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RESUMO 

 

O presente estudo buscou analisar por meio da literatura importância e a 

influência, os efeitos do revestimento e da geometria das ferramentas de 

torneamento e os principais parâmetros de corte. A usinabilidade não depende 

unicamente do material da peça, depende ainda das condições de usinagem, 

características da ferramenta, condições de refrigeração, rigidez do sistema 

composto pela máquina, ferramenta de corte, perfil ou geometria da peça e sistema 

de fixação. A geometria da ferramenta de corte desempenha uma função importante 

no processo de buscar por maior produtividade, redução de custo, e segurança de 

operação no desenvolvimento de peças, e é considerada fundamental para o devido 

desempenho de um processo de usinagem. Fundamentalmente, considera-se que a 

boa geometria do corte é um ajuste onde a formação de cavacos ocorre deforma 

correta sem muito esforço da ferramenta. O processo de torneamento pode ser 

realizado com diferentes ferramentas (pastilhas), que assumem diferentes formas, 

sendo uma das mais utilizadas as de metal duro. Sendo que as ferramentas 

possuem uma vida útil, que é especificada pelo desgaste e a quebra repentina. O 

aumento da temperatura de usinagem da ferramenta atua fortemente sobre o 

mecanismo de desgaste, propicia a ocorrência da abrasão, oxidação, aderência, 

difusão ou deformação plástica. Dessa forma, determinadas características do 

processo de usinagem são alteradas conforme a ferramenta vai se desgastando, 

visto que a temperatura se eleva progressivamente, a força de corte e a potência 

consumida aumentam, as dimensões da superfície se alteram e o acabamento da 

superfície piora. Concluindo que as condições de vida útil elevada, pode se verificara 

a possibilidade de incremento de produção sem a perda do controle de custos, vindo 

a promover um aumento de disponibilidade de equipamento, além de uma taxa de 

produção maior. A revisão da literatura foi aplicada ao presente estudo como 

metodologia de pesquisa. 

 

Palavras-chave: Torneamento; Metal duro; Vida útil da ferramenta. 
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metal cutting tool in turning operations: 2018. 37 fls. Trabalho de Conclusão de 
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ABSTRACT 

The present study sought to analyze through literature the importance and 

influence of the coating and geometry effects of turning tools and the main cutting 

parameters. The machinability depends not only on the material of the part, but also 

depends on the machining conditions, tool characteristics, cooling conditions, rigidity 

of the system composed of the machine, cutting tool, profile or part geometry and 

fastening system. The geometry of the cutting tool plays an important role in the 

process of seeking for greater productivity, cost reduction, and safety of operation in 

the development of parts, and is considered fundamental for the proper performance 

of a machining process. Fundamentally, good cutting geometry is considered to be 

an adjustment where chip formation occurs correctly without much tool effort. The 

turning process can be performed with different tools (pads), which take different 

forms, being one of the most used hard metal ones. Since the tools have a lifetime, 

which is specified by wear and tear and sudden breakage. The increase in the 

machining temperature of the tool acts strongly on the mechanism of wear, it causes 

the occurrence of abrasion, oxidation, adhesion, diffusion or plastic deformation. 

Thus, certain characteristics of the machining process are altered as the tool wears 

out, as the temperature rises progressively, the cutting force and the power 

consumed increase, the surface dimensions change and the surface finish worsens. 

Concluding that the conditions of high useful life, it could be verified the possibility of 

increment of production without the loss of control of costs, promoting an increase of 

equipment availability, in addition to a higher production rate. The literature review 

was applied to the present study as a research methodology. 

 

Key-words: Turning; Hard metal; Tool life 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A produtividade no setor metal mecânico é um fator complexo e difícil de ser 

relacionado a um item na cadeia de produção, cujas variáveis podem vir maximizar a 

relação do que entra e do que sai no processo de manufatura. Assim em se tratando 

de usinagem, devem-se observar algumas regras quando a produtividade e a 

redução do tempo operacional por peça versus parâmetros de corte, sendo estes um 

fator determinante na vida útil da ferramenta. Uma ferramenta de corte deve aliar 

determinadas características importantes, tais como, alta dureza em elevadas 

temperaturas, alta resistência mecânica e resistência ao desgaste, alta tenacidade, 

alta resistência ao choque térmico, à compressão e elevada estabilidade química, 

ângulo de corte. Muito embora a grande maioria dos materiais atualmente utilizados 

pela indústria combina alguns, mas nem sempre todos, os requisitos citados. 

Esta pesquisa irá abordar a temática da influência da geometria da 

ferramenta de corte de metal duro em operações de torneamento, importância de 

abordar e conhecer os diversos parâmetros que possam influenciar na geometria de 

ferramentas de torneamentos e os principais parâmetros de corte e será lastreada 

em uma bibliografia que traz os principais autores na área. 

A geometria da ferramenta de corte exerce um papel importante no processo 

de buscar por maior produtividade, menos custo, e segurança de operação no 

desenvolvimento de peças, e é considerada essencial para o bom desempenho de 

um processo de usinagem. A justificativa para a escolha do tema foi fundamentada 

na importância de abordar e conhecer os diversos parâmetros que influenciam na 

geometria de ferramentas de torneamento e os principais parâmetros de corte e 

verificar as variáveis dos processos e descrever os efeitos do revestimento. 

Em se tratando das ferramentas de corte utilizada em tornos, a literatura 

ressalta que à presença de pequenas alterações dimensionais e angulares das 

mesmas podem resultar em respostas diferentes em relação ao comportamento do 

material da peça sobre a aresta cortante. Sendo que os ângulos de saída mais 

positivos ou geometrias de quebra-cavaco mais suaves propiciam o processo de 

remoção de cavaco, dependendo do necessariamente do material a ser usinado, 

assim o problema desta pesquisa foi: Qual a influência do revestimento de 

ferramenta, de corte e da geometria no desempenho e na sua vida útil em 

operações de torneamento? 
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Tendo como objetivo geral descrever a influência, os efeitos do revestimento 

e a importância da geometria das ferramentas de torneamento e os principais 

parâmetros de corte, de acordo com a revisão da literatura oferecida, destacando os 

pontos críticos e as variáveis que influenciam na qualidade desejada da peça final. E 

ainda como objetivos específicos: Conhecer a Influência da ferramenta de corte de 

metal duro na otimização do processo de torneamento; verificar a importância da 

geometria de cunha cortante em ferramentas de metal duro; conhecer variáveis 

presentes nas ferramentas de cortes de metal duro que podem influenciar na 

qualidade da peça final. 

A metodologia empregada no estudo se fundamenta basicamente na revisão 

da bibliografia, ou seja, por intermédio de explicações fundamentadas em trabalhos 

publicados sob a forma de livros, revistas, artigos, e toda publicações especializadas 

na questão e demais informações que abordem direta ou indiretamente o tema em 

análise. 
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 2 CONHECER A INFLUENCIA DA FERRAMENTAS DE CORTE DE METAL 

DURO NA OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE TORNEAMENTO  

 

Em função das constantes mudanças que ocorrem no cenário atual, 

inúmeras empresas estão buscando cada vez mais uma diversificação de produtos. 

Fazendo com que venha a ocorrer um aumento na competitividade entre as 

empresas, fazendo com que essas mesmas empresas invistam em equipamentos 

modernos, processos de produção que resultem em aumento de produtividade, 

diminuição de custos e resultem em uma melhor eficiência em toda cadeia produtiva 

(DINIZ et al, 2010). 

Destacando que os setores de manufatura são os mais afetados diretamente 

pelas mudanças que ocorrem, e dessa forma, são muito pressionados por causa das 

evoluções tecnológicas que ocorre decorrentes da elevada concorrência de 

mercado, onde os desafios se encontram cada vez maiores, na busca de atender 

uma sociedade altamente globalizada, tecnológica, e que buscam produtos e 

serviços com alta qualidade (FUSCO et al, 2003). 

Assim, nota-se que conforme esses setores foram evoluindo e os 

consumidores necessitando de novos tipos de produtos, as empresas passaram a 

buscar um aumento na necessidade constante de se obter os melhores resultados e 

a diversificar os produtos visando atender todos os tipos de consumidores, em um 

menor tempo e custo de produção. Por conseguinte, as empresas do ramo de 

usinagem passaram a investir na tecnologia de ferramentas, visto que atualmente se 

observa a presença em uma quantidade imensa de possibilidades e tipos de 

ferramentas para qualquer tipo de usinagem, material, parâmetros de programação, 

dentre outros fatores mais (MACHADO et al, 2011). 

Assim, o processo de usinagem é caracterizado como sendo o processo de 

fabricação mais utilizado de forma global, transformando em cavacos algo em torno 

de 10% de toda a produção de metais e empregando um incontável número de 

pessoas (TRENT, 2000).  

As operações de usinagem podem ser entendidas como sendo todas 

aquelas operações que, ao atribuir à peça a forma, ou as dimensões ou o 

acabamento, ou ainda uma combinação qualquer desses três itens, geram cavaco. 

seno definidos como cavaco, a porção de material da peça retirada pela ferramenta, 

caracterizando-se por apresentar forma geométrica irregular (CAPUTO, 2016). 
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O torneamento é um processo mecânico de usinagem que tem por finalidade 

a obtenção de superfícies de revolução com auxílio de uma ou mais ferramentas. 

Nesse processo, a peça gira em torno do eixo principal de rotação da máquina e a 

ferramenta se desloca simultaneamente por meio de uma trajetória coplanar com o 

referido eixo. Observa-se que o rendimento de todos os processos de usinagem está 

diretamente relacionado às propriedades das ferramentas e aos parâmetros de corte 

utilizados na fabricação das peças, e isso se mensura na busca constante de 

inovações e fornecedores que possam necessariamente atender o nível extremo de 

produtividade com competitividade do mercado metalomecânico (FERRARESI, 

2006).  

Todas as ferramentas de corte compartilham necessariamente de quatro 

características de forma comuns, ou seja: ângulo de saída, ângulo de posição, raia 

de ponta e ângulo de folga. Verificando que cada uma delas deve estar presente em 

diversos graus para que a ferramenta funcione devidamente, destacando que as 

mesmas são à base da geometria de uma ferramenta de corte (NUNES, 2011). 

O torneamento é um processo mecânico de usinagem que objetiva a 

obtenção de superfícies de revolução com o auxílio de uma ou mais ferramentas 

monocortantes. Por conseguinte, a peça gira em torno do eixo principal de rotação 

da máquina e a ferramenta se desloca simultaneamente segundo uma trajetória 

coplanar com o eixo referido. Destacando que esta operação pode ainda ser dividida 

em operações mais específicas, conforme se verifica (FERRARESI, 2006): 

 

 Torneamento cilíndrico: Processo de torneamento no qual a ferramenta se 

desloca segundo uma trajetória paralela ao eixo principal de rotação da 

máquina. Podendo ser externo ou interno. Dessa forma, quando o 

torneamento cilíndrico, objetiva a obtenção na peça um entalhe circular, na 

face perpendicular ao eixo principal de rotação da máquina, o torneamento é 

chamado de sangramento axial; 

 Torneamento cônico: se refere a um processo de torneamento no qual a 

ferramenta se desloca segundo uma trajetória retilínea, inclinada em relação 

ao eixo principal de rotação da máquina, podendo ser externo ou interno; 

 Torneamento radial: é o processo de torneamento pela qual a ferramenta se 

desloca segundo uma trajetória retilínea, perpendicular ao eixo principal de 

rotação da máquina. Ou seja, quando o torneamento radial tem por 
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finalidade a obtenção de uma superfície plana, o torneamento é chamado de 

torneamento de faceamento. Além disso, quando o torneamento radial tem 

por finalidade a obtenção de um entalhe circular, o torneamento é 

denominado sangramento radial; 

 Perfilamento: é o processo de torneamento onde a ferramenta se desloca 

seguindo uma trajetória retilínea radial ou axial, objetivando a obtenção de 

uma forma definida, determinada pelo perfil da ferramenta (FERRARESI, 

2006). 

 

Qualquer que seja o processo de fabricação empregado, a qualidade da 

peça é avaliada e deve atender aos pré-requisitos de projeto, destacando que uma 

característica importante avaliada é a rugosidade da superfície (NUNES, 2011). 

A usinagem também é conhecida como o processo de fabricação com 

remoção de cavaco. Em analise a bibliografia especializada, verifica-se que se pode 

definir usinagem de forma mais abrangente, ou seja: “é uma operação que ao 

conferir à peça a forma, as dimensões, o acabamento, ou ainda a combinação 

qualquer destes itens, produzem cavacos”. E por cavaco define-se como sendo a: 

“Porção de material da peça, retirada pela ferramenta, caracterizando-se por 

apresentar uma forma geométrica irregular” (FERRARESI, 2006, p. 25 – 27). 

 
 
2.1 FERRAMENTAS DE METAL DURO E SUA INFLUÊNCIA DA FERRAMENTA DE 

CORTE NA OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE USINAGEM 

 

O metal duro é considerado um dos grandes impulsionadores da área de 

materiais para ferramenta, visto que em função desde tipo de material, foi capaz de 

ampliar-se significativamente as velocidades de corte, ou seja, praticamente 10x a 

mais comparada ao aço rápido (MACHADO, 2011). 

O uso de pastilhas de metal duro se refere a produção de peças a partir de 

partículas duras bem finas e divididas de carbonetos de metais refratários, juntando 

e compactando as partículas em altas temperaturas com um ou mais metais da 

classe do ferro (ferro, níquel ou cobalto) gerando assim, uma peça de grande dureza 

e forte resistência à compressão. Sendo que essas partículas de grande dureza são 
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carbonetos de tungstênio, usualmente empregadas na combinação com outros 

carbonetos, tais como os de titânio, tântalo e nióbio (NUNES, 2011).  

As ferramentas de metal duro aguentam temperaturas mais elevadas do que 

as do aço rápido, preservando assim, a dureza sendo altamente indicado para a 

usinagem. Consequentemente, empregando-se de metal duro, se consegue obter 

mais cavaco por minuto em comparação com o aço rápido, considerado assim, um 

material de ferramenta mais eficiente (DINIZ; MARCONDES; COPPINI, 2010). 

A seleção da ferramenta de corte deve ser seguida por determinadas 

informações fundamentais, tais como o material a ser usinado, o tipo e as condições 

de usinagem que a mesma irá passar. Em desbaste de cavidades em moldes e 

matrizes, é necessário que os insertos empregados venham a apresentar uma 

elevada tenacidade. Isto é, uma das melhores opções para se empregar dessas 

operações, peças e materiais é o metal duro (ROSADA, et al, 2017). 

Considera-se que um dos parâmetros que mais influenciam o desgaste e a 

vida da ferramenta é especifico a velocidade de corte. De modo geral, o avanço e a 

profundidade de corte também atuam fortemente no desgaste bem como na vida útil 

da ferramenta (FERRARESI, 2006).  

Ressaltando que para otimização da produtividade nos processos de 

usinagem, os parâmetros a serem modificados se referem inicialmente a 

profundidade de corte, acompanhado pelo avanço e finalmente pela velocidade de 

corte. Consequentemente, quando amplia-se a velocidade de corte, o tempo de 

usinagem é reduzido como consequência desse fato, entretanto, a ferramenta 

apresenta um desgaste elevado, altas velocidades de corte as quais induzem a um 

desgaste maior das arestas de corte, sendo assim, as baixas velocidades fazem 

com que o desgaste seja menor (ROSADA et al, 2017). 

Em relação ao tempo de usinagem de uma peça, verificou-se que é função 

entre avanço e velocidade de corte e que, observando que o tempo de corte reduz 

quando o avanço é aumentado, muito embora, isto acarrete em uma força de corte 

maior, podendo atingir o limite da resistência da aresta de corte ou da peça. Sobre a 

questão do avanço, o mesmo está relacionado proporcionalmente com a rugosidade 

da peça, dessa forma, o avanço não deve ser considerado uma variável para 

minimizar o tempo de corte, mas deve estar no valor máximo aceitável para a peça e 

processo (MACHADO et al, 2015). 
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De todos os processos de usinagem, o torneamento (figura 1) é o mais 

empregado. Este fato decorre do fato que a ferramenta é mais simples e é um 

processo mais fácil de monitorar na grande maioria dos casos (NUNES, 2011). 

 

Figura 1. Operação de torneamento cilíndrico externo 

 

 

Fonte: Nunes, (2011).  

 

Em se referindo ao processo de usinagem dos materiais, observou-se que 

cada peça produzida traz consigo uma grande contribuição ao acompanhar o 

rendimento do seu processo. Onde Ferraresi (2006), descreve que o rendimento de 

todos os processos de usinagem está diretamente relacionado às propriedades das 

ferramentas bem como aos parâmetros de corte utilizados na fabricação das peças, 

e isso se mensura na busca constante de inovações e fornecedores que possam 

atender a um nível extremo de produtividade com competitividade do mercado 

metalomecânico (RODRIGUES et al, 2011). 

Nota-se que nas últimas décadas, o desenvolvimento de novas ferramentas 

decorreu em função da necessidade de se usinar novos materiais e do 

desenvolvimento tecnológico da usinagem (MANERA et al, 2008; ROSA; DINIZ, 

1999). 

Considerando-se que mesmo com esse elevado desenvolvimento 

tecnológico, as ferramentas ainda são o motivo de grande dispêndio de 
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investimentos em pesquisa por parte de fabricantes e de centros de pesquisa em 

todo mundo (SCHÜTZER; SCHULZ, 2003).  

Dessa forma, aliar todas as características importantes de uma ferramenta 

de corte, tais como, elevada dureza, altas temperaturas e resistência mecânica, alto 

potencial de desgaste, alta tenacidade, alta resistência ao choque térmico, à 

compressão e elevada estabilidade química, entre outras, ainda não é disponível em 

uma mesma ferramenta (MATSUMOTO; DINIZ, 2000). 

Assim, a geometria da ferramenta de corte exerce uma função relevante na 

usinagem, que por meio por meio dela são encontradas as melhores condições de 

corte, desgaste da ferramenta, temperatura de usinagem, acabamento superficial, o 

tipo e forma do cavaco, entre outros. Assim, quanto maior a precisão demandada no 

processo de torneamento, mais específica e adequada deverá ser a ferramenta para 

atender as condições de corte necessárias. 

Por maior que seja a dureza e a resistência ao desgaste das ferramentas de 

corte e por menor que seja a resistência mecânica da peça de trabalho, a ferramenta 

sempre sofrerá um processo de destruição a qual demandara substituição. 
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3 A GEOMETRIA DE CUNHA CORTANTE EM FERRAMENTAS DE METAL 

DURO 

 

A geometria das ferramentas de corte é, comumente, gerada para realizar 

operações específicas e, por conseguinte, esta geometria é selecionada para 

desempenhar as funções exclusivas de usinagem (METALS HANDBOOK,1989).  

Em relação a questão Machado et al. (2015), apresenta as seguintes 

definições, que são empregadas para a determinação da cunha de corte de uma 

ferramenta de usinagem:  

a) Superfície de saída (Aγ). Se refere a superfície da cunha de corte 

sobre a qual o cavaco se move; 

b) Superfície de folga. É a superfície que determina a folga entre a 

ferramenta e a superfície em usinagem, dessa forma, assim existem a superfície 

principal de folga (Aα) e a superfície secundária de folga (Aα’); 

c) Cunha de corte. Considera-se a cunha formada pelas superfícies de 

saída e de folga, sobre a qual ocorre o corte do material;  

d) Arestas de corte. São especificadas pela interseção das superfícies de 

saída e de folga. Sendo assim, obtém-se a aresta principal de corte (S) e a aresta 

secundária de corte (S’), sendo que: 

 Aresta principal de corte (S), cuja cunha cortante, observada no plano 

de trabalho e com um ângulo da direção de avanço (φ) igual a 90º, indica a direção 

de avanço.  

 Aresta secundária de corte (S’), cuja cunha cortante, observada no 

plano de trabalho e com um ângulo da direção de avanço (φ) igual a 90º, indica a 

direção contrária à direção de avanço.  

e) Ponta de corte. É a interseção das arestas principal e secundária de 

corte. Sendo quer a ponta de corte pode ser a interseção das arestas ou a 

concordância das duas arestas, através de um arredondamento ou chanfro;  

f) Ponto de corte escolhido. Considera o ponto tomado como referência 

para as definições dos ângulos da cunha cortante.  

 

Desta forma, a figura 2, representa estes elementos da cunha de corte para 

uma determinada ferramenta. 
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Figura 2. Elementos de uma cunha de corte de uma ferramenta qualquer 

 

 

Fonte: Machado et al, (2015). 

 

Em relação a geometria da cunha de corte, Nascimento e Abrão (2000) 

lecionam que a mesma exerce influência determinante no desempenho do processo 

de usinagem. Sendo praticamente impossível prever qual seria a geometria ideal 

para um determinado caso. Visto que as variáveis envolvidas em um processo de 

corte são diversas, além do que em relação a geometria da ferramenta existem os 

parâmetros de corte, o material da peça, da ferramenta e, por conseguinte, o 

processo deve ser abordado de forma sistêmica e não linear, de alta sensibilidade.  

Descreve-se que a geometria da cunha de corte, a qual exerce grande 

influência na usinagem dos metais de forma mais específica na zona de deformação 

da peça, na distribuição de tensão, temperatura e nas forças de corte (YEN, JAIN E 

ALTAN, 2004). 

Em relação ao ângulo de cunha ou ângulo de gume (c), observa-se que 

quanto menor ele for, mais facilidade a cunha terá para desbastar. Deste modo, uma 

cunha mais aguda facilita a penetração da aresta cortante no material, e resulta em 

cavacos pequenos, o que é bom para o acabamento da superfície (RODRIGUES et 

al, 2011). 
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Em contrapartida, uma ferramenta com ângulo de cunha muito agudo 

apresentara uma resistência de sua aresta de corte diminuída. Fato este que pode 

danificá-la por causa da pressão exercida para executar o corte (MACHADO et al, 

2015). 

Destaca-se que qualquer material propicia resistência ao corte, a qual é 

diretamente proporcional a sua dureza e tenacidade. Assim, ao ser construída e 

empregada uma ferramenta de corte, deve-se necessariamente considerar a 

resistência que o material oferecerá ao corte. Sendo que a cunha da ferramenta 

deve apresentar um ângulo de cunha capaz de vencer a resistência do material a 

ser cortado, sem que sua aresta cortante seja necessariamente prejudicada (REIS, 

2015). 

Em contrapartida, não é suficiente que a cunha apresente um ângulo 

adequado. Sendo que a sua posição em relação à superfície a ser cortada vê 

influencia decididamente nas condições de corte, isto é, não deve haver área de 

atrito entre o topo da ferramenta e a superfície a ser cortada. Por conseguinte, 

buscando evitar isso, as ferramentas de corte devem apresentar um ângulo de folga 

ou ângulo de incidência (MATSUMOTO; DINIZ, 2000). 

 
 

3.1 SISTEMAS DE REFERÊNCIA DA FERRAMENTA  

 

Com a finalidade de definir os ângulos da cunha de corte é fundamental 

utilizar de um sistema de referência que seja possível localizar os planos que 

delimitam esses ângulos da ferramenta (FERRARESI, 2006).  

Sendo que o plano perpendicular à direção admitida de corte é denominado 

de plano de referência da ferramenta (Pr). Citando como exemplo o fresamento, 

observa-se que a ferramenta de corte atua de forma rotativa em torno de seu eixo e 

o plano de referência é perpendicular a direção de corte, isso significa que o mesmo 

inclui o eixo citado (DINIZ; MARCONDES; COPPINI, 2010).  

Em relação ao plano de corte da ferramenta ou plano efetivo de corte (Ps), 

verifica-se que a mesma contém à aresta de corte, ou passa de forma tangente a 

mesma quando possui uma forma curva, também é perpendicular ao plano de 

referência (DINIZ; MARCONDES; COPPINI, 2010).  
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O plano ortogonal ou plano de medida da ferramenta de corte (Po) é 

formado pelo cruzamento entre os planos de referência e de corte (RIBEIRO, 2016). 

Sobre o plano admitido de trabalho (Pf), o mesmo se refere a um plano que 

passa por um ponto de corte selecionado, que é perpendicular ao plano de 

referência da ferramenta e paralela a direção admitida de avanço (REIS, 2015).  

Plano dorsal da ferramenta se refere ao plano que passa pelo ponto de corte 

selecionado, e é ortogonal entre os planos de referência e admitido de trabalho da 

ferramenta (DINIZ; MARCONDES; COPPINI, 2010).  

Os ângulos de corte estabelecem necessariamente a forma da cunha de 

corte e são designados por letras gregas e recebem a classificação do plano e do 

sistema de referência sobre o qual são colocados. Dessa forma objetivando facilitar 

a nomenclatura e o entendimento, destaca-se que todos os ângulos, planos, ângulos 

e faces que se relacionam à aresta secundária, apresentarão o apóstrofo 

adicionados a sua simbologia (RIBEIRO, 2016).  

O Ângulo de posição da aresta de corte (κr ou χ) é encontrado em 

decorrência ao cruzamento entre os planos de corte da ferramenta e admitido de 

trabalho, medido no plano de referência. Ângulo de inclinação da ferramenta (λs) 

abrange os pontos localizados entre o plano de referência da ferramenta e aresta de 

corte, medido no plano de corte da ferramenta (RIBEIRO, 2016).  

Além disso, o Ângulo de ponta da ferramenta (εr) fica delimitado entre os 

planos principal de corte e secundário de corte, conforme demonstrado na figura 3 

(RIBEIRO, 2016). 
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Figura 3. Ângulos e planos de uma ferramenta 
 

 
Fonte: Ribeiro, (2016). 

 

Apresenta-se outros três ângulos de grande importância no sistema de 

referência da ferramenta, a sabe (FERRARESI, 2006): 

a) Ângulo de folga da ferramenta (α) formado pela interseção entre a 

superfície de folga (Aα) e plano de corte (Ps), e pode ser positivo ou negativo; 

b) Ângulo de saída da ferramenta (γo), identificado entre o plano de 

referência da ferramenta (Pr) e superfície de saída (Aγ) e pode ser positivo ou 

negativo (figura 4); 

Figura 4. Demonstração dos ângulos de saída e folga da ferramenta. 

  

Fonte: Ferraresi, (2006) 
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c) Ângulo de cunha da ferramenta (β) é gerado pelo cruzamento entre as 

superfícies de saída (Aγ) e folga da ferramenta (Aα), conforme demonstrado pela 

figura 5. 

Figura 5. Ângulo da cunha cortante em uma vista lateral. 

 

 
Fonte: Kalpakjian Schmid, (2008) 
 
 

Assim, a mudança na dureza da ferramenta usualmente é acompanhada por 

uma mudança para a geometria negativa com a finalidade de ampliar a produção, 

mas nem sempre. Por vezes, é necessário mudar para uma ferramenta de corte 

menos dura, entretanto com maior tenacidade. 
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4 DESGASTES DA FERRAMENTAS DE CORTES DE METAL DURO 

 

Verifica-se que durante o processo de usinagem dos metais ocorrem 

esforços mecânicos (forças de corte), vibrações do sistema e atrito dinâmico entre 

peça/ ferramenta e cavaco/ferramenta, os quais resultam no fim de vida da 

ferramenta de corte, que pode ocorrer subitamente por meio de quebra ou 

lascamento da aresta de corte, ou continuamente ao longo do tempo através de um 

desgaste progressivo.  Observa-se que os fenômenos de danificação da ferramenta 

de corte, demanda de sua substituição, podem ocorrer de várias formas (SANTANA, 

2011). 

Descreve-se que as falhas nas ferramentas de corte sejam elas decorrentes 

de desgaste ou por quebra, representam cerca de 20% da vida de uma ferramenta. 

Sendo que esses desgastes apresentados pelas ferramentas interferem 

necessariamente na qualidade superficial, precisão dimensional e 

consequentemente no custo final do produto (ALMEIDA, 2009). 

Sendo que o desgaste pode ser definido como a destruição de uma ou de 

ambas as superfícies que compõem um sistema tribológico (interação do atrito, 

desgaste e lubrificação), normalmente o mesmo envolvendo uma perda progressiva 

de material (HUTCHINGS, 1992). 

Assim, a quebra ou avaria representa uma consequência direta da evolução 

dos desgastes, onde Diniz, Marcondes e Coppini (2010), descreve que os tipos de 

desgastes e avarias mais comuns nas ferramentas de corte são as seguintes: 

 

 Deformação plástica do gume de corte: essa forma de avarias ocorre 

em decorrências à presença de elevadas pressões e temperaturas geradas na ponta 

da ferramenta, são resultantes da presença de elevadas velocidades de corte e 

grandes avanços. Conforme se pode verificar pela Figura 6, essas deformações 

provocam deficiências no controle do cavaco e deterioração do acabamento 

superficial da peça (DINIZ; MARCONDES; COPPINI, 2010). 
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Figura 6. Deformação plástica do gume de corte. 

 

 

Fonte. Sandvik, (2014). 

 

 Desgaste de flanco: ocorre na superfície de folga e é gerado pelo 

contato com a peça. É o desgaste mais comum em todos os processos de 

usinagem. Conforme se verifica pela figura 7, destacando que a causa principal é 

pelo atrito, ou seja, aderência com arrastamento, que ocorre entre o flanco da 

ferramenta e a superfície da peça, além de tensões residuais, inclusões e alterações 

microestruturais. Sendo que o aumento da velocidade de corte influencia 

necessariamente neste tipo de desgaste (DINIZ; MARCONDES; COPPINI, 2010). 

 

Figura 7. Desgaste de flanco 

 

 

Fonte. Sandvik, 2014. 

 

 Desgaste de entalhe: este desgaste conforme Figura 8, ocorre sempre 

nos dois extremos de contato entre a superfície de folga da ferramenta e a peça. 

Possivelmente em decorrência ao mecanismo de oxidação. Destacando que este 

tipo de desgaste é altamente prejudicial no acabamento superficial da peça e pode 
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modificar plenamente a forma original do gume de corte (DINIZ; MARCONDES; 

COPPINI, 2010). 

 

Figura 8. Desgaste de entalhe 

 

 

Fonte. Sandvik, (2014). 

 

 Desgaste de cratera: conforme se verifica pela Figura 9, esse desgaste 

ocorre na superfície de saída da ferramenta e é gerado pelo atrito com o cavaco 

devem decorrência da combinação dos mecanismos de difusão e adesão. Existe 

uma correlação da condutividade térmica com o desgaste de cratera. As ferramentas 

com baixa condutividade térmica apresentam uma tendência de reduzir a largura 

quanto o comprimento da cratera, dissipando a maior parte do calor para o cavaco. 

Além disso, observa-se que o crescimento deste desgaste resulta na quebra da 

ferramenta quando este se encontra com o desgaste de flanco (AURICH; EYRISCH; 

ZIMERMANN, 2012; DINIZ; MARCONDES; COPPINI, 2010). 
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Figura 9. Desgaste de cratera 

 

 

Fonte. Sandvik, (2014). 

 

 Trincas: são geradas pela variação excessiva de temperatura e esforço 

do gume de corte. Dessa forma, quando as trincas apresentam uma origem térmica, 

as mesmas ocorrem de forma perpendicular ao gume de corte conforme Figura 10 

Quando a mesmas tem origem mecânica, é paralela ao gume de corte conforme 

Figura 10b. Destacando que entre os fatores diretamente responsáveis pela 

variação da temperatura e esforços mecânicos pode-se atribuir, os seguintes: o corte 

interrompido, ineficiência de fluido lubrir-refrigerante, profundidade de corte e solda 

da pastilha no porta ferramentas (DINIZ; MARCONDES; COPPINI, 2010). 

 

Figura 10. Trincas 

 

 

Fonte. Sandvik, (2014). 

 

 Lascamento: esta avaria conforme se verifica pela Figura 11 ocorre em 

decorrência de choques que ocorrem entre a ferramenta e a peça, onde partículas 

relativamente grandes são retiradas de uma só vez. Ocorre principalmente em 
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ferramentas com material frágil ou quando o gume de corte é pouco reforçado. 

Prejudica significativamente o acabamento superficial da peça e pode levar a quebra 

da ferramenta. É mais comum de ocorrer no corte interrompido (DINIZ; 

MARCONDES; COPPINI, 2010; FERRARESI, 2006). 

 

Figura 11. Lascamento 
 

  
Fonte. Sandvik, (2014). 

 

 Quebras: esta avaria pode ocorrer inesperadamente em decorrência a 

presença de uma ferramenta muito dura, carga excessiva, raio e ângulos de ponta 

pequenos, corte interrompido e parada brusca no movimento de corte. Uma quebra 

de ferramenta não detectada, sem que ocorra uma interrupção na operação de 

usinagem, pode resultar em danos severos na máquina, peça e no porta-

ferramentas, conforme se observa pela figura 12 (DINIZ; MARCONDES; COPPINI, 

2010). 

 

Figura 12. Quebras 

 

 

Fonte. Sandvik, (2014). 
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Pelo quadro 1 são apresentadas as principais causas dos tipos de desgastes 

e avarias das ferramentas bem como as ações a serem tomadas para corrigi-las. 

 

Quadro 1. Principais tipos de desgastes, causas e ações para correção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte. Londero, (2014). 

 

A usinagem induz a uma deformação plástica bem como geração de calor, 

sendo que as consequências são transformações metalúrgicas e tensão residual na 

camada superficial usinada. A distribuição de tensões residuais apresenta uma 

tensão de tração máxima perto da superfície usinada e depois uma tensão de 

compressão. A profundidade da camada afetada e as tensões de tração e 

compressão aumentam quando a velocidade de corte aumenta (ANDRADE; LIMA, 

2011). 
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Assim, como consequência do processo de usinagem o atrito da ferramenta 

com a peça e os esforços de cortes iram resultar no final da vida útil da ferramenta 

de corte, que também ocorre mesmo que o torneiro tenha todo o cuidado na hora de 

utilizar a ferramenta e após este desgaste esta ferramenta é substituída por uma 

nova para dar seguimento ao trabalho. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelo exposto, pode-se verificar que a geometria da ferramenta de corte com 

ferramenta de metal-duro, a qual exerce uma função relevante no processo de 

buscar por maior produtividade, menos custo, e segurança de operação no 

desenvolvimento de peças, sendo a mesma considerada essencial para o devido 

desempenho de um processo de usinagem. Portanto, ressalta-se que por mais 

robusta que seja a ferramenta, se a mesma não venha apresentar as dimensões e 

ângulos específicos para a sua aplicação, não resultará em uma boa usinagem, visto 

que determinadas funções ficarão sobrecarregadas, podendo resultar em superfícies 

irregulares, dimensões incorretas, aquecimento excessivo na peça de trabalho e até 

mesmo o colapso da peça e vida útil da ferramenta de corte. 

No decorrer da pesquisa buscou responder qual a influência do revestimento 

de ferramenta, de corte e da geometria no desempenho e na sua vida útil em 

operações de torneamento.  Pode-se verificar que a geometria da cunha de corte 

exerce grande influência no processo determinante de desempenho do processo de 

usinagem. É praticamente impossível prever qual geometria seria a ideal para uma 

determinada situação. Onde as variáveis envolvidas em um processo de corte são 

diversas, visto que além da geometria da ferramenta existem os parâmetros de 

corte, o material da peça, da ferramenta e, portanto, o processo deve ser abordado 

de forma sistêmica e não linear, de alta sensibilidade. Assim, considera-se que a 

geometria da cunha de corte exerce grande influência na usinagem dos metais de 

forma mais específica na zona de deformação da peça, na distribuição de tensão, 

temperatura e nas forças de corte.  

Em relação aos principais mecanismos de desgaste, destacam-se a abrasão 

e a aderência em decorrência ao comportamento da evolução do desgaste que 

ocorrem nas diferentes velocidades de corte. A quebra da ferramenta é um 

acontecimento muito danoso, visto que usualmente a mesma resulta na perda da 

peça usinada, que pode ser de custo elevado e às vezes danifica até o porta-

ferramenta, podendo ainda resultar em problemas à máquina ferramenta. Ainda, em 

determinados casos a quebra faz com que o porta-ferramenta saia da sua posição 

original, ocasionando tempos passivos de reposicionamento e zeramento da 

ferramenta. 
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Para os profissionais da área, é fundamental que não se finde pesquisas 

relacionadas a esse tema, visto a importância em está em constante aprendizado, 

na busca por conhecer os inúmeros parâmetros que influenciam na geometria de 

ferramentas de torneamento, assim como os principais parâmetros de corte e as 

variáveis dos processos. 
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