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RESUMO 

 

Uma forma de garantir uma maior vida útil das ferramentas de corte utilizadas nos 
processos de usinagem e obter melhor acabamento das superfícies das peças é com 
a utilização dos fluidos de corte, no entanto, faz-se necessário conhecer as suas 
diversas variedades e adequações aos diferentes processos e tipos de materiais 
analisando suas principais vantagens, desvantagens e os problemas comuns que 
podem ser apresentados durante o procedimento. Dessa forma esse estudo dará 
condições de minimizar os problemas e riscos ocasionados pela má utilização dos 
fluidos de corte para o processo e para a saúde do trabalhador, além de orientar 
quanto ao correto descarte para proteção do meio ambiente. O método de pesquisa a 
ser utilizado para realizar esse trabalho será baseado em revisões literárias que serão 
devidamente estudados e analisados para fornecer as informações necessárias, a fim 
de, responder o problema proposto no trabalho e desenvolver os objetivos específicos 
relacionados para que a pesquisa seja concluída de maneira satisfatória. 

 
Palavras-chave: Fluido de corte; Processos de usinagem; Vida útil; Acabamento. 
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cutting fluids and their applications. 2019. 41 folhas. Trabalho de Conclusão de 
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ABSTRACT 
 
One way of guaranteeing a longer life of the cutting tools used in the machining 
processes and obtaining a better finish of the surfaces of the pieces is with the use of 
the cutting fluids, however, it is necessary to know its diverse varieties and adaptations 
to the different processes and types of materials by analyzing their main advantages, 
disadvantages and the common problems that can be presented during the procedure. 
In this way, this study will provide conditions to minimize the problems and risks caused 
by the misuse of cutting fluids for the worker's health and process, as well as to guide 
the correct disposal for environmental protection. The research method to be used to 
carry out this work will be based on literary reviews that will be duly studied and 
analyzed to provide the necessary information in order to answer the problem 
proposed in the work and to develop the related specific objectives so that the research 
is completed satisfactorily. 

 
Keywords: Cutting fluid; Machining processes; Lifespan; Finishing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A usinagem é um processo de fabricação que envolve a remoção de cavaco 

para dar a peça forma, dimensões, acabamento superficial ou uma combinação 

desses itens. Para a execução desse processo é utilizado uma ferramenta, que 

apresenta uma determinada vida útil até perder sua capacidade de corte, a perda 

dessa capacidade é geralmente avaliada através de um determinado grau de 

desgaste.  

Com o objetivo de reduzir o atrito do cavaco sobre a ferramenta durante o 

processo de usinagem surgem os fluidos de corte onde sua aplicação é muito vasta, 

entretando sua   sua estruturação  é analisada e então preparada de acordo com o a 

necessidade que se destina. 

Os fluidos de corte podem ser sólidos, líquidos ou gases que são aplicados em 

ferramentas e materiais, que estão em processo de usinagem, a fim de facilitar a 

operação de corte. A evolução dos tipos desses fluidos na usinagem dos materiais 

passou por algumas etapas, sendo introduzida em 1890 por F. W. Taylor que utilizou 

água para resfriar a ferramenta, depois água e soda ou água e sabão, com o objetivo 

de evitar a oxidação da peça e/ou da ferramenta. Após Taylor novas pesquisas 

desenvolveram outros tipos de fluidos além da água, pois ela apresenta baixo teor 

lubrificante além de oxidar a peça, a ferramenta e o maquinário. 

Essa pesquisa identificou os tipos de fluidos de corte e apontou os benefícios 

gerados pela sua correta utilização, analisando suas principais vantagens, 

desvantagens e os problemas comuns que podem ser apresentados durante o 

procedimento. Esse estudo dá condições de minimizar os problemas e riscos 

ocasionados pela má utilização dos fluidos para  não ocasionar danos e lesões a 

saúde do operador , além de orientar quanto ao correto descarte para proteção do 

meio ambiente. 

Uma favoravel  de assegurar uma totalidade e durabilidade  das ferramentas 

de corte que são usadas  em  usinagem e garantir  melhores resultados finalização da 

peças  em toda sua superficie ,acrescentamos o  fluidos de corte, porem dessa 

maneira,   faz-se necessário conhecer as suas diversas variedades e adequações aos 

diferentes processos e tipos de materiais. A partir disso, o problema lançado ao tema 

que norteou está pesquisa foi: “Quais os critérios que determinam a escolha do fluido 
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de corte de modo a maximizar seu benefício?” 

O objetivo que direcionou os estudos desta pesquisa, de modo a responder 

satisfatoriamente o problema foi: “Estudar a importância e os benefícios da utilização 

dos fluidos de corte para os processos de usinagem, assim como, suas principais 

vantagens e desvantagens, suas características e tipologia para facilitar a operação 

de corte e minimizar problemas e riscos”. A pesquisa foi dividida em três grandes 

grupos, de modo a manter a especificidade exigida pelo tema, a saber: “Conhecer as 

aplicaçoes  sua tipologia, e  Identificar as formas de funcionalidade  e critérios para 

selecionar ; Entender os impactos e cuidados especiais”. 

Diante disso, a presente pesquisa visa abordar, de acordo com a revisão da 

bibliografia, um quadro geral sobre os fluidos de corte, como, suas principais funções, 

classificação, tipologia, utilização e seleção, além de apresentar algumas tendências 

relacionadas ao seu uso e descarte e os impactos causados ao meio ambiente e a 

saúde humana. As informações apresentadas terão o objetivo de relacionar a melhoria 

da produtividade e da qualidade das peças a serem usinadas com o auxilio dos fluidos 

de corte, direcionar a seleção correta e os impactos causados pela sua utilização.  

O método de pesquisa utilizado para realizar esse trabalho foi baseado em 

revisão da literatura a partir de livros publicados sobre a tecnologia da usinagem dos 

materiais, fundamentos da usinagem dos materiais e lubrificantes, focando na parte, 

especificamente, de fluidos de corte para aprofundamento teórico do tema, também 

foram utilizados, como base de pesquisa para elaboração do trabalho, trabalhos 

científicos. 
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2. FUNÇÕES E TIPOLOGIA DOS FLUIDOS DE CORTE 

  De acordo com (CALLISTER,2000), Fluido de corte apresenta em sua 

composição de forma geralmente líquido, seu uso é de industrial para obter a 

funcionalidade   sobre a peça de refrigera-la, manter a lubrificação, previnir  contra a 

oxidação, limpar a area  de aplicação de usinagem, sendo assim melhorando  o 

acabamento da superfície usinada, entre outras funcionalidades. (CALLISTER, 2000). 

 

2.1 FUNÇÕES DOS FLUIDOS DE CORTE 

Na etapa de eliminação e redução do calor gerado durante o processo de 

usinagem, para   que o fluido exerça a função refrigerante é necessário que tenha 

baixa viscosidade para que se penetre na interface da peça/ferramenta), para melhor 

molhabilidade, (que é capacidade de molhara superfície sólida) sendo assim 

alcançando grandes valores de condutividade térmica e calor específico. (com 

finalidade de armazenação e condução de  calor a taxas altas). (CALLISTER, 2000). 

Entretanto para alcançar que um fluido da função de lubrificante é preciso que 

ele resista a altas temperaturas e pressões, que tenha propriedades antiaderentes e 

viscosidade propicia , e alta o bastante  para permitir  as superfícies e parcialmente  

baixa para melhor penetrar na interface. (CALLISTER, 2000). 

Durante o processo de usinagem surgi a formação do cavaco, que precisa 

ser extinto da área de corte da usinagem para melhor finalização   da peça, evitando 

danificar a ferramenta, ou espalhando a usinagem.  Um exemplo, na situação de 

operações de furação, é extremamente importante e útil o cavaco como função de 

fluido de Corte (FERRARESI, 1970). 

Para impedir a corrosão, um fluido deve executar a função de prevenção 

para que o metal entre em contato umidade e oxigênio, formando uma película 

protetora, quando o fluido for utilizado seja a água ou por esta base, acrescenta-se 

aditivos anticorrosivos ou óleo emulsificadores (FERRARESI ,2000  pg.22). 

Para que melhor se absorva  na interface da peça/ferramenta), resultando 

melhor  molhabiliade  que é capacidade de molhara superfície sólida) sendo assim, 

alcançando Máxima de  valores de condutividade térmica e calor específico. (com 

finalidade de armazenação e condução de  calor a taxas altas). (CALLISTER, 2000). 

Entretanto para alcançar que um fluido da função de lubrificante é preciso que 
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ele resista a altas temperaturas e pressões, que tenha propriedades antiaderentes e 

viscosidade propicia , e alta o bastante  para permitir  as superfícies e parcialmente  

baixa para melhor penetrar na interface. (CALLISTER, 2000). 

Após realizar a função de extrair o calor gerado sobre  a ferramenta e a peça, 

que é a fianlidade  do fluidos de corte, é submetida  elevadas  velocidades de corte, o 

fluido sai para a mesa da máquina ,é retirado  por canais e  por meio de um tubo para 

o reservatório, conforme mostra a figura  1. ( BIANCHI, 2004, p.22). 

O esquema da Figura 1 demonstra o processo de circulação de um fluido de 

corte que ao cair no reservatório é aspirado novamente pela bomba para devolvê-lo 

sobre a ferramenta e a superfície de trabalho e realizar novamente o processo ( 

FERRARESI, 2006). 

Figura 1 - Esquema de um sistema de circulação de fluidos de corte.     

 
Fonte: Iowa (2003). Esquema de um sistema de circulação de fluidos de corte, possui 

componente de reservatório, bomba, tubulações, refrigeradores, dispositivo de 
clarificação. 

 Constantemente há uma associação fluidos de corte e de lubrificantes ou 

refrigerantes devido a sua aplicação na usinagem, que tem a função de redução, 

previnindo o o atrito gerado entre a ferramenta e o material a ser usinada atraves da 

(lubrificação) resultando na diminuição da temperatura na area de corte atraves da 

refrigeração). (FERRARESI, 2006). 

2.2 TIPOLOGIA DOS FLUIDOS DE CORTE 

 Os fluidos de  corte geralmente são estabelecido dentro da sua estruturação 

são  classificados  em três tipos tipologia  que dependem do  seu estado físico, sendo 
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eles: sólidos, líquidos e gasosos. (CARRETEIRO; BELMIRO, 2006). 

2.2.1 Sólidos 

A utilização dos fluidos sólidos visa apenas à lubrificação no processo de 

usinagem, como exemplos ceras, pastas, sabão, banha de porco, o grafite e o 

bissulfeto de molibdênio, que pode ser visto na Figura 2 ( FERRARESI, 2006). 

 

Figura 2 - Partículas de bissulfeto de molibdênio   

 
Fonte: Mfrural (2015)  lubrificante seco a base de molibdênio em aerossol 100% não 
inflamável envasado com gás fluorado. 

 

 

A Figura 2 mostra partículas de bissulfeto de molibdênio antes de ser misturada 

em uma pasta ou óleo para então ser utilizado em ferramentas de corte com o objetivo 

de reduzir o atrito (CARRETEIRO; BELMIRO, 2006). 

Figura 3 - Graxa de bissulfeto de molibdênio. 

 
Fonte: Mfrural (2015) revestimento a base de bissulfeto de molibdênio indicado para 

problemas de engripamento e resistência a corrosão. 
 

O bissulfeto de molibdênio é transformado em pó de finíssimas partículas e é 
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misturado a um óleo ou uma pasta em forma de bastão que é então depositado nas 

superfícies de saída e de incidência da ferramenta reduzindo o coeficiente de atrito na 

interface. Por apresentar características lubrificantes em condições de extrema 

pressão a utilização desse composto tem apresentado excelentes resultados. 

(CARRETEIRO; BELMIRO, 2006). 

2.2.2 Líquidos 

Esse tipo constitui o maior grupo, mais importante e também o mais utilizado. 

Ele pode ser subdividido em: óleos de corte puros; óleos emulsionáveis ou solúveis; 

fluidos químicos ou sintéticos. (FERRARESI,1970). 

        O liquido selecionado para uso, depende a escolha do material ou a 

escolha do tipo da ferramenta. Sendo necessário que se conheça o processo de 

produção em que será aplicado, pois são indispensáveis junto a processos de 

usinagem. Tendo como critério o objetivo satisfatório com o uso do fluido, para mais 

produtividade, preservação da ferramenta ou precisão dimensional. 

2.2.3 Óleos de corte puro 

De acordo com Ferraresi (1970, p. 527) os óleos de corte são reconhecidos,por     

sua tipologia especifica, e por não mante-se imisturavel  com água para o uso na 

tratamento  de usinagem”. Esses óleos possuem uma grande variedade que vai desde 

o óleo mineral puro até os compostos especiais usados em operações mais severas. 

O calor específico desses óleos consegue extarir  que a maior quantidade  da água, 

desta forma  seu potencial de refrigeração é inferior que os aquosos. Um ponto 

vantajoso  é por sua efiecencia de lubrificantes , o que consequentemente gera a  

quantidade de calor menor. (FERRARESI,1970). 

O poder de refrigeração desses óleos está diretamente ligado a sua 

viscosidade. Os óleos leves (de baixa viscosidade) são indicados para operações de 

usinagem a altas velocidades, nas quais o calor deve ser precisa ser extraído 

imediatamente. Pois quanto  menor viscosidade maior será e eficacia   em operações 

onde a velocidade de corte é menor e o avanço e a profundidade de usinagem são 

maiores, resultando em maior  remoção de cavacos. (FERRARESI, 1970) 

São bons para cortes de baixas velocidades que necessitam a finalização mais 



 

 

22 

precisas. Mesmo  com o custo mas elevado, sua conservação proporcionam  para que 

a ferramenta tenha mas vida util e também oferecem uma boa proteção contra a 

corrosão, sua durabilidade conserva-se por  períodos longos e são de fácil 

manutenção. (FERRARESI, 1970). No entanto, esses óleos tem tido seu emprego 

reduzido devido ao alto custo em relação aos demais, aos riscos de fogo, a ineficiência 

em altas velocidades, ao baixo poder refrigerante, a formação de fumos além de 

oferecer riscos à saúde do operador. (FERRARESI, 1970). 

 

2.2.4 Óleos soluveis  

São emulsões de óleo em água como ilustrado na Figura 4, onde se tem uma 

combinação das excelentes propriedades refrigerantes da água com propriedades 

lubrificantes e antioxidantes dos aditivos. Os agentes que proporcionam a emulsão 

agem dividindo o óleo em partículas minúsculas e as mantém dispersas na água por 

um longo tempo (FERRARESI, 1970). 

Figura 4 – Óleos solúveis. 

 
Fonte: Inlub (2018) processo de usinagem com utilizações de óleos solúveis. 

 
Esses óleos são especialmente adequados para operações de usinagem em 

que se necessita de poder refrigerante e poder lubrificante, ou seja, em casos de 

velocidade de corte alta e baixas pressões específicas de corte. As emulsões mais 

fracas são indicadas para operações de corte mais leves, onde a necessidade de 

refrigeração é maior que a de lubrificação. Já a emulsões mais ricas apresentam 

melhores propriedades lubrificantes e antioxidantes (IOWA,2003). 

 

2.2.5 Fluidos de cortes quimicos 

São compostos monofásicos de substâncias completamente dissolvidas em 
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água também conhecidos como fluidos sintéticos e não contém óleo mineral em sua 

composição. (DINIZ;  MARCONDES; COPPINI, 2003). 

As principais vantagens da utilização desse fluido são: alta capacidade de 

refrigeração; maior vida útil, salvo em casos de contaminação, além de possui ação 

detergente limpando as canalizações e evitando naturais obstruções (DINIZ; 

MARCONDES; COPPINI,  2003). 

Alguns possíveis problemas também devem ser analisados como, por exemplo, 

a contaminação da graxa da máquina pela água ou então óleos lubrificantes ou 

hidráulicos que podem contaminar o fluido de corte químico. Outra questão também é 

que a pintura da máquina pode ser afetada pelos agentes químicos utilizados nesses 

fluidos ou então o fluido pode ser contaminado pelos elementos da tinta. (DINIZ; 

MARCONDES; COPPINI, 2003). 

A figura 5 , substâncias químicas que formam solução em água,utilizados 

como fluido de retificação de desbaste. Obtem boa proteção anticorrosivo e boa 

refrigeração. 

Figura 5 – Fluido corte sintético 

 
Fonte: Inlub (2018) soluções de fluido sintético         
 
2.2.6 Gasosos 

Os fluidos gasosos visam principalmente area de usinagem seja refrigerada 

tenha maior a expulsão do cavaco na operação. Sua efieciencia é limitada pois não  

lubrificam  nem de impedimento da corrosão. (CARRETEIRO; BELMIRO, 2006). 

     Dentre os vários fluidos de corte gasosos destacam-se o ar, que apresenta 

pequena capacidade de refrigeração, no entanto quando aplicado sobre pressão a 

temperaturas abaixo e 0°c apresentam resultados satisfatórios. (CARRETEIRO; 

BELMIRO, 2006). 

Outro exemplo é o dióxido de carbono que atua como um refrigerante de rápida 
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ação conseguindo extrair uma significante parte do calor produzido no processo de 

usinagem. O custo desse fluido é relativamente muito alto e por esse motivo seu uso 

requer velocidades máxima e constante,para a  remoção de cavaco  e para justificar 

seu emprego economicamente. (CARRETEIRO; BELMIRO, 2006). 

A Tabela 1 abaixo mostra as diferentes características obtidas comparando 

alguns tipos de fluidos de acordo com a classificação apresentada, onde 1 = ruim, 2 = 

bom, 3 = ótimo e 4 = excelente. 

 

Tabela 1 – Tipos de fluidos versus qualidade obtida 
 SINTÉTICO 

 

EMULSÕES  

 

ÓLEO DE CORTE PURO 

                              

     Calor removido 

 
4 2 1 

        Lubrificação 1 3 4 

        Manutenção 

 
3 1 4 

Filtrabilidade 

 
4 2 1 

           Danos 

        ambientais 
4 2 1 

Custo 4 2 1 

 
Fonte: Mfrural (2015) tabela de fluidos versus qualidade obtida. 
 
 

A eficiencia do fluidos de corte , quando a utilização é correta, obtem resultados 

satisfatorio pela sua  capacidade de reduzir expressivamente  o atrito, extrair o calo 

gerado e retirar o cavaco, que são suas principais funções, contribui na realização 

altas velocidades de corte propocionando mas rendimento  e ainda possibilita uma 

maior durabilidade da ferramenta ( CARRETEIRO; BELMIRO, 2006). 
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3. FORMAS DE APLICAÇÃO E CRITERIOS DE SELEÇÃO 

Alguns fatores exercem influências quando a escolha do fluido de corte para 

o material da peça, são levadas em consideração a   dificuldade manuseio, ou seja, 

condições adequadas de usinagem, também o material da ferramenta a ser utilizada, 

e a operação que será executada. O fluido do corte ao ser utilizado no processo de 

usinagem traz benefícios, não há impactos que interferem, de forma danoso ao seu 

processo, e isto depende diretamente nas condições de corte, no seu material, e da 

ferramenta, sendo imprescindível a seleção e fluido apropriado (CARRETEIRO; 

BELMIRO, 2006). 

 

3.1 FORMAS DE APLICAÇÃO 

O conhecimento exato do material e seu comportamento durante a usinagem, 

sob condições especificas, é o determinante para a escolha inteligente do fluido de 

corte adequado, que podem ser aplicado de diferentes maneiras segundo as suas 

características.(CARRETEIRO; BELMIRO, 2006). 

 
3.1.1 Aplicação Manual 
O uso do manual é realizada com mas praticidade, e uma das formas  é aplicando o 
fluido  diretamente na peça e na ferramenta de corte a ser  utilizada como demonstra 
a Figura 6, damos como exemplo, um galão de óleo como recipiente. Esta forma é 
uma  maneira simples com baixo custo  de aplicação do fluido, porém sua utilização é 
limitada nas operações de usinagem trazendo impecilios que resultam na 
inconsistências na aplicação. (IOWA, 2003). 
 
Figura 6 – Aplicação manual de fluido corte 

 
Fonte: Stemmer (2005) 
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3.1.2 Aplicação por jatos 
 

A aplicação por jatos que é demonstrada na Fiura 7 ocorre da seguinte maneira, 

o fluido é despejado na interface ferramenta/peça por meio de tubos, mangueiras ou 

sistema de esguicho. O fluido é direcionado e aplicado sob pressão a interface 

peça/ferramenta com o objetivo de maximizar os efeitos. Também é necessário 

regular a pressão, direção e tamanho do jato de fluido para alcançar a melhor 

resultado . (IOWA, 2003). 

 

Figura 7 – Aplicação de fluido de corte por jato 

 
Fonte: Stemmer (2005).  

 

3.1.3 Aplicação por atomização, pulverização através de névoa (Mist) 
 

O Ponto  de extrema importância  nesse tipo de aplicação reside  dimiuição de 

resíduos. Desta forma o  fluido é pulverizado, regularmente  com ar comprimido, e é 

projetado  na interface de corte através de esguichos. Pelo  fato  de o fluido ser 

aplicado propoçoes de baixas  taxas, em geral boa parte ou totalidade do fluido 

utilizado é levado.  Devido a  baixa taxa de aplicação impede a ultilização do  

refrigerante ser usado para transportar cavacos, desse modo   demostra  devem ser 

implementados  outros meios alternativos. (HASIB, 2018). 

 

 
3.2 APLICAÇÕES EM PROCESSO 
 

A escolha do fluido de corte baseado na operação de usinagem está 

diretamente ligada às condições da mesma. As diferentes situações de usinagens 

influenciam na escolha do fluido, operações mais severas, onde se tem alto avanço e 
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profundidade de usinagem e baixa velocidade de corte requer um tipo especifico, já 

em situações de usinagens mais brandas onde o avanço e a profundidade são mais 

baixos e a velocidade de corte mais alta é utilizado outro tipo de fluido para atender 

as características. (CARRETEIRO; BELMIRO, 2006). 

 

3.2.1 Retificação 
 

Os fluidos de corte são utilizados no local de processo de retificação para  que 

haja a limitação a geração de calor. Com intuito de alcançar a  redução do atrito na 

zona de corte, resultante  à lubrificação da superfície. Desta maneira se tem uma 

diminuição sobre o esforços e a potência de corte, pois uma porcentagem do calor 

gerado é extraido  dessa area  através da refrigeração,  uma das responsabilidade  do 

fluido  é conduzir   os cavacos para fora da região de corte (IRANI, 2005). 

 Nesse processo de usinagem o grande obstaculo  é a barreira de ar, que é 

resultante da própria rotação do rebolo. Nesta situação uma forma de solucionar  seria 

aplicando o fluido de corte em uma velocidade em igualadade  a velocidade periférica 

do rebolo. Sendo assim consegue-se  reduzir ou eliminar o efeito da camada de ar, 

também pode ser usada  uma proporção menor de fluido no processo, geralmente  em 

retificações   máxima velocidades  de corte, possibilitando minimizar as forças de corte 

em até 60% e a rugosidade em até 20% .(CATAI, 2004).  A Figura 8 ilustra essa 

retificação. 

Figura 8 – Fluido corte em processo de retificação 

 
Fonte: Stemmer (2005).Teste de retificação de superficies com rebolo vítreo 

ligado,com óxido de aluminio (https:/moldesdeinjecãoplasticos.com.br/fluido). 
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3.2.2 Torneamento 
 
 

O fluido é aplicado sem pressão, por cima o mais próximo possível do gume, 

para que o cavaco mude a direção do jato e o local seja inundado. O tubo de saída 

deve ter um diâmetro de ao menos ¾ da largura da ferramenta. (STEMMER, 2005).  

A prioridade da função de corte é conseguir o escoamento de cavacos, também 

refrigerar e lubrificar as ferramentas e material das peças. Resultando em grande 

acabamento, garantindo maior segurança, qualidade da peça e utilidade da 

ferramenta. (IRANI, 2005). 

      A Figura 9 ilusra esse processo. 

 

Figura 9 – Fluido de corte em processo de torneame 

 
Fonte: Stemmer (2005) 

 

Em cortes mais pesados deve-se aplicar um jato por baixo do gume com 

alguma pressão, além do jato por cima, conforme mostrado na figura 10 abaixo: 

Figura 10 – Torneamento com dois jatos 
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Fig. 10.  Fonte: Stemmer (2005) 
 
 
3.2.3 Fresamento 
 

  No caso de operações de fresamento, é indicado a utilização de dois 

esguichos, um esguicho na frente da ferramenta e outro atrás. Junção de ambos 

desempenham  a função de refrigerar a peça e a ferramenta, e deslocarem o cavaco.o 

fluido de corte  tem como principal função trazer a  melhoraria ao processo de 

usinagem, sendo assim reduzindo custos.  Outro ponto  positivo será o acabamento 

que será superficial de boa qualidade. (CUTTING,2019). 

 

  

3.2.4 Alargamento e furação 
No caso utilização de jatos de altas velocidades o resultando são de maior  

eficiencia  nesse tipo de operação, entretanto, necessitam  da utilização de bombas 

de alta pressão o que resulta na difusão do fluido e névoas.  O direcionamento  do 

fluido  de ser na região onde a ferramenta  encontra  a peça e deve ser encharcado 

para  que o fluido alcance os gumes.  

Neste processo o operador, durante o processo de furação, precisa  retirar, 

eventualmente, a ferramenta removendo os cavacos que geralmente ficam  alojados 

no furo. O uso  de ferramentas que possuam furos para óleo integrados é uma opcçao 

satisfatória pois também ajudam na limpeza d o s  cavacos da região do furo 

(CUTTING,2019). A Figura 11 ilustras as rocas com furos para oleos integrados. 
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Figura 11 – Broca com furos para óleos integrados 

 
Fonte: CIMM (2009)  

 
Para realizar a seleção correta do fluido de corte é necessário conhecer os 

objetivos, ou seja, a função desejada dentro do processo de usinagem a ser utilizado, 

pois para encontrar a melhor combinação e assim obter o melhor proveito do fluido e 

de suas propriedades não é tarefa simples e, em muitos casos, exige intensas 

pesquisas. 

Alguns dos principais objetivos desejados com a utilização dos fluidos de corte 

são: aumento da produção; aumento da vida útil da ferramenta; arraste de cavacos; 

melhor acabamento. O critério de seleção deve levar em consideração alguns 

aspectos como, o processo de usinagem, qualidade e acabamento superficial, 

material da peça e da ferramenta, análise econômica entre outros. Observando de 

forma critica todos os aspectos descritos é possível realizar uma boa escolha do fluido 

de acordo com o que se deseja alcançar (STEMMER, 2005). 

 

3.2.5 Material da peça 
È de extrema importância o Analise do  material da peça, pois há variação no 

fluido a que será utilizado considerando  a velocidade de corte longo do processo. Um 

dos fatores é a usinabilidade do material que é determinada  pelo seu desempenho 

ao longo do processo de usinagem e pelas conformidades da peça, por não 

apresentar dificuldade   de  corte, de ser  furado, torneado ou fresado, mantendo  suas 

propriedades (CHIAVERINI, 1986). 

 Quando um  material que demostra baixa usinabilidade sua  usinagem deve 

ser feita em  baixas velocidades de corte,  nestes casos especificos o atrito que é 

provocado  ao longo do  processo excede a elevação da temperatura. Portanto deve-

se utilizar um fluido lubrificante, como  o óleo integral (CHIAVERINI, 1986). 
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Já materiais que possuam boa usinabilidade poderão ser usinados a altas 

velocidades o que gera muito calor durante o processo. Para esse tipo de situação 

podem ser escolhidas as emulsões (CHIAVERINI, 1986). 

3.2.6 Aços 

Como já mencionado, para aços que apresentam boa usinabilidade 

recomenda-se a utilização das emulsões e soluções, já para aqueles onde a 

usinalidade é difícil, como por exemplo, o aço inox ou o aço fundido, recomendam-se 

emulsões com aditivos de extrema pressão e óleos altamente aditivados para evitar o 

empastamento do material na ferramenta (AMORIM, 2003). Em casos onde os aços 

apresentem extrema dificuldade de usinagem como manganês, aços CrMo, aços 

silício, faz-se necessário a utilização de óleos de extrema pressão. 

3.2.7 Ferro fundido 

O ferro fundido cinzento e o maleável são geralmente usinados a seco pois 

possuem capacidade de amortecimento e favorece a quebra dos cavacos e 

deslizamento devido a presença do grafite em sua composição. O contato entre esse 

grafite e a utilização de emulsões e óleos de corte formam uma pasta que entopem 

os filtros e podem prejudicar o funcionamento da ferramenta, já em casos de 

alargamento manual de furos a mistura de grafite com sebo gera bons resultados. 

(STEMMER, 2005). Em ferro fundido branco são necessários a utilização de aditivos 

de extrema pressão. (AMORIM, 2003). 

3.2.8 Ligas de alumínio 

São usinadas em alta velocidade, pois apresentam boa usinabilidade. Por 

apresentar boa condutividade térmica o calor gerado durante o processo é 

rapidamente dissipado, devido a isso normalmente a usinagem é feita a seco ou com 

óleos inativos sem enxofre. Não A utilização de emulsões não é recomendada pois 

pode levar a auto-ignição devido à liberação do hidrogênio (AMORIM, 2003).  

Em operações que apresentam dificuldade utilizam-se óleos com aditivos de 

extrema pressão com uma composição que impeça a formação de manchas negras 

na peça. Não se deve utilizar soluções aquosas em ligas de alumínio que apresente 

alto teor de zinco, pois essa combinação reage formando hidrogênio e amoníaco com 

sério risco de incêndio e explosão. (STEMMER, 2005). 

3.2.9 Ligas de cobre 

Possui variação de usinabilidade dependendo da quantidade e dos elementos 
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envolvidos na liga. Utilizam-se fluidos de corte mais viscosos para a usinagem do 

cobre puro, pois formam cavacos longos e apresentam péssimo acabamento. Para 

ligas que formam cavacos longos são utilizados óleos de baixa viscosidade com 

aditivos para melhorar o efeito lubrificante e deve-se tomar cuidado com o tipo de 

fluido utilizado para não manchar a peça. Latão, bronze e metais de maior dureza são 

fáceis de usinar seco ou com emulsões. (CHIAVERINI, 1986). 

3.2.10 Ligas de magnésio 

Permitem a usinagem a altas velocidades e apresenta bom acabamento, no 

entanto, como o magnésio oxida facilmente é recomendado que a usinagem seja 

realizada a seco ou com óleos refrigerantes de baixa viscosidade sem enxofre. 

(AMORIM, 2003). 

3.2.11 Material da ferramenta 
O material da ferramenta de corte deve ser mais duro, nas temperaturas de 

trabalho, que o material que estive sendo usinado, mas não ao ponto de se tornar 

quebradiço nem de perder resistência mecânica, tenacidade. Deve também 

apresentar alta resistência ao desgaste, compressão, cisalhamento e ao impacto. 

(CHIAVERINI, 1986). 

3.2.12 Aço rápido 
         Esse tipo de material permite a utilização de qualquer tipo de corte seja 

ele solúvel ou insolúvel. Este aço tem a sua usinalidade com diversas ligas, podendo 

ser utilizado todos os tipos de óleo. Outro ponto é o material de ferramenta de corte 

que será utilizado, pois precisa ser um óleo apropriado para o processo. Sendo assim 

preservara a ferramenta, melhorando a qualidade do corte, resultando melhor 

acabamento. (AMORIM,2003). 

 

3.2.13 Metal duro 
O metal duro, assim como o aço rápido, não apresenta restrições para a maioria 

dos fluidos, no entanto apresenta problemas com sensibilidade a choques térmicos. 

Para minimizar esse problema recomenda-se ligar o fluido de corte antes de se iniciar 

a operação, depois de terminar a usinagem manter o fluxo do fluido de corte por algum 

tempo, usar óleos de baixa transferência de calor quando o fluxo do fluido refrigerante 

não for constante (STEMMER, 2005). 

3.2.14 Cerâmica e diamante 
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Para ferramentas de cerâmicas o processo de usinagem geralmente é 

realizado a seco. Já para usinagens com ferramentas de diamante utilizam-se na 

maioria das vezes soluções aquosas. (STEMMER, 2005). 

3.2.15 Cerâmica e diamante 
Quando a  usinagem  é feita com baixa velocidade de corte são necessários  a 

utilização de fluidos que desmonstrem boas qualidades de lubrificação, como é o caso 

dos insolúveis, e  os óleos com aditivos de extrema pressão. Entretanto os processos 

com alta velocidade de corte as perspectivas são que o fluido demostre  qualidade 

refrigerante, tanto quanto as emulsões ou soluções. Os  processos de usinagem 

apresentam sua dificuldade  em  ordem de fatores,que são as seguintes : serrar, 

fresar, furar, tornear, cortar, furação profunda, escanhoar engrenagens e fazer roscas. 

(CALLISTER, 2000). 

E  no processo de retificação leve geralmente são usados fluidos de corte 

misturáveis em água e através da aplicação  dos aditivos o conjunto peça-ferramenta 

recebe a proteção contra a corrosão, reduzindo o atrito e o desgaste. Outro ponto para 

a  retificação com rebolos perfilados provocam muito calor de atrito, considerando-se 

o requisito quanto a precisão de forma, medidas e acabamento superficial de 

qualidade, sendo necessario a  utiliza-se óleos com aditivos redutores do atrito. 

 Em processos de superacabamento ,são usados o óleos de viscosidade baixas 

com aditivos de máxima pressão, com a finalidade de  reduzir o atrito e desgaste, para 

que se obtenha  a mínima rugosidade superficial. (CALLISTER, 2000). A Tabela 2 

apresenta diversos  fluidos de corte utilizados em diversos  processos de usinagem 

de acordo com o material da peça. 

Tabela 2 – Seleção do fluido de corte de acordo com o material da peça e o processo 
de usinagem. 
    MATERIAL   FRESAMENTO   FURAÇÃO  ROSCAMENTO T ORNEAMENTO 

 
Alumínio 

Óleo  solúvel   

(96% água) ou óleo 

mineral. 

Óleo 

solúvel(70 90% 

água). 

25% óleo a base 

enxofre 

misturado com 

óleo mineral. 

Óleo mineral com 

10% gordura ou óleo 

solúvel. 

 
Latão 

Óleo solúvel (96% 

água).  Óleo solúvel 
10-20% banho com 

óleo mineral 

Óleo mineral com 

10% gordura 

 

 
Bronze 

 
Óleo solúvel 

 
Óleo solúvel 

30% banha com 

70% de óleo 

 
Óleo solúvel 
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mineral 

 
Aço-ligas 

10% banha animal 

com 90% óleo 

mineral 

 
Óleo solúvel 

30% banha com 

70% óleo mineral 

25% óleo a base 

enxofre com 75% 

óleo mineral 

 
Ferro fundido 

 

 
Seco 

 

 
Seco 

Seco  ou 25% 

banha com 80% 

óleo mineral 

 

 
Seco 

 

Fonte: Cutting (2018) 
Para alguns processos específicos de usinagem como as brochadeiras e 
rosqueadeiras são utilizadas ferramentas caras que exigem alto grau de acabamento 
das peças, fazendo-se necessário a utilização de fluidos de corte especiais, em geral 
óleos com aditivos de extrema pressão (CALLISTER, 2000). 

Ferro maleável Óleo solúvel Óleo solúvel Óleo solúvel Óleo  solúvel 

Cobre 
Óleo solúvel Óleo solúvel Óleo solúvel Óleo solúvel 

Aço 

erramenta baixo 

carbono 

Óleo solúvel  Óleo solúvel 
25-40% banho 

com óleo mineral 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% banha com 75% 

óleo mineral 
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4. IMPACTOS E CUIDADOS ESPECIAIS 

 
Com o objetivo de evitar a deterioração prematura dos fluidos de corte é preciso 

que alguns cuidados sejam tomados, desde o seu armazenamento até o ponto de 

aplicação na região do corte para evitar contaminações. Ambientalmente, o descarte 

incorreto e o não tratamento do fluido de corte ocasionam impactos no solo e na água 

além de impactar também o ar durante a utilização no processo de usinagem (MUNIZ, 

2008). 

 As conseqüências mais comuns para o trabalhador que durante muito tempo 

tem parte de sua pele em contato com óleo de corte ou óleos solúveis além da 

respiração e/ou ingestão de poluentes derivados dos mesmos são doenças como 

dermatites, alergias, perda da capacidade pulmonar, câncer gastrintestinal e 

possibilidade de contrair outros tipos de câncer. (MUNIZ, 2008). Os fabricantes de 

fluidos de corte têm desenvolvido óleos com vida mais longa, a fim de minimizar o 

descarte e causar menor dano a saúde do operador, mantendo a sua capacidade 

refrigerante e/ou lubrificante. 

 
4.1 ARMAZENAGEM, TRATAMENTO E DESCARTE 

A resolução n°9 do Conama, de 31 de agosto de 1993, trata da política de 

reciclagem e descarte de fluidos de corte. A armazenagem dos fluidos de corte é um 

ponto de bastante atenção, pois pode gerar danos que prejudiquem a saúde do 

funcionário, a contaminação do fluido e do meio ambiente, além de poder ocasionar 

até explosões. Dessa forma ela deve ocorrer de maneira a evitar a infiltração de outros 

líquidos, para que não haja o contato com o fluido armazenado, inclusive a água, a 

faixa de temperatura recomendada para a armazenagem situa-se entre 10º a 45°c. 

De acordo com Iowa Waste Reduction Center (2003) uma ou mais das 

seguintes propriedades descritas abaixo são apresentadas pelos resíduos 

considerados perigosos, e devem ser levados em consideração, sendo elas: 

 Ignitabilidade: são os resíduos que possuem propriedades que podem 

inflamar durante o transporte, armazenamento ou descarte. 

 Corrosividade: Suas caracteristicas possuem, em sua composição 

contaminadores  tóxicos, reagente  a outros  elementos sendo prejudicial a saúde 

humana. 
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 Reatividade: Seus  resíduo podem gerar danos, como explosão, 

independente  do  periodo  do ciclo de descarte. 

 Toxicidade:  Sua composição é prejudicial a saúde humana devido a  

quantidades suficientes de arsênio, bário, cádmio, cromo, mercúrio, selênio e prata . 

causando danos saúde física e ao meio ambiente. 

        O fluidos de corte  apos utilizado podem ser descartados, deacordo as 

normas especificas para tal processo, ou reciclados interno pela empresa  

responsavel ou por uam tercerizada  de serviços especializado em reciclagem,  

especializado neste  serviço (MUNIZ, 2008). 

O descarte os resíduos não poderão ser despejados no ambiente para não 

contaminá-lo, o procedimento são o  tratamento  dos residuos,e da qualidade do 

tratamento, o resultando na   eliminação destes. Neste  tratamento nem sempre é 

eficaz para tornar o fluido reutilizável. Quando o fluido demontra  algumas das 

características abaixo ele se tornará intratável , deve-se ir para  descarte  e a máquina 

limpa antes da aplicação de um novo fluido. (IOWA, 2003). 

 Apresentar PH menor que 8.0 

 Possuir aparência escura ou preta, pois o normal é uma aparência leitosa 

ou opaca. 

 Presença de forte odor azedo ou de degradação, o correto é um leve odor 

de produto químico. 

Ao contrário dos separadores de ciclone,  A centrifuga  conseguem isolar 

mostrado na figura 12,  mesmo óleos inadequados  que foram emulsificados no fluido 

com a função de  bactérias, sendo assim , é um processo com mas eficacia  que os 

separadores de ciclone. 

Figura 12 – Separador ciclone industrial 

 
Fonte: CIMM (2009) 
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Existem diversos tipos de tratamentos e podem ser feitos, por exemplo, da 

mesma forma que é feito o tratamento da água, ou seja, a partir de tanques de 

sedimentação, onde o fluido é despejado em um tanque de decantação e após certo 

tempo as impurezas sólidas se depositam no fundo e óleos indesejáveis flutuam na 

superfície, onde são removidos. (IOWA, 2003). 

Outro tipo de tratamento é com a utilização de separadores magnéticos, que 

utilizam ímas para remover as partículas ferrosas e os cilindros magnéticos separam 

essas partículas do líquido, que logo são eliminadas através de raspagem do cilindro, 

já as partículas não ferrosas são eliminadas por outro processo. 

Nos separadores de ciclone, que também é um tipo de tratamento, o fluido entra 

em um reservatório em forma de cone e a força da centrifugação faz com que as 

partículas de impurezas escorreguem para fora. (IOWA, 2003). A figura a seguir 

mostra um separador ciclone industrial utilizado para tratamento dos fluidos de corte. 

Os equipamentos de filtração  tem em seu funcionamento garantir  a passagem 

do fluido de corte ,este processo acontece quando o  material permeável que permite 

a extração de partículas inapropriadas  incluindo a filtração a vácuo, por pressão e por 

gravidade. Outro metedo  se dá por  separação por flotação onde  o fluido de corte é 

aerado ,com proposito de pa causar a separação e os óleos e partículas são levadas                

para a superfície onde são anuladas. (HEISEL,1998). 

4.2 IMPACTOS AO SER HUMANO 

No processos de usinagem, são extrema importância o fluido  de corte, no 

entanto a sua  maioria  apresentam danos ao meio ambiente, se a manipulaçao  ou 

exposição for inadequada  podem causar danos a saude humana .O fluido de corte 

pode  atingir diretamente o operario devida sua utilização que  pode ser  direta ou 

através de vapores, névoas ou subprodutos formados durante o processo de 

usinagem. (MUNIZ, 2008). 

As  Causas  de doenças  são pela ação direta dos fluidos de corte atraves do 

manunseio são corriqueiros : problemas de pele, como dermatites,irritaçoes e 

erupções,doenças pulmonares, asmas ,bronquite, pneumonia ,comprometimento das 

vias respiratórias ,e podendo desenvolver o cancer. ( AMORIM, 2003). Conforme 

exemplo na Figura 13 que demonstra as mãos de um operário com dermatite 

ocupacional, adquirida no ambiente de trabalho, devido ao contato direto com fluidos 
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de corte. 

Figura 13 – Dermatite causa pelo contato com o fluido de corte 

 
Fonte: CIMM (2009) Dermatite de contato alérgico por fluido de corte. 

É ocasionado por exposição da pele em contato direto com fluido de corte, causando    
lesões agravante na pele. 
 
4.3 IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE 

Os impactos no meio ambiente, se dá principais produtos  e levam  

características funcionais aos fluidos de corte lamentavelmente  são, em sua maioria  

são  danoso. A Figura 14 demonstra questões ambientais relativas  à aplicação de 

fluidos de corte em processos de usinagem.  

Figura 14 – Aspectos ambientais relacionados ao fluido de cortes 

 
Fonte: CIMM (2009) 

Quando se perde as  propriedades do fluido de corte  mesmo deve-se  

descartado, neste caso  o processo de reciclagem integral torna-se implaticável , 
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sendo inviavel economicamente e também  o tratamento não  garante a  eliminação 

dos  problemas apresentados na figura 14 acima, pois ao longo do processo de 

usinagem são gerados  gases devido  a sua elevadas temperaturas de corte. 

(AMORIM, 2003). 

Uma das soluçoes para a redução  os danos causados pela utilização dos 

fluidos de corte reduzir  os impactos ambientais  e ao ser humano, Atraves de estudos 

e pesquisas alguns metodos procuram ilucidar  os problemas que por estes são 

causados, algumas pesquisas apontam exemplos como  a usinagem a seco, dessa 

maneira  não seria  a utilizado o  de fluidos de corte. (CIMM, 2009). 

Porém, para alguns  processos esse tipo de usinagem é impraticável;  

resultando o Corte com pequena quantidade de fluido, para isso são aplicados um 

volume baixissimo de fluido simultaneamente  com a pulverização de um fluxo de ar. 

Alguns subprodutos são indesejáveis tais como o vapor, a névoa e a fumaça de óleo 

, sendo indispensável a implantação de um sistema de exaustão. (HEISEL, 1998). 

Uma alternativa bem utilizada é o fluido  de corte biodegradáveis, por  sua 

facilidade de degradação,  em geral, este Fluido não são danoso ao operador  muitas 

das vezes desmonstram  melhor rendimento. Para exemplificar  uma fonte renovável  

são e fluido é o a base de óleo de mamona, por não ser  utilizadas substâncias 

derivadas do petróleo, juntamente ao fluido são acrescentados ao detergentes, que 

unificando o óleo e a água, um anticorrosivo e um bactericida. (CIMM, 2009). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os fluidos de corte são de extrema importância na área industrial dentro dos 

processos de usinagem, pois possibilitam grandes vantagens para o processo 

produtivo. Existe uma grande variedade desses fluidos e dentre suas diversas funções 

estão, refrigerante, lubrificante e arraste de cavacos gerados durante a usinagem. 

Eles podem ser apresentados nos estados sólido, líquido ou gasoso e possuem uma 

gama de variedades que são utilizados dependendo do material e do processo a ser 

realizado. 

Para realizar a seleção correta do fluido de corte é necessário observar 

algumas condições, como por exemplo, o material da peça que será usinada, o tipo 

de processo que será utilizado e o material da ferramenta, além de conhecer o objetivo 

que se deseja alcançar com a utilização do fluido para assim maximar os efeitos e 

garantir uma boa qualidade da superfície da peça e uma maior vida útil da ferramenta. 

No entanto, a utilização dos fluidos de corte geram pontos negativos e que 

devem ser levados em consideração. Os danos causados por eles afetam ao meio 

ambiente através do descarte, que se realizado de qualquer maneira, sem respeitar 

as exigências observadas em lei, podem ser bem agressivas ao ambiente. Também 

geram danos severos ao ser humano que em contato direto ou até mesmo indireto 

com os produtos podem contrair uma série de doenças, como as dermatites, doenças 

respiratórias e de forma mais grave o câncer. 

Desse modo, conclui-se que para se obter o melhor efeito de um fluido de corte 

é necessário conhecer as condições de usinagem e o tipo de material a ser utilizado, 

para se alcançar melhorias no processo e redução de custos, como, o desgaste das 

ferramentas. No entanto, devem ser realizados os processos de tratamento desses 

fluidos e atentar-se para o manuseio, armazenamento e descarte correto, de modo a 

evitar conseqüências severas tanto ao meio ambiente quanto ao ser humano. A 

pesquisa proporcionou de maneira satisfatória o conhecimento da variedade dos 

fluidos de corte, sua correta utilização dependendo da função desejada e atentou para 

os perigos da sua utilização e descarte. 
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