através dela, com a precisão da ferramenta que se obtém o 

desbaste e acabamento do metal, transformando-o em um produto dentro das 

características solicitadas e estabelecidas.  

 Para especificar melhor a usinagem, Ferraresi (1970, p. XXV), define assim: 

“Como operações de usinagem entendemos aquelas que, ao conferir à peça a 

forma, ou as dimensões ou o acabamento, ou ainda uma combinação qualquer 

destes três itens, produzem cavaco”. 

A usinagem é um dos processos da fabricação mais usado no mundo. Os 

processos de usinagem envolvem operações de corte que permite a remoção de 

material bruto em excessos, por meio das ferramentas de gumes afiados até que se 

obtenha peça de tamanhos e formas diferentes. Boa parte dos produtos 

industrializados passou por algum processo de usinagem, seja direta ou 

indiretamente, chegando à conclusão que após o forjamento, laminação ou fundição, 

se faz necessário que sofram uma operação de usinagem. 

As operações de usinagem são dividas basicamente em dois processos, com 

remoção de cavaco e sem remoção de cavaco os processos que se utiliza da 

remoção de cavaco se subdividem em mais dois, que são usinagem convencional e 

não convencional. Em meio aos processos de usinagem convencionais, se 

destacam as com uso de ferramenta de geometria definida, tais como tornear, fresar, 

furar, retificar, rosquear, alargar, serrar, brochar, plainar. Há também a usinagem 

com ferramenta de geometria não definida, como a retificar, lapidar, brunir, lixar, 

jatear, polir. Conforme Souza (2011), o processo de usinagem que usam 

ferramentas de geometria definida, envolve a remoção de parte do material bruto 
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gerando com isso o cavaco que resultará em peças prontas que farão parte de 

alguns bens duráveis.  

Já na usinagem não convencional os métodos que mais se destaca é o jato 

abrasivo, plasma, laser, ultrassom, eletro erosão, feixe de elétrons, remoção 

química, remoção térmica. Ambas as formas, da usinagem são obtidas através da 

remoção do cavaco.  

 

2.1.1 Máquina operatriz: Torno CNC 

 

Torneamento é um processo da usinagem mecânica, que permite trabalhar 

peças com formatos cilíndricos, o qual efetua um movimento uniforme de rotação 

girando em volta de um eixo de maquina operatriz, ao mesmo tempo em que uma 

ferramenta de corte retira material progressivo em forma de cavaco, de modo a 

transformar material bruto, em peças acabadas, conforme as dimensões pré-

estabelecidas.  

Processo mecânico de usinagem destinado à obtenção de superfícies de 
revolução com auxílio de uma ou mais ferramentas monocortantes. Para 
tanto, a peça gira em torno do eixo principal de rotação da máquina e a 
ferramenta se desloca simultaneamente segundo uma trajetória coplanar 
com o referido eixo.(FERRARESI, 1970, p. 26). 

O torno foi amplamente utilizado desde a antiguidade, onde grandes 

civilizações já utilizavam antigos tornos como um meio fácil de fazer objetos com 

formas esféricas e outras com bordas redondas, com propósito de fabricar rodas, 

cadeiras, mesas, partes de bombas d'água, e utensílios domésticos. As civilizações 

que mais se utilizava do torno foram os egípcios, assírios e romanos. 

O Torno de Vara foi o primeiro a ser usado, o que se sabe é que foram muito 

utilizados durante toda a idade média no século XIX, sendo usado por alguns 

artesões. Mas foram achadas provas arqueológicas e desenhos de que já era usado 

no Egito antigo, por volta de trezentos anos antes de Cristo. Nesse sistema de torno 

a peça a ser trabalhada era amarrada com uma corda presa numa vara sobre a 

cabeça do artesão e sua outra extremidade era amarrada a um pedal. Por ser fácil 

de montar, esse tipo de torno permitia que os artesãos se deslocassem facilmente 

para lugares onde houvesse a matéria prima necessária para eles trabalharem. De 

acordo com Pereira (2012), a operação por torno de vara foi o método mais utilizado 

durante a idade media por artesãos, por ser fácil  de transportar e instalar o artesão 
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se movimentava rapidamente ate o local onde houvesse matéria prima para 

trabalhar. 

No ano de 1925, surge o torno paralelo, trazendo a solução para o problema 

de fixação do torno junto ao motor, que foi substituído por motor elétrico localizado 

junto ao pé do torno. A sua velocidade vinha de uma caixa de engrenagem, que 

apesar das dificuldades de troca de ferramentas, ainda é largamente utilizado. 

Em 1978 surge a maior das mudanças, e o torno CNC, sendo a sua grande 

vantagem à capacidade de armazenar informações através de um painel que, 

permite ao torno movimentos, que outrora limitado pela falta de tecnologia que 

permitisse tal gral de liberdade, melhorando com isso o acabamento e o ganho no 

tempo de produção.  Conforme Barrios (2011), o mercado e exigia uma maquina de 

torneamento com maior qualidade, flexibilidade e um menor custo de fabricação, 

surgindo assim as maquinam de usinagem conhecidas como CNC. 

Torno CNC (controle numérico computadorizado) é um torno usado 

na engenharia mecânica, empregado na usinagem de precisão, construído 

inicialmente para fabricação de peças usinadas de revolução ou cilíndrica sendo 

dotadas de duas bases, chamadas de barramento, sobre as quais correm dois eixos. 

Um deles é o eixo, que determina o diâmetro da peça, e o outro é o eixo, que 

determina o comprimento da peça. 

Trabalhando em usinagem com torno CNC com o plano cartesiano e 

utilizando os eixos X e Z em movimentos lineares e circulares. Mas, em serviços de 

usinagem, também podemos ter tornos dotados com outros eixos, como os eixos Y e 

C e com ferramentas acionadas na torre, que somam mais possibilidades 

de usinagem de peças complexas em um torno CNC, como furos deslocados do eixo 

Z, faces planas fresadas utilizando o eixo Y e perfis mais complexos com a utilização 

do eixo C em sincronismo com os demais eixos. De acordo com Souza (2011), os 

eixos determinam os movimentos no sentido longitudinal ou circular, podemos 

praticamente determinar todos os perfis possíveis no torno CNC. 

A fixação da peça é feita por castanhas fixadas em uma placa que vem 

acoplada ao eixo X central do torno CNC, chamado de eixo Z árvore. Também 

podemos usar o contraponto que é fixado em um corpo, que normalmente fica no 

barramento do eixo Z, na posição contrária à placa e à luneta, que fica entre a placa 

e o ponto, que é geralmente usado para fixar peças longas. Conforme Barrios 
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(2011), a fixação deve ser segura, rápida e precisa sem deixar marcas ou distorções 

na peça, e a potência deve ser transmitida integralmente a peça. 

Um programa para torno CNC é composto de:1-Cabeçalho: Sequência de 

códigos obrigatórios, onde cada comando tem sua característica peculiar e 

exigência, perfil inicial matéria prima e Perfil final.  

1- Dados de corte: Os parâmetros de cortes são a Velocidade de Corte, a rotação da 

placa (RPM), o avanço do movimento e a profundidade de corte.  

2- Definição das ferramentas geométricas e classes: as escolhas da ferramenta são 

determinadas pelo material a ser usinado quanto a suas ligas e dureza.  

3- Ciclos fixos: Este sistema facilita a programação do torno CNC, pois o 

programador apenas informa a geometria final da peça, enquanto o ciclo estável se 

encarrega de desbastar a peça até atingir o contorno final da peça usinada. 

Conforme Souza (2011), as informações em seu painel atua na interface homem 

máquina transmitindo assim as operações requeridas através da máquina 

ferramenta.  Na figura 1 mostra o torno CNC.  

 

Figura 1- Torno cnc 

 

 

 

Fonte: FTDB (2018) 

 

2.1.2 Processos fundamentais de torneamento  

 

O processo de torneamento, executados por maquinas ferramentas, se da 

através de evolução e arranque progressivo da superfície da peça, giram em torno 
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de um eixo, em quanto à ferramenta executa o movimento de avanço e de 

translação gerando o cavaco.  

O torno pode ser usado para furar, recartilhar, polir peças, enrolar molas, 

alargar, maquinar superfícies cônicas etc. 

 As operações fundamentais do torno são: torneamento cilíndrico esterno e 

interno, roscar, facejar, sangrar, tornear cônico, perfilar, furar e mandrilar e 

recartilhar. De acordo com Ferraresi (1970), as operações de torneamento são 

classificadas como torneamento retilíneo e curvilíneo e também como torneamento 

de desbaste e torneamento de acabamento, sendo o desbaste uma operação que 

vem antes da operação de acabamento.  Um exemplo abaixo de alguns processos 

de torneamento na Figura 2.   

 

Figura 2- Alguns processos de torneamento: (a)Torneamento interno (b) 

Torneamento esterno (c) Roscar (d) Facejar (e) Sangrar (f) Tornear cônico (g) 

Perfilar (h) recartilhar 

 

                                          

          (a)                                                            (b) 

                                        

          (c)                                                             (d) 

                                        

                     (e)                                                             (f)         
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                     (g)                                                            (h) 

    Fonte: FTDB (2018) 

 

Para a escolha do tipo de torno apropriado para a execução de uma 

determinada produção, deverá ser feita com base nos seguintes fatores: dimensões 

das peças a serem produzida, quantidade de fabricação, formato das peças e grau 

de perfeição exigido.  A classificação dos tornos mais usados é a seguinte: Tornos 

horizontais Tornos de placa, Tornos revólver, Tornos verticais, Tornos copiadores, 

Tornos de produção, Tornos automáticos, Tornos semiautomáticos, Tornos 

especiais CNC. 
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3.  GRANDEZAS E MOVIMENTOS FÍSICOS E DESGASTE DA FERRAMENTA 

DE CORTE 

 

3.1 PARAMETROS DE CORTE 

 

Para obter as operações de usinagem, é preciso haver movimentos entre a 

peça e as arestas cortantes, para que a remoção do cavaco e a produção de peças 

seja realizada corretamente, a máquina de corte deverá ser ajustada segundo certos 

parâmetros de usinagem de forma que os resultados obtidos se aproximem o 

máximo possível do requisitado. Tais parâmetros, representados na figura 5, são a 

velocidade de corte (Vc), avanço (f), e profundidade de corte (ap) que, segundo Diniz 

(2013), os movimentos sempre estarão ocorrendo supondo-se a peça parada 

e,portanto todo movimento sendo realizado pela ferramenta. A figura 3 ilustra o local 

de atuação de cada parâmetro de corte. 

 

Figura 3 - Representação dos parâmetros de usinagem 

 

 

 

  Fonte: FTDB (2018) 

 

Em uma ferramenta de corte cilíndrico de atuação externa. Neste contexto, a 

seleção da velocidade de corte em processos de torneamento é mais crítica, pois 

provoca efeitos maiores na vida útil da ferramenta que a profundidade de corte e o 

avanço. Diniz, Marcondes e Coppini (2008) seguem a mesma linha de raciocínio ao 

afirmarem que um aumento de 10% na velocidade de corte ocasiona um desgaste 

acentuadamente mais elevado do que aquele ocorrido no caso de alteração, na 

mesma proporção, do avanço da ferramenta. Isto se deve ao fato de que com o 
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aumento da velocidade, mais energia na forma de calor é imputada ao processo, 

sem, contudo, aumentar proporcionalmente a área da ferramenta que recebe tal 

energia. 

Segundo Ferraresi (1970), a velocidade de corte pode ser definida como a 

“velocidade instantânea do ponto de referência da aresta cortante da ferramenta, 

segundo a direção e sentido de corte”. Ideia e compartilhada por outros autores 

como Diniz (2013), que afirmar que se trata da velocidade com que a peça ao ser 

usinada passa pela aresta de corte. Tais definições demonstram certas relações que 

precisam ser consideradas na determinação da adequada velocidade de corte, como 

o material da ferramenta, da peça a ser trabalhada e o desempenho da máquina de 

acordo com o processo.  

Nos primórdios da usinagem a produtividade era muito baixa, mais em função 

das pequenas velocidades de corte aplicadas nestes processos, o que 

determinavam a pouca eficiência das máquinas e ferramentas utilizadas no período, 

no entanto, gradualmente essas ferramentas foram evoluindo, seja pelo material 

utilizado ou pela geometria agregada, de modo que as velocidades de corte 

acompanharam estas novidades, tornando a usinagem mais eficiente e, precisa.  De 

acordo com Stemmer (1995), que o acabamento superficial das peças tende a 

melhorar com o aumento da velocidade de corte. Esta melhoria da superfície 

usinada é rápida até uma determinada velocidade crítica, geralmente situada entre 

90 e 150 m/min, embora este quantitativo possa variar de acordo com os demais 

fatores do processo. 

O movimento de avanço da ferramenta, que é caracterizado pelo 

deslocamento da peça que está sendo usinada com a ferramenta de corte, que junto 

com o movimento do corte, provoca uma retirada contínua de cavaco, durante a 

operação. O conceito de Chiaverini (1986), para o avanço da ferramenta é: “O 

avanço é o movimento relativo da ferramenta sobre a peça para cada curso da 

máquina e é exposto em mm por curso (ou revolução).” Complementa essa definição 

quando diz: “O movimento de avanço é em sentido contrário ao de rotação da 

ferramenta”. O avanço de corte é o espaço entre duas superfícies seguidas em 

usinagem, mensurada no plano de trabalho e longitudinal  ao sentido de corte, 

Stemmer (1995) diz que o avanço é descrito em mm/min, que é a velocidade de 

deslocamento da ferramenta em relação à peça de trabalho, e são comumente 
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alcançados a começar da seleção de um número adequado para o avanço por dente 

da peça. 

 

3.1.1 Desgastes das ferramentas de corte 

 

Toda ferramenta de corte possui uma vida útil e um limite para desgaste. 

Atribui-se o significado de vida para uma ferramenta, o período que ela trabalha 

efetivamente, até não ser mais capaz de cortar material da peça, incluído num 

parâmetro já definido. Alcançando o estagio de deficiência de corte, é preciso que 

ela seja amolada ou dependendo do estado do seu fio de corte, deverá ser 

substituída. De acordo com Barrios: 

Os danos normais nas ferramentas são o desgaste frontal (flanco) e de 
saída (caracterização), ocasionados pela abrasão do material. Ocorrendo os 
desgastes normais, a ferramenta sempre deve ser trocada quando eles 
chegarem ao limite de aplicação (vida útil), para evitar a quebra. (BARRIOS, 
2011). 

    Geralmente as avaliações do desgaste das ferramentas podem ser feitos 

de duas maneiras: medição direta, onde a inspeção é feita com auxílio de uma lupa 

microscópica ou por câmeras ópticas e medição indireta, onde o operador observa a 

vibração, o ruído, a queda na qualidade do corte, a quebra das bordas da 

ferramenta, o surgimento de excessivas rebarbas na peça, distorções nas 

dimensões e maior esforço no corte. Diniz, Marcondes e Copinni (2013, p.107), 

diferenciam desgaste e avarias da seguinte maneira: “Desgaste é a perda contínua e 

microscópica de partículas da ferramenta devido à ação do corte. As demais 

ocorrências são denominadas avarias.”. 

O maior critério de influencia observado no desgaste da ferramenta, esta 

ligado diretamente à velocidade de corte, pois, quanto maior a velocidade, maior o 

calor gerado na aresta de corte, sabendo que o aumento gradativo nesta região, ao 

atingir temperaturas elevada, poderá fragilizar a ferramenta. Como por exemplo, a 

ferramenta de diamante, que geralmente é usada em materiais não ferrosos. Se 

usado em materiais ferrosos, a afinidade do ferro com o carbono do diamante 

combinado a uma alta temperatura acaba por se transformar em grafite.  

Os desgastes anormal das ferramentas pode ser classificado em diferentes 

tipos: desgaste frontal, desgaste de entalhe, desgaste de cratera, deformação 
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plástica da aresta de corte, lascamento do gume, trincas térmicas, trinca mecânica e 

por fim a quebra da ferramenta. 

Segundo as normas ISO (Internacional Organization for Standardization) 3685 

(1993) determina certos parâmetros utilizados para a definição do nível de desgaste 

da ferramenta de corte, representados pela figura 4, onde se destacam: 

 

 Profundidade da cratera (KT); 

 

 Desgaste de flanco médio (VBb); 

 

 Desgaste de flanco máximo (VBb máx); 

 

 Desgaste de Entalhe (VBn); 

 

Figura 4- Medição dos desgastes da ferramenta de corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: ISO 3685 (1993) 

 

Ressalta-se, contudo, que para algumas situações em que o desgaste de 

entalhe predomina em ligas de Ni com metal duro ou cerâmica, a norma recomenda 

ainda a utilização de VBn = 1,0 mm. Desta forma, quando qualquer dos parâmetros 



 25 

a cima citados for ultrapassados, recomenda-se que a ferramenta seja afiada ou a 

substituição da ferramenta de corte. 

 

3.1.2. Desgaste frontal ou de flanco 

 

O desgaste de flanco é o mais comum, pois todo processo de usinagem 

provoca desgaste frontal na ferramenta de corte, que acontece na face de margem 

ou espaço da ferramenta, que ocorre devido o contato entre a ferramenta e a peça. 

Isso provoca a diminuição da aresta de corte e assim sendo, altera a dimensão da 

peça que esta sendo usinada. De acordo com Diniz, Marcondes e Copinni (2013) 

acontecem vários tipos de desgaste e falhas numa ferramenta de usinagem e tem o 

desgaste definido como perda constante e microscópica de fragmentos da 

ferramenta por causa da ação do corte. 

Esse desgaste é geralmente provocado por um acréscimo na velocidade de 

corte, conforme mostra a figura 5 

 

Figura 5- Desgaste de flanco 

 

 

 

 

 

 Fonte: FTDB (2018) 

 

Este desgaste ocorre em três etapas, a primeira etapa caracteriza-se por um 

desgaste elevado em um curto período de tempo, onde a aresta de corte começa a 

se adequar ao processo. Na segunda etapa, ocorre um desgaste uniforme e 

contínuo em que a ferramenta se encontra devidamente adequada ao processo e os 

mecanismos de desgaste atuam a uma taxa constante, até que se atinja uma nova 

inflexão. Por fim, na terceira etapa ocorre a quebra da ferramenta. Denominada 

como fase catastrófica, decorre do alcance a níveis de temperatura e tensões 

extremamente elevados, promovendo eventualmente o colapso da ferramenta 
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3.1.2 Desgaste de entalhe 

 

Desgaste de entalhe: em determinados momentos ocorre a formação desse 

desgaste nos limites de contato entre a face de folga e a peça. Nesse caso, a 

configuração da ponta da ferramenta muda, e com isso, o acabamento da superfície 

da peça que esta sendo usinada é prejudicado. Esse desgaste é provocado pelo 

aumento da temperatura da velocidade de corte. Em operação, um entalhe pode 

surgir na extremidade da superfície principal de incidência da ferramenta, ou vários 

podem ser formados na superfície secundaria de incidência (SANTANA, 2011). Na 

figura 6 ilustra o desgaste de entalhe. 

 

Figura 6- Desgaste de entalhe 

 

 Fonte: FTDB (2019) 

O entalhe formado na superfície de incidência principal, na extremidade livre 

do cavaco, possui como consequência o enfraquecimento da aresta de corte, 

enquanto que o entalhe formado na superfície de incidência secundária, possuem 

grandes consequências no que tange ao acabamento superficial da peça usinada. 

 

3.1.4 Desgaste de cratera 

 

Desgaste de cratera acontece na face de saída do instrumento de corte, que 

ocorre pelo atrito entre a ferramenta e o cavaco. Se o desgaste de cratera aumentar, 

acarreta na quebra da ferramenta. O desgaste de cratera, origina-se na superfície de 

saída da ferramenta, ocasionado principalmente pelo atrito existente naquela região 

entre o cavaco e a ferramenta. Conforme demonstrado na figura 7. 
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Figura 7- Desgaste de cratera 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: FTDB (2019) 

 A medição de sua profundidade pode ser realizada por perfilametros 

registradores especiais, enquanto que sua largura pode ser mensurada por lupas 

graduadas ou, para uma maior precisão, por microscópicos de oficinas. De acordo 

com Diniz, (2013), o crescimento excessivo da cratera provoca o enfraquecimento 

da aresta de corte, podendo resultar na quebra da ferramenta. 

Por fim a quebra da ferramenta de corte seguira todos estas linhas de 

eventos, sempre que houver um aumento de desgaste e avarias na ferramenta, 

ocorre a quebra da aresta de corte. A quebra também pode ocorrer por outros 

motivos, como por exemplo, ferramentas de corte muito duras, carga excessiva 

sobre a ferramenta, raio de ponta, ângulo de ponta reduzido, parada rápida do 

movimento de corte, obstrução dos canais de eliminação de cavacos ou dos bolsões 

de armazenamento dos cavacos. 
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4.   ORIGEM DO ALUMÍNIO SUA USINABILIDADE, RUGOSIDADE, 

FERRAMENTA PARA METAIS NÃO FERROSOS 

 

4.1 A ORIGEM DO ALUMÍNIO 

 

O aumento espetacular no consumo de alumínio é prova do que este metal 

significa na indústria moderna. O alumínio segue o ferro/aço entre os metais de 

maior consumo anual, sendo o mais importante dos metais não ferrosos. A 

variedade de uso do alumínio esta relacionada com suas características físico-

químicas, com destaque para seu baixo peso específico comparado com outros 

metais de grande consumo, resistência à corrosão e alta condutividade elétrico-

térmica.  

O elemento alumínio foi descoberto pelo Professor e químico Sir Humphrey 

Davy em 1809, tendo sido isolado pela primeira vez em 1825 por H. C. Hoersted. 

Entretanto, apenas em 1886 foi desenvolvido um processo industrial econômico de 

redução. Neste ano dois cientistas trabalhando independentemente, Charles Martin 

Hall, nos Estados Unidos, e Paul Louis Héroult, na França, inventaram o mesmo 

procedimento eletrolítico para reduzir a alumina do alumínio. 

No início do Século as indústrias de alumínio começaram a trabalhar na 

produção de ligas de alumínio com propriedades mecânicas mais elevadas. Os 

primeiros experimentos foram através de tentativas e erros, aliados a observações 

perspicazes, conduzindo a experiências posteriores baseada no alto conhecimento 

dos princípios metalúrgicos fundamentais envolvidos. O procedimento que é usa 

atualmente e do Hall-Héroulté que consome cerca de 14,8 kWhcc (média brasileira) 

para a produção de um quilo de alumínio primário. De acordo com Abal (2007), o 

elemento alumínio é abundante na crosta terrestre na forma de oxido de alumínio 

(Al2O3) e as reservas minerais são quase ilimitadas.  

O crescimento rápido da importância do alumínio na indústria é resultado de 

uma série de fatores: 

 É um metal que possui excelente combinação de propriedades úteis 

resultando numa adequabilidade técnica para um campo extraordinário de aplicação 

de engenharia; 
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 Pode ser facilmente transformado, através de todos os processos 

metalúrgicos normais, sendo assim viável a indústria manufatureira em qualquer 

forma que seja requerida; 

 As atividades de pesquisas desenvolvidas pela própria indústria do 

alumínio e pelos seus usuários têm levado a um maior conhecimento das 

características de engenharia deste metal, além do que técnicas de fabricação, de 

soldagem e de acabamento têm sido desenvolvidas, fazendo com que o alumínio 

seja considerado um material que não proporciona dificuldade nas suas aplicações; 

 Finalmente, um fator importante na aceitação geral do alumínio tem sido a 

livre divulgação da indústria quando às recomendações aos usuários e potenciais 

usuários do metal. Isto tem sido feito pelos fabricantes individualmente e por centros 

de pesquisa; 

 

4.1.2 A usinabilidade do alumínio  

 

 A usinagem do alumínio de um modo geral não tem apresentado dificuldade 

para a indústria, a energia consumida é muito baixa por unidade de metal removido 

pelo fato de ser um metal maleável em comparação ao aço. Apenas o magnésio e 

suas ligas podem ser usinados com a mesma taxa de energia consumida. Conforme 

Ferraresi (1970), a usinabilidade e definida como uma grandeza tecnológica que 

expressa por meio de um valor numérico e comparativo.  

Com relação aos critérios de usinabilidade baseados na rugosidade da peça e 

na característica do cavaco, não se pode dizer que o alumínio tenha uma boa 

usinabilidade, pois em condições normais de usinagem o cavaco formado é longo, o 

qual pode oferecer risco ao operador e o acabamento superficial obtido é 

insatisfatório tendo que ser lixando e polido a fim de obter um acabamento de boa 

qualidade. Estes acabamentos superficiais só podem ser obtidos se a velocidade de 

corte for suficientemente alta e a geometria da ferramenta for adequada. 

De acordo com Diniz (2013), o alumínio expõe um módulo de elasticidade de 

cerca de 0,3333 do módulo de elasticidade do aço, portanto a deformação do 

alumínio e três vezes maior que a do aço sob a mesma força de corte aplicada.  Este 

fato tem consequências negativas na obtenção de boas superfícies usinadas e pode 

gerar deformações indesejadas da peça, devido a isso, não se deve utilizar esforços 

exagerados na fixação das peças 
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As temperaturas de usinagem são geralmente baixas e altas velocidades de 

corte podem ser usadas, algumas ligas de alumínio apresentam em temperatura 

ambiente, um limite de resistência equivalente ao de alguns aços de baixo carbono, 

já em temperaturas elevadas essa resistência é bastante reduzida. De acordo com 

Machado (2015), a maior parte do calor gerado na zona de corte e dissipada pelo 

cavaco e a temperatura nesta região de corte não e muito influenciado pela 

velocidade de corte. Esse fato favorece a usinagem dessas ligas, já que a elevação 

da temperatura é inerente ao processo de usinagem e a condutividade térmica do 

alumínio propicia que o calor gerado seja atraído para a peça, esta ação favorece as 

forças de corte necessárias para usinagem das ligas de alumínio, quando 

comparadas com as forças aplicadas na usinagem dos aços, a força de corte e 

relativamente baixas. Conforme Diniz (2013), o alumínio de um modo geral pode ser 

de fácil usinagem. 

O coeficiente de dilatação térmica do alumínio, por ser maior que o do aço e 

do latão, pode gerar dificuldades de obtenção de tolerâncias apertadas. Conforme 

Ferraresi (1970), o efeito da condutividade térmica no momento do corte e muito 

complexo, pois ao aumentar a temperatura, as características físicas e mecânicas do 

metal usinado mudam. Sendo assim a condutividade térmica favorece a 

usinabilidade, fazendo necessário que a dureza da liga seja maior que 80 HB para 

que possa apresentar uma boa usinagem do alumínio, porem se a dureza for menor 

que este valor, a tendência de formação de aresta postiça de corte é muito alta e se 

torna muito difícil à obtenção de rugosidades baixas da peça que esta sendo 

usinada.  

A solução para evitar a formação de arestas postiças de corte e garantir um 

cisalhamento perfeito do cavaco, as ferramentas de corte usadas em alumínio 

devem possuir arestas afiadas com ângulos bastante positivos.  

    

4.1.3 A rugosidade  

 

De todos os métodos de medição da integridade superficial, a rugosidade é 

um dos parâmetros mais utilizados para a avaliação das condições superficiais de 

um componente usinado. A textura superficial pode afetar significativamente varias 

propriedades como atrito, desgaste, transmissão de calor, resistência mecânica, 

fadiga, e fluxo de fluidos. Segundo Machado (2015), a rugosidade de uma superfície 
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é composta de irregularidades finas e de erros microgeométricos, resultantes do 

processo de corte. Estas propriedades estão intimamente ligadas ao seu 

desempenho em serviço. Portanto, a rugosidade é extremamente importante e deve 

ser avaliada por seus parâmetros externos, assim como pela sua integridade 

superficial. 

A rugosidade pode ser enquadrada, segundo a norma DIN 4761 como um 

desvio de conformação de ordem 3ª, que são desvios cíclicos, nos quais a relação 

entre a distância entre cristas e a profundidade de 100:1 a 5:1; e como desvio de 

ordem 4ª, que são estrias ou escamas originadas de fenômenos específicos durante 

o processo de formação do cavaco.  

A rugosidade de uma superfície usinada pode ser avaliada por vários 

parâmetros que levam em conta uma ou mais características da superfície, como o 

comprimento da rugosidade, o comprimento da ondulação, a amplitude das cristas, a 

amplitude da ondulação e sua orientação. De acordo com Ferraresi (1970), a 

rugosidade superficial e classificada em transversal ou longitudinal, conhecida como 

micro-iregularidades.  como mostrado na Figura 8 

 

Figura 8- Diversos exemplos de rugosidade 

 

 

 Fonte: FTDB (2019) 

 

Dentre estes parâmetros que medem as diversas características da 

superfície, os que medem a amplitude da rugosidade são os mais utilizados na 

indústria existem outros parâmetros de medição que fornecem informação dos 

valores reais de altura entre os picos e vales do perfil de rugosidade, como os 

parâmetros Rz, Rmáx, e Rt. 
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4.1.4 Ferramentas para metais não ferrosos  

 

Com o objetivo de fazer com que a ferramenta de corte possa resistir a força 

e a tenacidade do material que está sendo usinado, as ferramentas de corte são 

produzidas com matérias-primas que contenham arestas cortantes, capazes de 

realizar os cortes, para que a usinagem que se deseja ter seja realizada. Para isso, a 

composição da ferramenta de corte dever ser de rigidez maior do que o objeto que 

está sendo usinado (WEISS, 2012). 

A composição das ferramentas de corte mais comuns é realizada por alguns 

tipos de materiais: aços rápidos, aços rápidos com cobertura ou sem cobertura, 

aços-carbono, ligas fundidas, metal duro, metal duro com cobertura, material 

cerâmico. Contudo, na usinagem, são necessárias ferramentas compostas de 

materiais com tenacidade o suficiente capaz de aguentar impactos e choques 

provenientes do processo de fresagem. De acordo com Ferraresi (1970) afirma que 

a dureza à temperatura ambiente, dureza a quente e resistência ao desgaste e a 

tenacidade como combinações fundamentais para uma usinagem de qualidade e 

precisão. 

As características necessárias para ferramentas de corte são: elevada 

dureza, tenacidade na proporção que evite falha por fratura, elevada resistência ao 

desgaste abrasivo, elevada resistência à compressão, elevada resistência ao 

cisalhamento, elevada resistência ao choque térmico, elevada resistência ao 

impacto, possuir propriedades mecânicas e térmicas em temperaturas altas. 

As ferramentas mais utilizadas no processo de usinagem com alumínio,são os 

aço carbono e aço ligas, eles são geralmente utilizados em aplicações 

secundárias,em ferramentas para usinagem de latão e ligas de alumínio, são 

ferramentas que são utilizadas em poucas peças ou uma única vez, estas 

ferramentas só atingem uma melhor qualidade quando adicionado ligas metálicas 

em pequena quantidades como Cr, V,Ti e W. Segundo Machado (2015) no inicio do 

século 19 os aços carbono e aços de liga eram os principais matérias para formar 

ferramentas de corte no principio dos processos de usinagem. 

As vantagens deste tipo de ferramenta e o baixo custo, a facilidade de 

usinagem cujos gumes de corte são muito vivos o fácil tratamento térmico uma boa 
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tenacidade e uma elevada dureza e resistência ao desgaste desde que seja bem 

temperado. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa abordada tem como objetivo a compreensão do processo de 

usinagem convencional na utilização do alumínio moldes diversos, que utilizam 

ferramentas de geometria definida com o propósito de produzir moldes de  alumínio. 

Demonstrado no primeiro capítulo a definição sobre usinagem, a historia evolutiva do 

torno CNC, os processos fundamentais por torneamento e os tipos de torno, visando 

dar um sentido amplo sobre o tema. 

Em seguida, foram apresentadas características gerais acerca de parâmetros 

de corte, sintetizando-se que este tipo de material é extremamente eficiente para o 

desenvolvimento de usinagens de precisão, principalmente devido as suas 

propriedades mecânicas que proporcionam elevada resistência ao desgaste. Devido 

à alta relevância para o tema, foi estudados os sistemas de desgaste incidentes sob 

a ferramenta de corte. Desta forma, foram apresentados conceitos específicos 

relativos aos desgastes frontais, de cratera e de entalhe e, posteriormente, descrita a 

influência exercida por cada mecanismo na formação daqueles. Dando origem aos 

capítulos dois deste trabalho. 

O foco do terceiro capitulo, teve uma visão aprofundada sobre o tema 

relacionado a origem do alumínio a sua usinabilidade a rugosidade e a ferramenta 

de corte sua  composição e definição, em que ano surgiu, as suas afinidades para 

usinar materiais ferrosos e não ferrosos, resistência ao desgaste. A partir daí foi 

possível, de maneira visual, identificar a conformidade do processo.  

Para uma futura continuidade desta pesquisa pode-se aprofundar nas 

especificações dos componentes do torno assim como temperatura é corte, uma 

análise das forças de corte e suas respectivas influências em VBbmáx, KT e VBn, com 

o objetivo de determinar um perfil de relações entre essas grandezas, o grau de 

desgaste e a composição do material usinado. 
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