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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta os resultados, análises e conclusões de um estudo realizado 

com objetivo de minimizar o processo de formação e evolução de trincas de origem térmica 

em insertos de metal duro usados no fresamento frontal.  

O foco principal da pesquisa baseou-se na observação de que, por ser um processo de 

corte interrompido, o fresamento impõe um carregamento térmico cíclico à ferramenta de 

corte, conduzindo a frequentes variações de tensões nas camadas superficial e sub-superficial 

de seu gume cortante. Tal característica leva à formação de trincas no substrato, 

perpendiculares a aresta de corte, as quais auxiliam na aceleração do desgaste e no fim de vida 

da ferramenta.  

Muitos trabalhos foram publicados sobre o assunto enfatizando a ciclagem térmica 

imposta pelo processo de fresamento como a principal causa da formação das trincas 

térmicas. Neste caso, o fenômeno surge como conseqüência da diferença de temperatura 

sofrida pela ferramenta de corte a cada giro da fresa, normalmente definida pela diferença 

entre as temperaturas no gume cortante imediatamente ao final das fases ativa e inativa (fator 

T). 

Assim, propôs-se neste trabalho uma técnica que visa amenizar esta ciclagem térmica 

característica, por aproximar o fresamento frontal de um processo quase contínuo do ponto de 

vista térmico. Neste caso, um jato de ar quente foi aplicado na fase inativa da fresa durante 

todo o processo de usinagem, com objetivo de minimizar o fator T. Esta técnica foi aplicada 

usando três valores de temperatura do jato de ar, 100, 350 e 580 ºC na condição a seco e 

580°C na condição com fluido de corte aplicado por névoa. Além disso, também foram 

realizados ensaios a temperatura ambiente. Ao final dos ensaios de fresamento, os insertos 

foram conduzidos a um microscópio eletrônico de varredura, onde a quantidade de trincas 

térmicas geradas em cada condição, o desgaste e demais avarias foram analisadas.  

De maneira geral, observou-se que o aquecimento da fase inativa forneceu 

resultados positivos na redução da quantidade de trincas térmicas no 

fresamento frontal com insertos de metal duro. Além disso, a aplicação de 

fluido de corte por névoa foi eficaz na diminuição do desgaste das 

ferramentas de corte ensaiadas. 

 

Palavras Chave: Trincas térmicas, Desgaste, Fresamento frontal, Metal duro. 
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ABSTRACT 

 

This work presents the results, analyses and conclusions about a study carried out with 

objective of minimizing the thermal cracks formation on cemented carbide inserts during face 

milling.  

The main focus of investigation was based on the observation that milling process is 

an interrupted machining process, which imposes cyclic thermal loads to the cutting tool, 

causing frequent stresses changes in its superficial and sub-superficial layers. These 

characteristics cause the formation of perpendicular cracks from cutting edge which aid the 

cutting tool wear, reducing its life. 

Several works on this subject emphasizing the thermal cyclic behavior imposed by the 

milling process as the main responsible for thermal cracks formation have been published. In 

these cases, the phenomenon appears as a consequence of the difference in temperature 

experienced by the cutting tool with each rotation of the cutter, usually defined as the 

difference between the temperatures in the cutting tool wedge at the end of the cutting and 

idle periods (T factor). 

Thus, a technique to minimize this cyclic behavior with objective of transforming the 

milling in an “almost-continuous” process in terms of temperature was proposed. In this case, 

a hot air stream was applied into the idle period, during the machining process. This 

procedure aimed to minimize the T factor. This technique was applied using three values of 

temperature from the hot air stream (100, 350 e 580 
o
C) with no cutting fluid (dry condition) 

and with cutting fluid mist (wet condition) using the hot air stream at 580
o
C. Besides, trials at 

room temperature were carried out. Afterwards the inserts were analyzed using a scanning 

electron microscope, where the quantity of thermal cracks generated in each condition, the 

wear and others damages was analyzed.  

In a general way, it was found that the heating of the idle period was 

positive for reducing the number of thermal cracks during face milling 

with cemented carbide inserts. Further, the cutting fluid mist application was effective in 

reducing the wear of the cutting tools. 

 

Keywords: Thermal cracks, Wear, Face milling, Cemented carbide 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Entre os processos de usinagem aplicados na indústria, o fresamento ocupa lugar de 

destaque pela sua capacidade de remoção de cavacos e versatilidade. Outra vantagem deste 

processo é a facilidade no controle dos cavacos gerados, que normalmente apresentam a 

forma de lascas ou pedaços.   

O fresamento se caracteriza por ser um processo de corte interrompido, ou seja, cada 

dente que compõe a fresa, durante um giro da mesma, passa por uma fase ativa, onde há 

remoção de material, e por uma fase inativa, onde não há remoção de material. Apesar de esta 

característica trazer vantagens em relação aos outros processos de usinagem (como a maior 

remoção de cavacos), tal situação promove flutuações de cargas mecânicas e térmicas no 

gume cortante da ferramenta durante todo o tempo de usinagem. Essa variação dinâmica de 

cargas na freqüência de giro do eixo-árvore da máquina tem sido apontada como a principal 

causa da fadiga termo-mecânica do material da ferramenta, por motivar o desenvolvimento de 

trincas paralelas (trincas de origem mecânica) e perpendiculares à aresta de corte (trincas de 

origem térmica), o que conduz ao enfraquecimento do gume cortante, por levar ao 

microlascamento da aresta de corte. Tal fenômeno é comum em ferramentas de metal duro e 

cermets, mas praticamente não ocorre em ferramentas de aço-rápido.  

No caso das trincas de origem térmica, vários trabalhos (CEP et al., 2009; LIEW e 

DING, 2008; LIAO e LIN, 2007; MELO, 2001; MELO et al., 2006; GU et al., 1999;  

SHINOZAKI, 1962) citam que um fator relevante na aceleração do processo de nucleação 

destas trincas é a diferença entre as temperaturas máxima e mínima sofrida por cada dente da 

fresa durante o processo de usinagem, aqui denominado “fator  ∆T”. Neste caso, a 

temperatura máxima ocorre ao final do ciclo ativo e a mínima, ao final do inativo. Assim, 

quanto maior for esta diferença, mais acelerado será o processo de fadiga e, 

consequentemente, de aparecimento das trincas. Tendo este fato como premissa, propôs-se 

neste trabalho o aquecimento da fase inativa no processo de fresamento frontal com o auxílio 

de um soprador térmico.  

O objetivo principal foi minimizar o fator T e aproximar o fresamento de um 

processo de usinagem “quase-contínuo” do ponto de vista térmico, reduzindo o processo 

formação das trincas de origem térmica nas ferramentas de metal duro. 

 Técnicas semelhantes já foram testadas anteriormente com a obtenção de resultados 

positivos, ou seja, queda na quantidade de trincas térmicas (LEHEWALD, 1963 apud 
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FERRARESI, 1977; VASILKO, 2007 apud CEP et al., 2009). Porém estas foram aplicadas 

no processo de torneamento interrompido com o aquecimento da ferramenta de corte por 

resistência elétrica ou por tocha de fogo. 

 Nesta pesquisa, o desempenho da técnica aplicada foi avaliado com base na análise 

microscópica das ferramentas de corte testadas. Neste caso, a principal variável coletada foi a 

quantidade de trincas térmicas. Um detalhamento da metodologia adotada está descrito mais 

adiante.   

Este texto está dividido em sete capítulos, incluindo a presente introdução como 

capítulo 1.  

No capítulo 2 apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre o processo de usinagem 

por fresamento e sobre trincas de origem térmica no fresamento. 

No capítulo 3 apresenta-se o procedimento experimental adotado, incluindo descrição 

dos materiais e equipamentos usados, metodologia de realização dos ensaios de fresamento e 

análises microscópicas, entre outros. 

No capítulo 4 apresentam-se a análise e discussão dos resultados obtidos nesta 

pesquisa. 

No capítulo 5 estão descritas as principais conclusões obtidas. 

No capítulo 6 são apresentadas algumas sugestões para o desenvolvimento de 

trabalhos futuros e no capítulo 7, apresenta-se a lista de referências bibliográficas consultadas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A revisão bibliográfica está dividida em duas partes, abordando temas considerados 

indispensáveis para o bom entendimento deste trabalho: 2.1. O processo de usinagem por 

fresamento, enfatizando sua característica de corte interrompido e as consequências desta na 

formação das trincas de origem térmica em 2.2. Trincas de origem térmica no fresamento. 

 

 

2.1. Processo de usinagem por fresamento 

 

O fresamento é um processo de usinagem no qual a remoção de material da peça se 

realiza de modo intermitente, pelo movimento rotativo da ferramenta (fresa), geralmente 

multicortante (isto é, com múltiplos dentes de corte), gerando superfícies de variadas formas 

(STEMMER, 2005). Assim, cada dente tem a função de remover uma pequena quantidade de 

material da peça na forma de cavaco a cada revolução da fresa. 

O cavaco produzido no fresamento, contrariamente àquele obtido no torneamento, tem 

uma espessura variável, com formato muito parecido ao de uma vírgula.  

Neste processo de usinagem, normalmente a peça efetua o movimento de avanço, 

enquanto a ferramenta realiza o movimento de corte, mantendo o eixo de giro em uma 

posição fixa. Porém isso não é uma regra nos modernos centros de usinagem CNC, em que 

tanto a peça como a ferramenta podem assumir movimentos relativos, independentes ou 

combinados, permitindo a realização de uma ampla variedade de operações, gerando 

superfícies planas ou curvas, ranhuras, ressaltos, roscas, engrenagens e outras formas mais 

complexas. Sendo assim, as vantagens do processo residem na variedade de operações e 

formas que podem ser produzidas, na qualidade do acabamento da superfície usinada, nas 

altas taxas de remoção de cavacos (alta produtividade), entre outras. Para tanto, as fresadoras 

devem possuir estruturas rígidas o suficiente para suportarem as flutuações de cargas 

mecânicas inerentes ao processo. Isto se deve ao fato do fresamento ser um processo de corte 

interrompido, ou seja, cada aresta que compõe a fresa, durante um ciclo ou giro desta, passa 

por uma fase onde está engajada na peça removendo material (fase ativa), e por outra onde 

está fora da peça (fase inativa), como mostra a Figura 1, para o fresamento tangencial 

discordante. 
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Figura 1 - Fases ativa e inativa no processo de fresamento tangencial discordante. 

Fonte: Disponível em: <http://html.rincondelvago.com/fresas-y-fresadoras.html>. Acesso em: 03 mar. 2011. 

 

Além de gerar cargas mecânicas cíclicas durante o corte, esta característica 

interrompida do fresamento faz surgir um fenômeno bem peculiar a este processo de 

usinagem. Por sofrerem flutuações de temperatura durante o processo de corte (devido à 

alternância entre as fases ativa e inativa, descritas anteriormente), as ferramentas podem 

sofrer mecanismos de desgastes motivados pela formação de trincas de origem térmica. Essas 

trincas se apresentam perpendiculares à aresta de corte, fragilizando-a e tornando-a 

susceptível ao microlascamento devido aos choques mecânicos característicos do processo. 

Tais trincas são mais freqüentes em ferramentas de metal duro e cermets e praticamente não 

se manifestam em ferramentas de aço-rápido devido à sua maior tenacidade.  

No item 2.2., faz-se uma abordagem mais detalhada a respeito dessas trincas. 

Apresentam-se a seguir algumas definições importantes relacionadas ao processo de 

fresamento baseadas em Diniz (2001), Machado et al. (2009) e Stemmer (2005). 

 

Penetração de trabalho (ae) – é a penetração da ferramenta em relação à peça, medida no 

plano de trabalho e numa direção perpendicular à direção de avanço (Figuras 2 e 4). 
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Profundidade de corte ou largura de usinagem (ap) – é a profundidade ou largura de 

penetração da ferramenta na peça, medida numa direção perpendicular ao plano de trabalho 

(Figura 2). 

 
Figura 2 - Penetração de trabalho (ae) e profundidade de corte (ap) nos fresamentos frontal e tangencial. 

Fonte: Modern Metal Cutting, 1994. 

 

Velocidade de corte (Vc) – é a velocidade instantânea de um ponto de referência localizado 

na aresta cortante da ferramenta, segundo a direção e sentido de corte. A velocidade de corte 

num processo de fresamento pode ser calculada pela seguinte equação: 

 

                                                                                                                                                  (1) 

 

Onde: 

 Vc  velocidade de corte (m/min) 

 D  diâmetro da fresa (mm) 

 n  rotação da fresa (RPM) 

 

Avanço por rotação (f) – é o percurso de avanço em cada volta da fresa.  

 

Velocidade de avanço (Vf) – é a velocidade instantânea de um ponto de referência localizado 

na aresta de corte da ferramenta, segundo a direção e sentido de avanço. A velocidade de 

avanço num processo de fresamento pode ser calculada pela seguinte equação: 

 

                                                                                                                                                  (2) 
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Onde: 

 Vf  velocidade de avanço (mm/min) 

 f   avanço (mm/rotação) 

 n  rotação da fresa (RPM) 

 

Avanço por dente (fz) – é o percurso de avanço de cada dente da fresa, medido na direção de 

avanço da ferramenta, e correspondente à geração de duas superfícies consecutivas em 

usinagem (Figura 3).  

 

 
Figura 3 - Avanço por dente. 
Fonte: Machado e da Silva, 2004 

 

O avanço por dente está relacionado com o avanço pela seguinte equação: 

 

                                                                                                                                                  (3) 

 

Onde: 

 fz  avanço por dente (mm/dente) 

 f  avanço (mm/rotação) 

 z  número de dentes da fresa 

 

Percurso de avanço (Lf) – é a distância percorrida pela ferramenta, segundo a direção de 

avanço (Figura 4). 
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Figura 4 - Percurso de avanço. 
 Fonte: Machado e da Silva, 2004. 

 

Ângulo de saída (o) – é o ângulo entre a superfície de saída e o plano de referência da 

ferramenta, medido no plano ortogonal da ferramenta (Figura 5). 

 

Ângulo de inclinação (s) – é o ângulo entre a aresta de corte e o plano de referência da 

ferramenta, medido no plano de corte da ferramenta (Figura 5). 

 

Ângulo de posição (r) – é o ângulo entre o plano de corte da ferramenta e o plano de 

trabalho, medido no plano de referência da ferramenta (Figura 5). 

 
Figura 5 - Ângulos da ferramenta de corte no processo de fresamento. Destacam-se os ângulos de saída, γo, 

de inclinação, λs, e de posição, χr. 
Fonte: Modern Metal Cutting, 1994. 

 

Ângulo de saída radial (f) – é o ângulo entre o plano de referência de ferramenta e sua 

superfície de saída, medido no plano de trabalho (Figura 6). 
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Ângulo de saída axial (p) – é o ângulo entre o plano de referência da ferramenta e sua 

superfície de saída, medido no plano dorsal (Figura 6). 

 

 
Figura 6 - Esquema mostrando os ângulos de saída radial (γf) e axial (γp) medidos nos planos de trabalho e 

dorsal, respectivamente. 
Fonte: Modern Metal Cutting, 1994. 

 

Basicamente, existem três métodos de fresamento: o frontal, o tangencial e o de topo, 

Figuras 7a, 7b e 7c, respectivamente. Será dada maior atenção ao primeiro método de 

fresamento, visto ter sido este o usado nos ensaios realizados neste trabalho. 

 

 
Figura 7 - Métodos de fresamento: (a) Frontal, (b) Tangencial e (c) de Topo. 

Fonte: Manual Técnico de Usinagem SANDVIK COROMANT, 2005. 
 

No fresamento frontal, a superfície usinada resulta da ação combinada das arestas de 

corte da ferramenta localizadas na periferia e na face frontal da fresa. O eixo de rotação desta 

forma um ângulo de 90º com a superfície em usinagem (Figura 8).  
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Figura 8 - Características do processo de fresamento frontal. 
Fonte: Manual Técnico de Usinagem SANDVIK COROMANT, 2005. 

 

Assim, levando-se em consideração a descrição anterior, e adaptando-a mais 

especificamente ao processo de fresamento frontal, a profundidade de corte, ap, será o quanto 

o inserto penetra na peça segundo a direção do eixo de rotação da fresa e a penetração de 

trabalho, ae, o quanto a fresa penetra na peça lateralmente, ou seja, segundo a direção 

perpendicular à direção de avanço. 

Apresenta-se a seguir uma revisão bibliográfica sobre trincas de origem térmica, 

principal tema desta dissertação. 

 

 

2.2. Trincas de origem térmica no fresamento 

 

As trincas térmicas têm sido reportadas na literatura como sendo aquelas que se 

desenvolvem no substrato da ferramenta perpendicularmente à aresta de corte principal, como 

mostra a Figura 9. 
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Figura 9 - Trincas térmicas em um inserto de metal duro. 

Fonte: Metals Handbook, 1989. 
 

Um dos primeiros trabalhos sobre trincas de origem térmica no corte interrompido que 

pôde ser encontrado na literatura foi publicado por Shinozaki (1962). Já naquela época, este 

pesquisador relatou que, em algumas investigações anteriores já havia sido observado que a 

vida de ferramentas de metal duro usadas no fresamento frontal era menor do que a de 

ferramentas deste mesmo material usadas no torneamento. Neste caso, tal comportamento 

costumava ser atribuído, parcialmente, aos danos desenvolvidos na aresta de corte motivados 

pelo corte interrompido, característico do fresamento. Segundo Shinozaki, esta idéia começou 

a se consolidar a partir dos trabalhos de Opitz & Frölich (1954 apud SHINOZAKI, 1962) e 

Roubik (1952 apud SHINOZAKI, 1962), pois anteriormente acreditava-se que, devido à fase 

inativa, a ferramenta de corte seria resfriada de forma mais efetiva do que no corte contínuo, o 

que retardaria o seu desgaste.  

Já nestas primeiras publicações, costumava-se apontar como uma das principais causas 

da formação das trincas térmicas a flutuação cíclica de temperatura sofrida pela ferramenta de 

corte, característica do processo de fresamento. Isto parece bastante razoável, visto que as 

tensões térmicas desenvolvidas na ferramenta de corte são diretamente proporcionais à 

diferença de temperatura sofrida por esta durante a usinagem (SHINOZAKI, 1962; CEP et al., 

2009). 

A Figura 10 ilustra, entre outros, o comportamento de variação cíclica da temperatura 

de corte no processo de fresamento.  
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Figura 10 - Variação cíclica da temperatura de corte no processo de fresamento. 

Fonte: Palmai, 1987. 
 

A curva “a” representa o aquecimento do gume da ferramenta em um corte contínuo, 

no qual a temperatura tende a aumentar até atingir um valor onde ela se torna constante 

(Tconst.) devido à estabilização entre o calor gerado, motivado pelo processo de formação do 

cavaco, e a dissipação deste por condução para a peça, para a ferramenta, para o cavaco e por 

convecção, para o fluido de corte ou ambiente. O regime permanente observado na curva “a” 

após um certo período de tempo, poderá se alterar devido, por exemplo, ao desgaste da 

ferramenta de corte. A curva “b” representa o resfriamento contínuo da ferramenta, desde o 

valor Tconst. até a temperatura ambiente. No corte interrompido, durante o período ativo t1, o 

gume aquece até a temperatura T1. Nesse momento, inicia-se o período inativo t2, quando a 

ferramenta começa a resfriar, atingindo a temperatura T1‟ ao final do período t1+t2. A partir 

daí, a ferramenta entra novamente em corte (período ativo) e o ciclo se repete. 

A flutuação cíclica da temperatura no gume da ferramenta leva a uma modificação, 

também cíclica, da distribuição de tensão neste, o que pode provocar a formação de trincas 

térmicas. 

Ferraresi (1977) afirma que durante a usinagem se desenvolve uma grande quantidade 

de calor, que é dissipada em parte pela ferramenta. A região da ferramenta na qual a 

temperatura é mais alta é a que está em contato com o cavaco (interface cavaco-ferramenta). 

Nas zonas mais distantes desta, a temperatura é inferior. Em conseqüência disso, a ferramenta 

sofre deformações desiguais, o que gera tensões. No caso do fresamento, tais tensões ocorrem 

de forma cíclica e se alternam entre tensões de tração e de compressão, o que desencadeia um 

processo de fadiga que pode resultar na abertura de trincas.  
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Uma explicação clássica para o fenômeno dada por Ferraresi (1977) é a seguinte: 

A Figura 11a apresenta a curva de distribuição da temperatura em relação à 

profundidade „x‟, a partir do ponto de contato cavaco-ferramenta. A camada 

superficial, a uma temperatura bastante alta, se dilata. Porém, as camadas 

subseqüentes, a temperaturas inferiores, terão uma dilatação bem menor. 

Como conseqüência, tais camadas impedirão o processamento de uma 

dilatação maior na camada superficial. Desta forma, originam-se na camada 

superficial (camada de contato cavaco-ferramenta) tensões de compressão 

(Figura 11b). Em conseqüência disto, haverá a determinada distância „x‟ da 

superfície de contato, tensões de tração. Num instante de tempo seguinte, 

com a variação da temperatura de corte, isto é, com o resfriamento da 

camada de contato (devido à fase inativa), essa camada estará submetida à 

tração (processo inverso à da fase ativa), enquanto que as camadas 

subseqüentes passarão a ser solicitadas à compressão, e, em função do perfil 

da temperatura internamente, passa novamente à tensão de tração, a partir de 

uma determinada distância da superfície de saída (Figuras 11c e 11d)  

(FERRARESI, 1977, p.354). 

 

 

Figura 11 - Distribuição de temperatura e de tensões num inserto durante o processo de fresamento. 
Fonte: Ferraresi, 1977. 

 

Recentemente, Cep et al. (2009) analisaram a influência do carregamento térmico 

cíclico na vida de ferramentas usadas no corte interrompido. O mecanismo de flutuação de 

tensões descrito por estes pesquisadores é bem semelhante ao modelo descrito por Ferraresi 

(1977). Aqueles pesquisadores citam ainda que o processo de fadiga térmica desenvolvido em 

ferramentas usadas no corte interrompido é função, além da diferença de temperatura, de 

algumas propriedades físicas e mecânicas do material da ferramenta. Assim, quanto maiores o 

coeficiente de expansão térmica e o módulo de elasticidade do material da ferramenta, 

maiores serão as tensões térmicas e, conseqüentemente, maior a probabilidade de 

aparecimento das trincas térmicas. Shinozaki (1962) já havia chegado à conclusão semelhante 

em seu estudo, onde este pesquisador propôs, entre outras, as seguintes condições ideais para 

o corte interrompido: 

(a)  Minimização da diferença de temperatura na aresta de corte da ferramenta; 

(b)  Redução, o quanto possível, da temperatura máxima produzida pelo processo de 

corte; 
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(c)  Escolha de um material de ferramenta com alta resistência à ruptura, baixo módulo 

de elasticidade e coeficiente de expansão térmica e alta condutividade térmica. 

Wang et al. (1994) realizaram uma investigação sobre as trincas térmicas, onde a 

distribuição de temperatura na ferramenta de metal duro foi analisada. Neste caso o 

aquecimento foi simulado experimentalmente através de laser pulsado. Os cálculos e as 

medições realizados indicaram que as trincas térmicas não se desenvolveram na saída da 

ferramenta, após o término da fase ativa e durante a fase inativa. O autor propôs o seguinte 

modelo baseado na Figura 12 abaixo. 

 

Figura 12 - Modelo usado por Wang para explicar o processo de formação de trincas térmicas. 
Fonte: Wang et al., 1994. 

 

Os gradientes de temperatura resultantes do aquecimento da superfície de saída são 

formados principalmente na direção dos eixos X1 e Z1, os quais aumentam muito e de forma 

súbita no início e durante a fase ativa. Uma vez que a temperatura dentro da área hachurada 

(Figura 12), é muito maior do que a de suas partes adjacentes, a expansão volumétrica desta 

região na direção do eixo Y1 também é maior do que suas partes adjacentes. Assim, estas 

regiões da ferramenta são, portanto, mais propensas ao desenvolvimento de tensões de tração 

nesta direção, promovendo a formação de trincas que se iniciam e se propagam 

perpendicularmente ao eixo Y1. Assim, segundo Wang e seus colaboradores, as trincas 

térmicas surgiriam durante a fase ativa e a corrente de ar provocada pela velocidade da 

ferramenta durante a fase inativa, teria pouca influência na redistribuição da temperatura no 

gume da ferramenta, independente dos parâmetros de corte e das propriedades do material 

desta. 
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Parece pouco provável, como proposto por Wang et al. (1994), que a fase inativa não 

tenha influência no processo de formação das trincas térmicas, pois evidências do efeito desta 

fase no fenômeno em questão já foram discutidas e defendidas por diversos pesquisadores. 

Este efeito estaria relacionado à variação de temperatura experimentada pela ferramenta de 

corte calculada pela diferença entre as temperaturas no final das fases ativa e inativa, 

denominada por Melo (2001) de “fator ∆T”.   

Com o objetivo de verificar a influência desta diferença de temperatura na formação 

das trincas térmicas em insertos de metal duro, Lehewald (1963 apud MELO, 2001) realizou 

ensaios de torneamento, simulando o corte interrompido. Para tal procedimento, este 

pesquisador construiu um porta-ferramenta com um aquecedor elétrico preso a sua haste 

(Figura 13a). Com este dispositivo foi possível aquecer previamente a ferramenta nas 

temperaturas de 300 e 400 ºC. A Figura 13b apresenta os resultados obtidos quanto ao número 

de sulcos em forma de pente (sulcos desenvolvidos a partir de trincas de origem térmicas) em 

função do tempo de corte e da temperatura de aquecimento prévio da ferramenta, para o corte 

interrompido de um aço 34CrMo4 com pastilha de metal duro P20. Observa-se nitidamente a 

influência da temperatura prévia da ferramenta na quantidade de trincas térmicas geradas, 

onde esta diminui com o aumento da temperatura de aquecimento, indicando que quanto 

menor o “fator ∆T”, menor a quantidade de trincas geradas. 

 

 

Figura 13 - (a) Porta-ferramenta com haste aquecida por uma resistência elétrica; (b) Influência do 

aquecimento prévio da ferramenta no número de sulcos em forma de pente (trincas térmicas) para o 

torneamento interrompido do aço 34CrMo4 com pastilha de metal duro P20. 
Fonte: Lehewald, 1963. 
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Experimento semelhante ao descrito anteriormente foi realizado por Vasilko (2007 

apud CEP et al., 2009), com resultados positivos em relação à queda na quantidade de trincas 

térmicas com o aumento da temperatura da ferramenta e, portanto, redução na taxa de 

desgaste da ferramenta de corte. Neste caso, a diferença principal em relação ao experimento 

de Lehewald, foi o fato da ferramenta de corte ter sido aquecida por meio de tocha de fogo. 

Outra evidência do efeito do “fator T” no processo de formação das trincas térmicas 

foi verificado por Melo et al. (2006), ao realizar alguns ensaios de fresamento frontal em 

barras de aço ABNT 1045 a seco com ferramentas de metal duro P40, variando-se a 

penetração de trabalho em três valores: 80, 55 e 30 mm, conforme mostra a Figura 14. 

Segundo este pesquisador, a penetração de trabalho é importante, porque altera diretamente a 

relação entre os tempos ativo e inativo, alterando também o “fator T”. Neste caso, quanto 

maior a penetração de trabalho, maior o tempo ativo e menor o inativo, o que reduziria o valor 

do “fator T” e, conseqüentemente o número de trincas formadas para um mesmo tempo de 

usinagem. 

 

 

Figura 14 - Penetrações de trabalho utilizadas nos testes. 
Fonte: Melo et al., 2006. 

 

A Figura 15 mostra os resultados obtidos por Melo (2006), onde é possível verificar 

uma tendência clara de queda no número de trincas térmicas quando a penetração de trabalho 

é aumentada. 
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Figura 15 - Densidade média de trincas térmicas em função da penetração de trabalho (ae) após percurso 

de avanço de Lf = 500 mm para a ferramenta P40 após fresamento a seco (vc = 240 m/min; fz = 0,15 

mm/dente e ap = 2,0 mm). 
Fonte: Melo, 2006. 

 

A quantidade de trincas térmicas também é função de outros parâmetros de usinagem, 

tais como velocidade de corte, avanço por dente, uso de fluido de corte, bem como o material 

usinado. Lehewald (1963) e Melo (2001) verificaram este fato experimentalmente e em 

grande parte de suas análises correlacionaram os resultados obtidos com o “fator T”.  

Dependendo do material da ferramenta de corte, a aplicação de fluido em abundância 

pode acelerar o processo de formação e evolução das trincas térmicas. A Figura 16 mostra 

uma seqüência de fotos da aresta de corte de um inserto de metal duro, classe P45, revestido 

com TiCN/TiN, após fresamento frontal do aço ABNT 1045, na presença de uma emulsão a 

3% aplicada em abundância (MELO, 2001).  
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Figura 16 - Estágios de formação e evolução de trincas térmicas e do desgaste em insertos da classe P45 

revestidos com TiCN/TiN, após fresamento de um aço ABNT 1045 com uso de fluido de corte. 
Fonte: Melo, 2001. 

 

Observa-se inicialmente a presença de uma grande quantidade de trincas no 

revestimento (provavelmente motivadas pela fadiga térmica). Logo após, ocorre o 

destacamento de pequenas placas deste revestimento (spalling), expondo o substrato da 

ferramenta. Um aspecto agravante do destacamento de partículas do revestimento é que estas 

são arrastadas com o fluxo de cavaco por sobre as superfícies da ferramenta, promovendo 
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desgaste abrasivo. Juntamente com as trincas que surgem no revestimento, aparecem trincas 

perpendiculares à aresta de corte (trincas térmicas). Com a continuidade do processo, percebe-

se a perda total do revestimento na região do gume cortante e a presença de sulcos originados 

a partir das trincas térmicas anteriormente formadas. O principal motivo atribuído a esta 

aceleração da formação e evolução das trincas térmicas foi relacionado à variação brusca de 

temperatura sofrida pela ferramenta de corte logo no início da fase inativa, ocasionada pela 

baixa temperatura do fluido de corte.   

Várias outras pesquisas mostraram que no fresamento do aço em altas velocidades, o 

uso do fluido refrigerante aplicado em abundância promoveu a formação de trincas térmicas, 

reduzindo a vida da ferramenta por aumentar o desgaste de flanco nesta, além de piorar o 

acabamento superficial da peça quando comparado ao corte a seco (GU et al., 1999; LIU et 

al., 2005; VIEIRA et al., 2001; ARNDT et al., 2003 apud LIEW e DING, 2008). 

Contrariamente ao efeito negativo da aplicação de fluido de corte em abundância em 

ferramentas usadas no fresamento, Lin e Liao (2007) encontraram redução da taxa de desgaste 

em relação ao corte a seco quando aplicaram fluido de corte por MQL em ferramentas de 

metal duro no fresamento HSM (High Speed Machining) de um aço endurecido. Neste caso, a 

melhoria foi atribuída à formação de óxidos na superfície de saída da ferramenta de corte, 

motivada pela aplicação do fluido por MQL, o qual funcionou como barreira protetora à 

difusão.  

Tendo como base os resultados dos trabalhos anteriormente citados, propôs-se esta 

pesquisa, cujo principal objetivo foi a realização de ensaios de fresamento frontal para se 

verificar a influência da aplicação de um jato de ar quente (com diferentes temperaturas) na 

formação e evolução das trincas de origem térmica em insertos de metal duro. 

A seguir, apresentam-se os materiais, equipamentos e metodologias utilizados no 

desenvolvimento deste trabalho. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente capítulo está dividido em duas partes: 3.1. Materiais e Equipamentos, 

onde são descritos os principais materiais e equipamentos usados no desenvolvimento deste 

trabalho e 3.2. Metodologia, em que se descreve o procedimento experimental usado para a 

realização dos ensaios de fresamento e análises microscópicas. 

 

 

3.1. Materiais e Equipamentos 

 

Para a realização dos ensaios de fresamento frontal, foram usadas barras de aço ABNT 

1045 com seção quadrada de 63,5 mm (2 ½”) e comprimento de 400 mm, conforme mostrado 

na Figura 17 abaixo. 

 

 
Figura 17 - Amostra da barra de aço ABNT 1045 usada nos ensaios de fresamento frontal. 

Fonte: Registrado pelo Autor. 

 

 Com o propósito de se confirmar a especificação do material das barras de teste, 

realizou-se a caracterização do mesmo, que consistiu de análise metalográfica e levantamento 

da dureza média. Neste caso, primeiramente foi serrada transversalmente uma amostra da 

barra com espessura de 12 mm. Desta peça foram retiradas três amostras com tamanho 

aproximado de 12x12 mm, conforme mostrado na Figura 18. 
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Figura 18 - Posição das amostras retiradas da barra de teste para caracterização do material. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 Após a retirada das amostras, as mesmas foram embutidas, lixadas, polidas e atacadas 

com nital 5%. A análise metalográfica foi realizada em um microscópio ótico Olympus 

GX51. Para as três amostras analisadas, o padrão observado foi aquele mostrado nas Figuras 

19a e 19b, o que caracteriza uma microestrutura de um aço hipoeutetóide como o ABNT 1045 

(COLPAERT, 2008).  

 

 
Figura 19 – (a) Microestrutura do aço usado nos ensaios de fresamento. (b) Ampliação destacando as fases 

encontradas na microestrutura. 
Fonte: Registrado pelo autor. 
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Com objetivo de complementar a caracterização do material usinado foram feitas 

medições de dureza Vickers nas amostras 1, 2 e 3 com o auxílio de um microdurômetro 

Panambra HVS 10Z. Neste caso, em cada amostra foram realizadas cinco penetrações na 

direção e sentido mostrados no detalhe da Figura 18. Foram aplicadas cargas de 49,03 N por 

um tempo de 15 segundos. A Tabela 1 mostra os resultados obtidos. 

 

Tabela 1 - Resultados de dureza Vickers das 3 amostras do material usinado. 

VALORES DE DUREZA VICKERS 

AMOSTRA 1 2 3 

VALOR MÉDIO (HV5) 182,17 184,81 199,84 

DESVIO PADRÃO 5,90 11,23 5,95 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Pode-se observar que a média aritmética das cinco medições nas amostras 1, 2 e 3 

foram 182,17; 184,81 e 199,84 HV5, respectivamente, com dureza superior na amostra 3 

posicionada na periferia da barra. Calculando-se a média aritmética destes três valores médios 

de dureza, obtém-se o valor aproximado de 189 HV5, que está dentro da faixa de dureza de 

um aço ABNT 1045 (MATWEB, 2011). 

Assim, com base nas análises de microestrutura e dureza do material pôde-se 

confirmar a especificação do aço que compunha as barras usadas nos ensaios de usinagem.  

Em todos os ensaios de fresamento foram usados insertos de metal duro fabricados 

pela Sandvik Coromant com a seguinte especificação: R245-12 T3 M-PM, classe GC 4230.  

Estes insertos possuem triplo revestimento de TiCN, Al2O3 e TiN, seguindo a ordem 

da camada mais interna até a mais externa, sendo que apenas a superfície de saída destes 

passa posteriormente por um processo de jateamento para a remoção da camada de TiN. 

Dessa forma esta superfície passa a apresentar apenas as duas camadas mais internas, ou seja, 

TiCN e Al2O3. 

As Figuras 20a e 20b mostram, respectivamente, o inserto e algumas de suas 

características geométricas. 
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Figura 20 - (a) Inserto usado nos ensaios de fresamento e (b) Algumas de suas características geométricas 

onde: l = 12 mm; iC = 13,4 mm; s = 3,97 mm; bs = 2 mm; la = 10 mm; rε = 1,5 mm. 
Fonte: (a) Registrado pelo Autor (b) Disponível em: <http://www.coromant.sandvik.com/br>. Acesso em: 10 mar. 

2011. 
 

Com o objetivo de se observar e medir as camadas de revestimento do inserto usado 

nos ensaios de fresamento, fez-se um corte transversal em um inserto novo conforme está 

mostrado na Figura 21a. Para isso foi utilizado um aparelho Cut-Off, modelo LABCUT 1010 

equipado com um disco diamantado BUEHLER Diamond Wafering Blade  de 5” de diâmetro. 

A uma rotação de 195 RPM, o tempo total de corte foi de 5 horas e 30 minutos. Após esta 

operação, o inserto foi embutido e procedeu-se seu polimento com pasta diamantada. A face 

polida foi ainda atacada com reagente de Murakami (solução de 10 g de ferricianeto de 

potássio, 10 g de hidróxido de potássio e 100 ml de água) (HACETTEPE UNIVERSITY - 

DEPARTMENT OF MINING ENGINEERING, 2011) e revestida com uma fina camada de 

ouro para análise por microscopia eletrônica de varredura. A Figura 21b mostra a seção da 

ferramenta de corte, onde podem ser observados o substrato e a dupla camada de revestimento 

em sua superfície de saída (TiCN e Al2O3), com suas espessuras representadas em m.  

 

 
Figura 21 - (a) Inserto após corte, ataque e revestimento com ouro (b) Fotomicrografia da seção 

transversal do inserto, mostrando o substrato e a dupla camada de revestimento (TiCN e Al2O3). 
Fonte: Registrado pelo autor. 
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A fresa usada foi uma R245-080Q27-12M da Sandvik Coromant com capacidade de 

suportar até 6 insertos, porém em todos os ensaios realizados nesta pesquisa, foi montado 

apenas um inserto, conforme mostra a Figura 22a. A Figura 22b apresenta alguns dados 

geométricos da fresa. Pode-se observar que o diâmetro efetivo da mesma é de Dc = 80 mm. 

 

 
Figura 22 - (a) Fresa usada nos ensaios de usinagem com inserto montado em uma de suas sedes e (b) 

Algumas características geométricas da fresa (dmm = 27 mm; l1 = 50 mm; ap_máx = 6 mm; Dc = 80 mm; 

Dc2 = 92,5 mm). 
Fonte: (a) Registrado pelo autor. (b) Disponível em: <http://www.coromant.sandvik.com/br>. Acesso em: 10 

mar. 2011. 

 

Como será descrito mais adiante, alguns ensaios foram realizados com a aplicação de 

fluido de corte por névoa. Neste caso, foi usado o fluido sintético Quimatic Jet fabricado pela 

Tapmatic do Brasil Indústria e Comércio Ltda. com as características mostradas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Características do fluido sintético Quimatic Jet. 

Aspecto Líquido translúcido amarelado 

Odor Leve 

Densidade a 25ºC (g/ml) 0,95 – 1,05 

pH a 25ºC 9,0 – 10,0 

Teste de corrosão em cavaco de ferro Sem corrosão 

Solubilidade em água Completa 

Fonte: Catálogo Técnico do fluido Quimatic Jet. Disponível em: 

<http://189.19.64.174:3001/fts/ft_Fluido_Quimatic_Jet.pdf>. Acesso em: 24 maio 2011. 

 

 O sistema de aplicação de fluido de corte utilizado foi o Lubetool da Soned – 

Indústria e Comércio Ltda, conforma mostra a Figura 23.  
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Figura 23 - Sistema de lubri-refrigeração usado nos ensaios de fresamento e bases magnéticas para 

fixação do bico injetor do fluido lubrificante. 
Fonte: Registrado pelo autor. 

 

 Neste equipamento é possível a regulagem da frequência da bomba pneumática que 

controla a vazão de fluido pulverizado na região de corte de 1 a 60 batidas por minuto 

(SONED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 2008). Neste trabalho o número de batidas 

foi ajustado em 60 batidas por minuto, o que corresponde a uma vazão de fluido de corte de, 

aproximadamente, 774 ml/hora, a uma pressão de 0,49 MPa. Este valor para a vazão é obtido 

quando utilizado apenas um dos dois bicos injetores de fluido de corte que compõe o sistema. 

Os ensaios foram realizados em um centro de usinagem vertical ROMI D600, com 

potência de 20 cv, pertencente ao Laboratório de Oficina Mecânica do Núcleo de Tecnologia 

Industrial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Figura 24). O anexo 2 apresenta 

os programas em código “G” desenvolvidos para os ensaios de fresamento realizados nesta 

pesquisa. 
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Figura 24 - Centro de usinagem CNC usado nos ensaios de fresamento. 

Fonte: Registrado pelo autor. 

  

Um soprador térmico BOSCH GHG 630 DCE Professional foi usado como fonte de ar 

quente para aplicação na fase inativa da fresa (Figura 25). Este equipamento apresenta as 

seguintes características técnicas: potência de 2000 Watts (220 V), variação da vazão de ar em 

três valores (150, 300, 500 litros/min) e temperatura do jato de ar regulável digitalmente de 50 

a 630 ºC (com resolução de 5 ºC). Salienta-se que em todos os testes a vazão foi mantida em 

500 litros/min. 

 

 
Figura 25 - Soprador térmico usado nos ensaios de fresamento. 

Fonte: Registrado pelo autor. 

 

Para fixar o soprador térmico ao centro de usinagem, foi confeccionado uma base 

metálica com perfil “L” que foi parafusado à carcaça da máquina usando os próprios furos 
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roscados desta. A esta base, foram fixadas duas hastes cilíndricas, sendo uma delas o suporte 

direto do soprador. Tal sistema permitiu o ajuste da distância entre o soprador térmico e a 

fresa. 

Com a finalidade de direcionar o jato de ar quente por todo o comprimento da fase 

inativa da fresa, foi confeccionado em chapa de alumínio um bico difusor que foi acoplado ao 

bocal de saída do soprador térmico.  

As Figuras 26a e 26b mostram, respectivamente, o conjunto soprador térmico + bico 

difusor e a base metálica com perfil “L”, descritos anteriormente.  

 

 

Figura 26 - (a) Conjunto montado: soprador térmico e bico difusor. (b) Perfil “L” parafusado no cabeçote 

do centro de usinagem. 
Fonte: Registrado pelo autor. 

 

A Figura 27 mostra um desenho com alguns detalhes geométricos do bico difusor.   

 

 

Figura 27 – Bico difusor. (a) Principais características geométricas; (b) Vista superior e (c) Vista frontal. 
Fonte: (a) Elaborado pelo autor. (b) e (c) Registrado pelo autor. 
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A contagem de trincas térmicas, bem como análise de desgaste e avarias dos insertos 

foi realizada em um microscópio eletrônico de varredura Philips XL30 ESEM pertencente ao 

Núcleo de Pesquisas em Petróleo e Energias Renováveis (NUPP-ER) da UFRN (Figura 28). 

 

 
Figura 28 - Microscópio eletrônico de varredura usado na análise dos insertos. 

Fonte: Registrado pelo autor. 
 

A seguir, descreve-se a metodologia adotada neste trabalho para a realização dos 

ensaios de fresamento e análises microscópicas. 

 

 

3.2. Procedimento Experimental 

 

A descrição da metodologia adotada neste trabalho está dividida em três partes: 3.2.1. 

Pré-testes; 3.2.2. Ensaios de fresamento e 3.2.3. Análises de MEV. Segue abaixo o 

detalhamento de cada uma destas. 

 

 

3.2.1. Pré-testes 

 

 Antes de dar início aos ensaios de fresamento frontal, foram realizados alguns testes 

de medição de temperatura com o bico difusor (já acoplado ao soprador térmico e posicionado 

em relação a fresa), de modo a verificar o funcionamento do mesmo e, caso necessário, 

realizar alguns ajustes. Estes testes serão detalhados a seguir. 
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Com o soprador térmico e bico difusor posicionados em relação à fresa, conforme 

Figura 29, foram feitas medições da temperatura do ar com a fresa parada e em rotação (995 

RPM). Neste caso os pontos monitorados foram aqueles mostrados no bico difusor (ver 

Figura 30), ou seja, nas regiões de final da fase inativa (P1), metade do percurso da fase 

inativa (P2) e início da fase inativa (P3). Foram utilizados termopares do tipo “K” e 

termômetros digitais Minipa MT-520. Salienta-se que os termopares foram calibrados no 

Laboratório de Metrologia da UFRN. O anexo 1 apresenta os certificados de calibração destes 

termopares. 

 

 
Figura 29 - Conjunto soprador térmico, bico difusor, fresa, máquina-ferramenta e termômetros. 

Fonte: Registrado pelo autor. 
 

 

 
Figura 30 - Pontos de medição de temperatura no bico difusor. 

Fonte: Registrado pelo autor. 
 

 Com a fresa parada, ajustou-se a temperatura do soprador térmico em 100, 350 e 580 

ºC (temperaturas ajustadas no soprador durante os ensaios de fresamento) além de se medir as 
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temperaturas registradas pelos termopares com o soprador desligado (temperatura ambiente). 

O objetivo deste pré-teste foi verificar se os valores de temperaturas do ar nos pontos P1, P2 e 

P3 eram os mesmos, ou pelo menos próximos entre si. 

Como será visto no capítulo de resultados, em todos os ensaios com a fresa parada a 

temperatura no ponto P2 foi maior do que nos pontos P1 e P3. Tal fato se deve principalmente 

ao posicionamento (mais próximo) do bocal de saída do soprador em relação ao ponto de 

medição de temperatura P2. Além disso, todas estas três temperaturas foram menores do que 

aquela ajustada no soprador, devido à troca de calor existente entre o ar quente e os diversos 

elementos que compõem o conjunto soprador/bico difusor. 

Caso fosse verificado uma diferença significativa entre os valores medidos em P1 e 

P3, procedia-se o ajuste do bocal do bico difusor com o auxílio de um alicate de bico até que a 

diferença entre as temperaturas nestes pontos fosse a menor possível. Mesmo com este 

procedimento, em determinados momentos, foram verificadas diferenças entre esses pontos 

conforme segue:  

 10 
o
C, para o soprador térmico ajustado em 100

 o
C; 

 30 
o
C, para o soprador térmico ajustado em 350

 o
C; 

 50 
o
C, para o soprador térmico ajustado em 580

 o
C. 

Tais diferenças, em alguns casos, não puderam ser reduzidas, mas acredita-se que tal 

fato não tenha influenciado de forma significativa no efeito que se desejava do conjunto 

soprador/bico difusor, que era o de levar um fluxo contínuo de ar aquecido para a região da 

fase inativa da fresa. Até mesmo porque durante os ensaios com a fresa em movimento, este 

fluxo de ar quente sofre mistura devido à turbulência gerada em função do giro da fresa.  

 Outro pré-teste realizado se deu com a fresa girando a 995 RPM. Já com o ajuste 

descrito anteriormente executado, procedeu-se a medição das temperaturas nos pontos P1, P2 

e P3. O objetivo desta verificação foi analisar a influência do giro da fresa nas temperaturas 

adquiridos pelos termopares posicionados no bico difusor. Neste caso, este pré-teste foi 

executado com o soprador térmico desligado e ajustado nas temperaturas de 100, 350 e 580 

ºC. 
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3.2.2. Ensaios de fresamento 

 

 Foram realizados ensaios de fresamento frontal sobre a barra de teste ao longo do 

comprimento de 400 mm, com apenas um inserto montado na fresa. Cabe salientar que antes 

dos ensaios de fresamento, todas as barras foram faceadas para remoção da camada de óxido e 

regularização da primeira face usinada. A Figura 31 mostra algumas dimensões, levando-se 

em consideração o posicionamento entre a fresa e a barra de teste.  

 

 

Figura 31 - Posicionamento relativo entre a fresa e a barra de teste. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os principais parâmetros de corte foram mantidos constantes e definidos dentro da 

faixa recomendada pelo fabricante do inserto: 

 

 Vc = 250 m/min 

 ap = 1,5 mm 

 fz = f = 0,15 mm/dente (pelo fato de ter apenas um inserto montado na fresa) 

 

As condições de usinagem aplicadas estão listadas na Tabela 3. Salienta-se que os 

ensaios de fresamento foram divididos em baterias de percursos de avanço iguais a Lf = 1600, 

4800, 8000 e 11200 mm, intercaladas com análises microscópicas (MEV) das arestas de corte. 

 Para cada condição de usinagem listada na Tabela 3, foram realizadas duas repetições, 

totalizando três arestas diferentes ensaiadas do mesmo inserto. É importante reforçar que 

durante os ensaios de fresamento, os insertos eram montados sempre na mesma sede da fresa. 
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Tabela 3 - Condições de usinagem aplicadas nos ensaios de fresamento. 

 Condição de usinagem 

STA S100 S350 S580 FTA F580 
B

a
te

ri
a
 1 

Lf 

(mm) 

01600 01600 01600 01600 - - 

2 04800 04800 04800 04800 - - 

3 08000 08000 08000 08000 08000 08000 

4 11200 11200 11200 11200 11200 11200 

D
es

cr
iç

ã
o

 d
a

s 

co
n

d
iç

õ
es

 d
e 

u
si

n
a

g
em

 

STA Seco/temperatura ambiente 
S100 Seco/100 ºC (temperatura ajustada no soprador) 
S350 Seco/350 ºC (temperatura ajustada no soprador) 
S580 Seco/580 ºC (temperatura ajustada no soprador) 
FTA Fluido aplicado por névoa/temperatura ambiente 
F580 Fluido aplicado por névoa /580 ºC (temperatura ajustada no soprador) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Durante os ensaios de fresamento, as temperaturas nos pontos P1, P2 e P3 também 

foram medidas. Neste caso foram feitos registros instantâneos dos valores mostrados nos 

displays de cada termômetro digital através de uma câmera fotográfica no momento em que o 

centro da fresa passava nos pontos 1, 2, 3, 4 e 5 indicados na barra de teste (Figura 32).  

 

 
Figura 32 - Indicação dos pontos de registro de temperatura durante os testes de fresamento. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 Outro procedimento adotado antes do início de cada bateria de ensaios de fresamento 

foi o de se verificar se o fluxo de ar quente estava chegando na cunha de corte do inserto. Isto 

era feito posicionando-se o inserto, através de um simples giro manual da fresa, alinhado o 

mesmo com qualquer ponto do bico difusor e, conseqüentemente, comparando-se a 

temperatura do ar que saia do bico com a temperatura do ar que chegava até ao termopar 

posicionado próximo à cunha de corte do inserto, como mostra a Figura 33. 
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Figura 33 - Procedimento para aperfeiçoar o direcionamento do fluxo de ar quente. 

Fonte: Registrado pelo autor. 
 

No caso dos ensaios com fluido de corte aplicado por névoa, o bico de injeção deste 

foi posicionado conforme Figuras 34a e 34b, ou seja, em uma região da peça, próximo à 

reentrada do inserto no momento do reinício da fase ativa. 

 

 
Figura 34 - (a) Posicionamento do bico do sistema de lubri-refrigeração durante os ensaios de fresamento; 

(b) Vista superior mostrando o posicionamento do bico do sistema de lubri-refrigeração em relação ao 

conjunto fresa/bico difusor/peça. 
Fonte: (a) Registrado pelo autor; (b) Elaborado pelo autor. 

 

O objetivo era lubrificar a região de reentrada do inserto, sem que o fluxo de ar frio 

proveniente do bico do sistema de lubrificação se contrapusesse ao fluxo de ar quente do 

soprador térmico.  
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3.2.3. Análises em MEV 

 

Após o encerramento de cada bateria de ensaios de fresamento frontal, os insertos 

eram colocados individualmente dentro de um béquer contendo acetona para serem limpos 

com o auxílio de um equipamento de ultra-som Thornton - Inpec Eletrônica Ltda, por um 

tempo de 10 minutos (Figura 35). 

 

 
Figura 35 - Limpeza de inserto em aparelho de ultra-som. 

Fonte: Registrado pelo autor. 
 

 

Com o auxílio do MEV, foi realizada a contagem de trincas térmicas, considerando 

apenas aquelas presentes no substrato do inserto e visíveis com uma ampliação de 400 vezes. 

Além da contagem das trincas, foram medidos os desgastes de flanco médio e/ou máximo dos 

insertos ensaiados. A medição dos valores do desgaste serviu como informação para indicar a 

continuidade ou não dos ensaios de fresamento com uma determinada aresta, numa 

determinada condição de corte. Neste caso o critério de parada usado (critério de fim de vida), 

foi estabelecido como VBB = 0,35 mm, segundo a norma ISO 8688 – 1 de 1989.  

Cabe salientar que foram registradas, durante as análises MEV, imagens a partir de 

elétrons secundários e retroespalhados. 

O fluxograma da Figura 36 resume a sistemática dos ensaios e análises realizados.  
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Figura 36 - Fluxograma mostrando a sistemática dos ensaios e análises realizadas. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos neste trabalho. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A seguir, serão apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir da execução da 

metodologia experimental anteriormente descrita. Este capítulo está dividido da seguinte 

forma: 4.1. Resultados e discussões referentes aos Pré-testes e 4.2. Resultados e 

discussões referentes aos ensaios de fresamento e análises de MEV. 

 

 

4.1. Resultados referentes aos pré-testes 

 

 As Figuras 37 a 42 mostram as temperaturas medidas nos pontos P1, P2 e P3, estando 

a fresa, parada e girando (995 RPM) para as seis condições de usinagem aplicadas nesta 

pesquisa, conforme Tabela 3. Cada valor mostrado nas barras verticais representa a média 

aritmética de três medidas tomadas em diferentes momentos. Salienta-se que estas 

temperaturas foram medidas antes dos ensaios de usinagem propriamente ditos. 

 

 

Figura 37 - Temperaturas nos pontos P1, P2 e P3, a seco, com a fresa parada e girando (995 RPM) e 

soprador térmico desligado. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 38 - Temperaturas nos pontos P1, P2 e P3, a seco, com a fresa parada e girando (995 RPM) e 

soprador térmico ajustado em 100 ºC. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

Figura 39 - Temperaturas nos pontos P1, P2 e P3, a seco, com a fresa parada e girando (995 RPM) e 

soprador térmico ajustado em 350 ºC. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 40 - Temperaturas nos pontos P1, P2 e P3, a seco, com a fresa parada e girando (995 RPM) e 

soprador térmico ajustado em 580 ºC. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

Figura 41 - Temperaturas nos pontos P1, P2 e P3, com fluido de corte aplicado por névoa, com a fresa 

parada e girando (995 RPM) e soprador térmico desligado. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 42 - Temperaturas nos pontos P1, P2 e P3, com fluido de corte aplicado por névoa, com a fresa 

parada e girando (995 RPM) e soprador térmico ajustado em 580 ºC. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observa-se que, estando o soprador térmico desligado, existe uma diferença pouco 

significativa entre as temperaturas nos pontos P1, P2 e P3. Sendo o valor máximo igual a 0,6 

ºC (Figuras 37 e 41). Tal observação é óbvia, visto que não existe qualquer diferença de 

configuração sistêmica entre os pontos de tomada de temperatura nesta condição. Nota-se 

também uma ligeira queda nas temperaturas adquiridas pelos termopares com a aplicação do 

fluido de corte por névoa, ou seja, comparando-se os valores medidos na condição FTA com 

aqueles obtidos para a condição STA.  

Quando o soprador térmico é ligado e ajustado nas temperaturas de ensaio de 100, 350 

e 580 ºC (a seco) e 580 ºC (com fluido), dois fatos podem ser observados. O primeiro é que 

todas as três temperaturas medidas nos pontos P1, P2 e P3, são menores do que a temperatura 

ajustada no soprador. Pode-se considerar este comportamento normal, visto que à medida que 

o ar aquecido percorre o sistema soprador térmico/bico difusor, até alcançar os três pontos de 

tomada de temperatura, ocorrem trocas de calor que acabam reduzindo as temperaturas nas 

regiões das extremidades do bico difusor e, consequentemente, na região de posicionamento 

da ferramenta de corte. Este comportamento se torna mais evidente à medida que a 

temperatura ajustada no soprador térmico aumenta. 

Uma sugestão para reduzir esta queda de temperatura e aumentar a eficiência térmica 

do sistema soprador térmico/bico difusor, seria revestir este bico com um material isolante 

térmico. O segundo fato que pode ser observado é que, para todas as temperaturas ajustadas 
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no soprador, a temperatura no ponto P2 é sempre maior do que as temperaturas nos pontos P1 

e P3, o que já era esperado visto que o ponto de tomada de temperatura P2 está mais próximo 

do bocal de descarga do soprador (ver Figura 30). Acredita-se que esta diferença poderia ser 

minimizada com o isolamento do bico difusor e a otimização do projeto construtivo deste, no 

sentido de tentar equalizar o fluxo de ar que chega à região de saída do bico difusor. 

 Outra observação importante analisando-se as Figuras 37 a 42, é que a diferença entre 

as temperaturas medidas nas duas extremidades de saída do bico difusor (P1 e P3) e no ponto 

P2 (ponto mais próximo ao bocal do soprador) aumenta com o aumento da temperatura 

ajustada no soprador térmico. A diferença, em questão, é representada em valores absolutos 

na Tabela 4. Este comportamento é esperado, visto que com o aumento da temperatura 

ajustada no soprador, aumenta-se também a temperatura no corpo do bico difusor (construído 

em alumínio) e, consequentemente, aumenta-se a taxa de troca de calor por convecção entre 

este e o meio externo (INCROPERA e DEWITT, 1998). Novamente, acredita-se que este 

efeito seria minimizado com o isolamento térmico do bico difusor. 

 

Tabela 4 - Diferença de temperatura entre os pontos P2 – P1 e P2 – P3 para as condições de usinagem em 

função do estado da fresa (parada e girando). 

  STA S100 S350 S580 FTA F580 

F
re

sa
 

p
a

ra
d

a
 |∆P2-P1| (

o
C) 0,6 22,7 86,6 154,3 0,0 218,3 

|∆P2-P3| (
o
C) 0,6 19,7 85,0 121,7 0,0 214,3 

F
re

sa
 

g
ir

a
n

d
o
 |∆P2-P1| (

o
C) 0,0 16,7 70,4 178,3 0,3 203,7 

|∆P2-P3| (
o
C) 0,6 14,3 72,0 160,7 0,7 252,0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A Tabela 4 mostra ainda outro comportamento interessante das temperaturas medidas 

nos pontos P1, P2 e P3. Quando a fresa está girando, existe uma tendência de redução da 

diferença entre as temperaturas medidas nas extremidades do bico difusor (pontos P1 e P3) e 

aquelas medidas em P2. Isto indica que o giro da fresa tende a arrastar o ar mais quente do 

ponto P2 para os pontos P1 e P3. Este comportamento não foi observado para a temperatura 

do soprador ajustada em 580 ºC a seco e para a diferença de temperatura entre os pontos P2 e 

P3 na condição F580 (com fluido). Neste último caso, nota-se inclusive que a diferença entre 

as temperaturas medidas no ponto P3 (final da fase ativa) e P1 (início da fase ativa), estando a 

fresa girando, é significativa (48,3 ºC), devido à menor temperatura registrada em P3, 158,7 

ºC, contra 200,7 ºC no ponto P1. Isto pode ser explicado pelo posicionamento do bico do 
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sistema de lubri-refrigeração em relação ao bico difusor, ou seja, na montagem do mesmo 

para a realização dos ensaios com fluido, o mesmo foi posicionado acima do ponto P1 e 

direcionado para o ponto P3, conforme mostra a Figura 34b. Assim, estando o mesmo 

pulverizando ar com temperatura mais baixa em direção à P3, é natural que a temperatura 

registrada neste ponto tenha sido inferior àquela registrada no ponto P1. Este efeito é ainda 

potencializado pelo giro da fresa nesta condição.   

 

 

4.2. Resultados referentes aos ensaios de fresamento e análises de MEV 

 

 As Figuras 43 a 48 mostram como as temperaturas nos pontos P1, P2 e P3 variaram 

em função do percurso de avanço para as seis condições de corte aplicadas nos ensaios de 

fresamento. Neste caso, os pontos de registro de temperatura em relação à barra de teste foram 

Lf = 0, 100, 200, 300 e 400 mm, conforme Figura 32. Salienta-se que o registro dessas 

temperaturas foi realizado durante a primeira passada da bateria correspondente a Lf = 4800 

mm para as condições STA, S100, S350 e S580, e durante a primeira passada da bateria 

correspondente a Lf = 8000 mm para as condições FTA e F580. 

  

 

 

Figura 43 - Temperaturas nos pontos P1, P2 e P3, a seco, em função da posição da fresa em relação à 

barra de teste. Soprador térmico desligado. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 44 - Temperaturas nos pontos P1, P2 e P3, a seco, em função da posição da fresa em relação à 

barra de teste. Soprador térmico ajustado em 100 ºC. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 45 - Temperaturas nos pontos P1, P2 e P3, a seco, em função da posição da fresa em relação à 

barra de teste. Soprador térmico ajustado em 350 ºC. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 46 - Temperaturas nos pontos P1, P2 e P3, a seco, em função da posição da fresa em relação à 

barra de teste. Soprador térmico ajustado em 580 ºC. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 47 - Temperaturas nos pontos P1, P2 e P3, com fluido aplicado por névoa, em função da posição da 

fresa em relação à barra de teste. Soprador térmico desligado. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 48 - Temperaturas nos pontos P1, P2 e P3, com fluido aplicado por névoa, em função da posição da 

fresa em relação à barra de teste. Soprador térmico ajustado em 580 ºC. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Observa-se que, de uma forma geral, houve pouca variação das temperaturas nos 

pontos P1, P2 e P3 em função do percurso de avanço.  

 Nota-se que as diferenças entre as temperaturas medidas nas extremidades do bico 

difusor (pontos P1 e P3) e no ponto P2, aumentam com o aumento da temperatura ajustada no 

soprador. A explicação para este comportamento já foi dada anteriormente. 

 Observa-se ainda o efeito do posicionamento do bico do sistema de lubri-refrigeração 

na redução da temperatura na região de saída da ferramenta de corte em relação à barra de 

teste (ponto P3) (Figuras 47 e 48). Pode-se observar uma diferença de até 194 ºC entre os 

pontos P1 e P3. 



Cap. 4 – Resultados e Discussões 
 

Ramsés Otto Cunha Lima  43 

 

As Figuras 49 a 52 mostram a quantidade média de trincas térmicas observadas nas 

arestas de corte ensaiadas nas seis condições de usinagem, após as baterias correspondentes a 

Lf = 1600, 4800, 8000 e 11200 mm, respectivamente. Cabe ressaltar que os valores extremos 

da linha vertical em cada triângulo disposto nos gráficos, representam as quantidades máxima 

e mínima de trincas observadas, tendo em vista que para cada condição o ensaio foi realizado 

três vezes. Salienta-se ainda, que foi feita a contagem de todas as trincas perpendiculares à 

aresta de corte e observadas no substrato da ferramenta com um aumento de 400 X, chamadas 

aqui de trincas térmicas, seguindo a nomenclatura da literatura consultada.  

 

 

Figura 49 - Quantidade de trincas térmicas observada após Lf = 1600 mm. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

Figura 50 - Quantidade de trincas térmicas observada após Lf = 4800 mm. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 51 - Quantidade de trincas térmicas observada após Lf = 8000 mm. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

Figura 52 - Quantidade de trincas térmicas observada após Lf = 11200 mm. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 Observa-se que após a primeira bateria de ensaios, equivalente à usinagem por Lf = 

1600 mm, não foi observada nenhuma trinca em qualquer aresta de corte ensaiada, para 

qualquer condição (Figura 49). 

 Ao final da segunda bateria de ensaios de fresamento, pode-se identificar trincas 

térmicas somente nas arestas de corte ensaiadas nas condições STA e S350.  

 Após Lf = 8000 mm, a quantidade média de trincas térmicas observadas nas condições 

STA e S350, aumenta para 1,0 e observa-se também que houve a formação de trincas térmicas 
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nas arestas ensaiadas nas condições S100 e S580, sendo a quantidade média observada para 

esta última condição menor do que para as condições STA, S100 e S350. 

 Após a última bateria de ensaios, correspondente a Lf = 11200 mm, nota-se novamente 

um aumento na quantidade de trincas térmicas para as condições STA, S100, S350 e S580, 

sendo que, entre estas quatro condições a menor quantidade de trincas térmicas observada foi 

para a condição S580 (corte a seco com soprador ajustado em 580 ºC) e a maior para a 

condição STA (corte a seco com o soprador térmico desligado). Observa-se também o registro 

de surgimento de trincas térmicas na condição F580 (com fluido de corte aplicado por névoa, 

e soprador térmico ajustado em 580 ºC), inclusive com valor médio acima daquele registrado 

na condição de S580. Não foi observada qualquer trinca térmica para a condição FTA, mesmo 

ao final da última bateria. 

 Através destes resultados é possível perceber que o uso do soprador térmico foi efetivo 

no retardamento da formação de trincas de origem térmica no corte a seco, e este efeito foi 

mais pronunciado à temperatura ajustada no soprador em 580 ºC (maior temperatura testada). 

Este resultado está de acordo com aqueles observados por Lehewald (1963 apud MELO, 

2001) e Vasilko (2007 apud CEP et al., 2009).   

 A aplicação de fluido de corte por névoa foi bastante efetiva no retardamento da 

formação de trincas térmicas. Observa-se que nenhuma trinca térmica pode ser detectada na 

condição FTA em qualquer momento dos testes e que, mesmo após Lf = 8000 mm, a 

quantidade de trincas térmicas observadas nas arestas ensaiadas na condição F580 foi menor 

do que aquela observada na condição S580. O surgimento de trincas térmicas após Lf = 11200 

mm na condição F580, pode ser atribuído ao efeito combinado da fadiga termomecânica do 

material do inserto, potencializado pelas as quedas bruscas de temperaturas ocorridas ao final 

do ciclo ativo, provocadas pelo fluxo de ar frio proveniente do bico do sistema de lubri-

refrigeração, o que pode ser confirmado através da análise da Figura 48.   

 O fato de a melhor condição de usinagem ter sido a FTA, ou seja, com aplicação de 

fluido de corte por névoa e à temperatura ambiente, leva à conclusão de que o fluido de corte 

pode ter sido efetivo no sentido de reduzir a geração de calor durante a fase ativa (fase de 

corte), conduzindo a uma redução da temperatura na aresta de corte da ferramenta ao final 

desta e reduzindo o “fator ∆T”, considerado um dos principais responsáveis pela formação 

das trincas térmicas (MELO, 2001). Uma conclusão mais convincente neste sentido poderia 

ser tirada a partir de medições de temperatura na interface cavaco-ferramenta, na região onde 
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as trincas surgem, técnica ainda difícil de ser operacionalizada devido, principalmente, ao 

difícil acesso à região. 

 A Figura 53 mostra o valor do desgaste de flanco médio (VBB) medido na aresta 1 dos 

insertos ensaiados sob as seis condições de usinagem aplicadas nesta pesquisa após a última 

bateria ensaios realizada.  

 

 

Figura 53 - Desgaste de flanco médio medido nos insertos ensaiado nas seis condições de usinagem 

aplicadas nesta pesquisa (após Lf = 11200 mm). 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observa-se que o maior desgaste de flanco médio observado foi para a condição STA, 

que também apresentou a maior quantidade de trincas ao final da última bateria. Este 

comportamento se repetiu para as condições S350, S580 e FTA, ou seja, verifica-se certa 

correlação entre o número de trincas térmicas observado numa determinada aresta e seu 

desgaste de flanco. Assim, quanto maior a quantidade de trincas, maior seria o desgaste de 

flanco médio. Este comportamento já foi verificado por Melo (2001). Segundo este 

pesquisador, a presença da trinca térmica favorece o desenvolvimento do desgaste de flanco, 

pois estas fragilizam a aresta de corte na região em que aparecem. 

Observa-se que para a condição S100, o desgaste de flanco observado foi menor do 

que aquele medido na condição S350, que por sua vez apresentou a mesma quantidade de 

trincas térmicas em relação à condição S100. Pode-se explicar este comportamento pelo fato 

de que as trincas térmicas só vieram a aparecer na condição S100, após Lf = 8000, enquanto 

que estas já estavam presentes após Lf = 4800 mm na condição S350.   
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Nota-se também, que apesar do número de trincas ter dado um salto na condição F580, 

após Lf = 11200 mm, o desgaste de flanco médio obtido para esta condição foi relativamente 

baixo. Este comportamento também pode ser explicado pelo fato das trincas térmicas, 

consideradas aceleradoras do desgaste de flanco, só terem sido detectadas ao final da última 

bateria, além disso, o efeito lubrificante do fluido de corte pode ter sido efetivo na redução da 

taxa de desgaste. 

A condição que apresentou menor desgaste de flanco foi a FTA, que também 

apresentou a menor quantidade de trincas térmicas ao final da última bateria.   

A partir de agora serão feitas análises das avarias e dos desgastes observados nas 

arestas de corte ensaiadas nas seis condições de usinagem, baseadas em fotografias obtidas 

por MEV. 

A Figura 54 apresenta uma foto da aresta de corte de um inserto novo. Esta servirá 

como referência para análise do desgaste apresentado nas próximas fotos. Observa-se no 

detalhe, que o revestimento de Al2O3 na superfície de saída da ferramenta, apresenta uma 

textura rugosa, o que pode contribuir para a adesão de material do cavaco durante a fase ativa 

do fresamento. 

 

 
Figura 54 - Inserto novo. 

Fonte: Registrado pelo autor. 
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4.2.1. Análise para a condição STA 

 

As Figuras 55a a 55d a seguir mostram a aresta 1 do inserto ensaiado sob a condição 

STA após Lf = 1600, 4800, 8000 e 11200 mm, respectivamente. 

 

 
Figura 55 - Evolução do desgaste da aresta 1 do inserto ensaiado na condição STA. (a) Após Lf = 1600 

mm; (b) Após Lf = 4800 mm; (c) Após Lf = 8000 mm e (d) Após Lf = 11200 mm. 
Fonte: Registrado pelo autor. 

 

Ao final da primeira bateria, como mostra a Figura 55a, apesar de não ter sido 

detectado um desgaste de flanco mensurável, já foi possível observar a presença de material 

da peça aderido ao gume do inserto, além de algumas trincas com orientações aleatórias que, 

provavelmente, foram desenvolvidas no revestimento. Acredita-se que tais trincas surjam em 

conseqüência do efeito combinado do carregamento mecânico cíclico sobre o gume do 

inserto, juntamente com o fato de se ter um revestimento duro, frágil e de pequena espessura 

depositado sobre um substrato de metal duro que talvez não de sustentação suficiente para 

este revestimento. Entretanto não se pode descartar a possibilidade da ciclagem térmica 

também ter influência no desenvolvimento dessas trincas. Nesta pesquisa, na grande maioria 

dos casos, tais trincas aparecem na camada de material do cavaco aderido à superfície de 



Cap. 4 – Resultados e Discussões 
 

Ramsés Otto Cunha Lima  49 

 

saída do inserto ensaiado. Contudo, acredita-se que estas tenham sua origem no revestimento 

e emergem nesta camada de material aderido. 

Além das denominadas trincas térmicas (desenvolvidas no substrato da ferramenta de 

corte), o material que se adere ao gume do inserto e o desenvolvimento de trincas no 

revestimento, também promovem o desgaste da ferramenta de corte. Material aderido 

favorece principalmente o desgaste por attrition (TRENT e WRIGHT, 2000) e a presença de 

trincas no revestimento, promove o seu enfraquecimento levando ao destacamento de material 

deste (spalling), expondo o substrato da ferramenta à atuação de outros mecanismos de 

desgaste, tais como a difusão e o attrition. Estas partículas de revestimento podem, inclusive, 

provocar o desgaste do substrato por abrasão (MELO, 2001). 

Após a bateria correspondente a Lf = 4800 mm, pôde-se perceber uma aresta de corte 

mais deteriorada (Figura 55b), embora a superfície de folga ainda não tenha apresentado um 

nível de desgaste relevante. Nesta etapa foi observada a formação da primeira trinca no 

substrato do inserto (trinca térmica) (Figura 56) e o desenvolvimento de spalling no 

revestimento. Observa-se na Figura 56 que depois da perda do revestimento, é possível 

inclusive identificar os carbonetos que compõe o substrato. 

 

 

Figura 56 - Avarias observadas na aresta 1 do inserto ensaiado na condição STA, após Lf = 4800 mm. 
Fonte: Registrado pelo autor. 

 

Dando prosseguimento à análise, ao final da terceira bateria (Após Lf = 8000 mm) já 

foi possível quantificar algum desgaste de flanco (Figura 55c). Nota-se que durante esta 

bateria, a quina do inserto na região de cruzamento das arestas alisadora e principal de corte, 
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sofreu lascamento, o qual pode ter sido motivado inclusive pela presença da trinca térmica 

mostrada no detalhe da Figura 55c.  

Após a última bateria de testes de fresamento, correspondente a Lf = 11200 mm, 

observa-se que a região lascada detectada após Lf = 8000 mm, evoluiu para um desgaste de 

flanco significativo. Nota-se que a trinca térmica mostrada no detalhe da Figura 55c, se 

transformou num sulco profundo, auxiliando no processo de destruição da aresta de corte da 

ferramenta. 

A Figura 57 a seguir mostra uma ampliação, a partir da superfície de saída, do entalhe 

produzido em função da presença da trinca térmica mostrada na Figura 55c. Observa-se que o 

vértice do entalhe coincide exatamente com a trinca formada anteriormente, indicando que a 

mesma atuou como motivadora para o desenvolvimento do referido entalhe. 

 

 

Figura 57 - Entalhe gerado a partir de trinca térmica. Condição de usinagem STA, após Lf = 11200 mm. 
Fonte: Registrado pelo autor. 

 

 

 

4.2.2. Análise para a condição S100 

 

As Figura 58a a 58d a seguir mostram a aresta 1 do inserto ensaiado sob a condição 

S100 após Lf = 1600, 4800, 8000 e 11200 mm, respectivamente. 
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Figura 58 - Evolução do desgaste da aresta 1 do inserto ensaiado na condição S100. (a) Após Lf = 1600 

mm; (b) Após Lf = 4800 mm; (c) Após Lf = 8000 mm e (d) Após Lf = 11200 mm. 
Fonte: Registrado pelo autor. 

 

Ao final da primeira bateria de testes de fresamento, correspondente a Lf = 1600 mm, 

pôde-se verificar a presença de material aderido na superfície de saída e trincas no 

revestimento (Figuras 59a e 59b). Apesar de não ter sido realizada análise química em 

qualquer região dos insertos ensaiados, a conclusão de que camadas depositadas sobre as 

arestas ensaiadas, tal como aquela mostrada na Figura 59a trata-se de um material do cavaco 

proveniente da peça usinada, foi tirada a partir da análise da morfologia das camadas. Na 

Figura 59, por exemplo, nota-se que o material aderido apresenta um aspecto dúctil, com 

sulcos orientados na direção da passagem do cavaco. Acredita-se que tais sulcos não 

poderiam se formar sobre o revestimento de Al2O3 devido à maior dureza deste comparada 

com a do principal componente duro do aço ABNT 1045, a cementita Fe3C. 

Além disso, nenhum desgaste de flanco significativo pode ser mensurado até esta 

etapa do ensaio. 
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Figura 59 - (a) Material aderido na superfície de saída próximo à aresta de corte; (b) Trincas 

desenvolvidas no material aderido. Condição de usinagem S100. Após Lf = 1600 mm. 
Fonte: Registrado pelo autor. 

 

Analisando-se a aresta de corte ao final da segunda bateria (Figura 58b), ainda foi 

possível verificar a presença de uma grande quantidade de material aderido. Percebeu-se 

ainda a presença de trincas desenvolvidas no revestimento, além do aparecimento dos 

primeiros pontos de destacamento de material deste (spalling) (Figura 60). 

 

 

Figura 60 - Elementos de avaria na aresta de corte ensaiada na condição S100 após Lf = 4800 mm. 
Fonte: Registrado pelo autor. 

 

Neste estágio não foi encontrada qualquer trinca térmica e também não foi possível 

detectar a presença de desgaste de flanco significativo. 

Ao final da terceira bateria, correspondente a Lf = 8000 mm (Figura 58c), percebeu-se 

o aumento da área de exposição do substrato do inserto devido à perda do revestimento por 

spalling (ver detalhe da Figura 58c e Figura 61). 
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Figura 61 - Região da superfície de saída do inserto ensaiado na condição S100 após Lf = 8000 mm. Pode-

se perceber as partículas de carboneto que compõem o substrato do inserto. 
Fonte: Registrado pelo autor. 

 

Percebeu-se ainda o surgimento das primeiras trincas térmicas (Figura 62) e, ainda que 

pequeno, pode-se quantificar algum desgaste de flanco. 

 

 

Figura 62 - Trinca térmica observada no inserto ensaiado na condição S100 após Lf = 8000 mm. 
Fonte: Registrado pelo autor. 

  

 

Ao término da quarta bateria, percebeu-se a perda de grande parte do revestimento na 

região de contato do cavaco com a ferramenta (ver detalhe da Figura 58d). Neste estágio 

Região com exposição do substrato 
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pode-se detectar a presença de novas trincas térmicas e, tanto a superfície de saída quanto a de 

folga, apresentaram um maior nível de desgaste. 

As Figuras 63a e 63b mostram uma trinca térmica formada na superfície de saída já 

totalmente isenta de revestimento. Através da análise de imagens semelhantes àquela 

mostrada na Figura 63b, pode-se verificar que este tipo de trinca se propaga quase que 

exclusivamente de forma intergranular. 

 

 

Figura 63 - Trinca térmica observada no inserto ensaiado na condição S100 após Lf = 11200 mm. (a) 

Imagem obtida a partir de elétrons secundários; (b) Imagem obtida a partir de elétrons retroespalhados. 
Fonte: Registrado pelo autor. 

 

Nota-se também através da análise da Figura 63b, a evidência clara da perda total do 

revestimento devido ao surgimento dos carbonetos que compõem o substrato do inserto. 

Percebe-se ainda o início da formação do entalhe no cruzamento da trinca térmica com a 

aresta de corte propriamente dita. Com o decorrer do uso deste inserto, nesta condição, com 

certeza este entalhe irá aumentar, contribuindo efetivamente para a destruição desta aresta. 

 

 

4.2.3. Análise para a condição S350 

 

As Figuras 64a a 64d a seguir mostram a aresta 1 do inserto ensaiado sob a condição 

S350 após Lf = 1600, 4800, 8000 e 11200 mm, respectivamente. 
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Figura 64 - Evolução do desgaste da aresta 1 do inserto ensaiado na condição S350. (a) Após Lf = 1600 

mm; (b) Após Lf = 4800 mm; (c) Após Lf = 8000 mm e (d) Após Lf = 11200 mm. 
Fonte: Registrado pelo autor. 

 

Usinando sob a presente condição, ao final da primeira bateria correspondente a Lf = 

1600 mm (Figura 64a) não foi possível perceber desgaste significativo na superfície de folga 

do inserto, apenas a presença de material aderido e algumas trincas neste.  

Com a segunda bateria finalizada, pode-se observar o aparecimento de trincas de 

origem térmica no substrato do inserto, bem como trincas no revestimento (Figura 65), 

inclusive com a presença de spalling na superfície de saída. 
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Figura 65 - Trinca térmica com formação de entalhe no cruzamento com a aresta do inserto e trincas 

desenvolvidas no revestimento. Condição de usinagem S350. Após Lf = 4800 mm. 
Fonte: Registrado pelo autor. 

 

Observou-se também a presença de um desgaste significativo na quina do inserto, na 

região de encontro da aresta alisadora com a aresta principal de corte, assemelhando-se a uma 

cratera (ver detalhe da Figura 64b). Nota-se que no interior da cratera aparece uma trinca 

térmica (Figura 66) que possivelmente auxiliou no desenvolvimento deste desgaste, 

principalmente por ser esta uma região de alta concentração de tensão. 

 

 

Figura 66 - Trinca térmica desenvolvida no interior da cratera. Condição de usinagem S350. Após Lf  = 

4800 mm. 
Fonte: Registrado pelo autor. 

 

Após Lf = 8000 mm (Figura 64c), observou-se a formação de mais trincas térmicas e a 

evolução daquelas observadas na análise anterior com formação de sulcos profundos, além da 

perda do revestimento em algumas regiões da superfície de saída do inserto. 
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Finalizando o ensaio, após o término da quarta bateria (Figura 64d), pôde-se notar o 

crescimento da cratera formada ao final do percurso de avanço de 4800 mm. A aresta de corte 

apresentou-se mais deteriorada, como pode ser visto na Figura 67.  

Nesta etapa também foi observado a penetração de material da peça no interior de 

algumas trincas térmicas (Figura 68), fato este que possivelmente auxilia no processo de 

transformação da trinca em sulco, por funcionar como uma cunha forçando o material do 

cavaco em direção ao interior da trinca e no sentido de provocar a abertura da mesma. Este 

fenômeno também foi observado por Melo (2001).  

 

 

Figura 67 - Aresta de corte deteriorada com presença de trincas térmicas. Condição de usinagem S350. 

Após Lf = 11200 mm. 
Fonte: Registrado pelo autor. 

 

 

Figura 68 - Penetração de material da peça no interior de uma trinca térmica. Condição de usinagem 

S350. Após Lf = 11200 mm. 
Fonte: Registrado pelo autor. 
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4.2.4. Análise para a condição S580 

 

As Figuras 69a a 69d a seguir mostram a aresta 1 do inserto ensaiado sob a condição 

S580 após Lf = 1600, 4800, 8000 e 11200 mm, respectivamente. 

 

 

Figura 69 - Evolução do desgaste da aresta 1 do inserto ensaiado na condição S580. a) Após Lf = 1600 mm; 

b) Após Lf = 4800 mm; c) Após Lf = 8000 mm e d) Após Lf = 11200 mm. 
Fonte: Registrado pelo autor. 

 

 

Após o encerramento da primeira bateria, correspondente a Lf = 1600 mm (Figura 

69a), a aresta do inserto apresentou formação discreta de trincas no revestimento, com 

praticamente nenhuma presença de spalling. Não foi possível identificar desgaste de flanco 

significativo 

Após Lf = 4800 mm (Figura 69b), a aresta ensaiada não apresentou um quadro muito 

diferente daquele da primeira etapa. Um ligeiro aumento das trincas no revestimento ocorreu, 

porém ainda sem causar muito prejuízo ao mesmo. Os desgastes nas superfícies de saída e de 

folga permaneceram imperceptíveis.  
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Após a terceira bateria de ensaios de fresamento frontal (Figura 69c), foi detectada a 

primeira trinca térmica no substrato (Figura 70).   

 

 

Figura 70 - Trinca térmica detectada na aresta 1 do inserto ensaiado na condição S580 após Lf = 8000 mm. 
Fonte: Registrado pelo autor. 

 

Pôde-se ainda constatar a presença de algumas trincas no revestimento e algumas 

poucas regiões com desenvolvimento de spalling (Figura 71), porém em quantidade bem 

inferior à observada nas condições STA, S100 e S350. O desgaste de flanco se tornou pouco 

mais perceptível, apesar de ainda continuar muito pequeno. 

 

   

Figura 71 - Elementos de avarias na aresta 1 do inserto ensaiado na condição S580, observados após Lf = 

8000 mm. 
Fonte: Registrado pelo autor. 
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Por fim, com o final da quarta bateria (Figura 69d), pôde-se constatar um aumento na 

quantidade de spallings, porém ainda sem perda significativa de revestimento. A trinca 

térmica observada após Lf = 8000 mm sofreu pouca alteração em sua forma. 

 

 

4.2.5. Análise para a condição FTA 

 

As Figura 72a e 72b a seguir mostram a aresta 1 do inserto ensaiado sob a condição 

FTA após Lf = 8000 e 11200 mm, respectivamente. 

 

 

Figura 72 - Evolução do desgaste da aresta 1 do inserto ensaiado na condição FTA. (a) Após Lf = 8000 mm 

e (b) Após Lf = 11200 mm. 
Fonte: Registrado pelo autor. 

 

Ao final da primeira bateria, correspondente a Lf = 8000 mm (Figura 72a), não foi 

detectada a presença de trincas térmicas no substrato do inserto. A camada de revestimento 

apresentou formação de trincas com presença de spalling (Figura 73). As superfícies de saída 

e de folga apresentaram pouco nível de desgaste. 
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Figura 73 - Elementos de avarias (trincas e spallings) observados na aresta 1 do inserto ensaiado na 

condição FTA após Lf = 8000 mm. 
Fonte: Registrado pelo autor. 

 

Ao final da bateria correspondente a Lf = 11200 mm (Figura 72b), pode-se observar 

que a aresta de corte permanecia com nível de desgaste de flanco praticamente imperceptível, 

com pouca perda de material do revestimento. Nenhuma trinca térmica no substrato foi 

detectada.  

 

 

4.2.6. Análise para a condição F580 

 

As Figuras 74a a 74b a seguir mostram a aresta 1 do inserto ensaiado sob a condição 

F580 após Lf = 8000 e 11200 mm, respectivamente. 

 

 

Figura 74 - Evolução do desgaste da aresta 1 do inserto ensaiado na condição F580. (a) Após Lf = 8000 mm 

e (b) Após Lf = 11200 mm. 
Fonte: Registrado pelo autor. 
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Ao final da bateria de ensaios de fresamento frontal correspondente a Lf = 8000 mm 

(Figura 74a), nenhuma trinca térmica no substrato do inserto foi detectada. Foi verificada a 

formação de algumas trincas no material no revestimento, com praticamente nenhuma 

presença de spalling. A Figura 75 mostra algumas dessas trincas.  

 

   
Figura 75 - Trincas no material aderido/revestimento observadas na aresta 1 do inserto ensaiado na 

condição F580 após Lf = 8000 mm. 
Fonte: Registrado pelo autor. 

 

Ao final da última bateria (Lf = 11200 mm), pode-se observar a presença de duas 

trincas térmicas no substrato do inserto. A Figura 76 mostra uma dessas trincas. 

 

 

Figura 76 - Trinca térmica no substrato do inserto ensaiado na condição F580 após Lf = 11200 mm. 
Fonte: Registrado pelo autor. 
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Além das primeiras trincas no substrato, pode-se constatar o aumento da área afetada 

por spalling após o encerramento dos ensaios para esta condição de usinagem. 

Outro fato constatado através das análises microscópicas realizadas no inserto 

ensaiado na condição F580, foi a deposição de material não identificado sobre as superfícies 

do inserto ao final das duas baterias de teste de fresamento (Lf = 8000 mm e Lf = 11200 mm). 

As Figuras 77a e 77b mostram este fato. A quantidade deste material após a bateria 

correspondente a Lf = 11200 mm foi tão grande, que houve a necessidade de uma limpeza 

mais minuciosa do inserto antes da análise no MEV para a contagem das trincas térmicas. 

Provavelmente este material seja o produto da deposição de componentes sólidos do fluido de 

corte usado. Porém, uma análise química mais detalhada seria de extrema importância para se 

poder tirar qualquer conclusão a esse respeito. 

 

 

Figura 77 - (a) Inserto com camada de material não identificado depositado sobre sua superfície de saída; 

(b) Detalhe do material depositado. Condição de usinagem F580. Após Lf = 11200 mm. 
Fonte: Registrado pelo autor. 

 

Apesar de constatada a redução da quantidade de trincas térmicas com o uso da técnica 

proposta, ou seja, o aquecimento da fase inativa percebe-se um nível relativamente acentuado 

de oxidação da fresa, certamente devido ao aumento da temperatura desta, principalmente 

com o soprador ajustado para 580 °C. 

Com o término dos ensaios e análises, pôde-se perceber para os ensaios realizados a 

seco, que os melhores resultados foram obtidos com a temperatura do soprador térmico 

ajustada a 580 °C (condição S580) e os piores foram obtidos à temperatura ambiente 

(condição STA). Já para os ensaios conduzidos com a aplicação de fluido de corte por névoa, 

os melhores resultados foram obtidos à temperatura ambiente (condição FTA) e os piores com 

o soprador térmico ajustado em 580 °C (condição F580). Esses resultados mostram que, para 
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os casos de usinagem a seco, o aquecimento da fase inativa foi efetivo no sentido de 

minimizar a formação de trincas térmicas, bem como para desacelerar a evolução do desgaste 

de flanco médio dos insertos de metal duro. Porém este comportamento não se repetiu para os 

ensaios com fluido de corte aplicado por névoa, uma vez que, para esses casos a condição 

mais efetiva foi à temperatura ambiente (FTA), talvez pelo fato de o sentido de pulverização 

do fluido, atingindo a região do ponto P3 do bico difusor, provocar um considerável choque 

térmico no início da fase inativa do fresamento durante os ensaios sob a condição F580, 

aumentando assim, o fator t. 

Verificou-se que as trincas térmicas formadas, e sua evolução ao longo do decorrer das 

baterias de ensaios, fragilizaram a região da aresta de corte próxima as mesmas, o que 

contribuiu para a deterioração dos insertos.  

A presença de trincas aleatórias no revestimento, que com a continuidade do processo 

de usinagem promoviam o destacamento de material do mesmo (spalling), e o material do 

cavaco aderido à superfície de saída, motivaram a ativação de mecanismos de desgaste, tais 

como attrition e difusão, o que também contribuiu para a deterioração dos insertos de metal 

duro. 

Apresenta-se a seguir, as conclusões dessa pesquisa. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados e discussões anteriores, as seguintes conclusões podem ser 

apresentadas: 

 Nos ensaios realizados a seco, a aplicação de ar quente na região da fase inativa da 

fresa foi efetivo na redução do número de trincas térmicas e do desgaste da 

ferramenta; 

 Nos ensaios realizados com fluido de corte aplicado por névoa, o fluido foi efetivo 

no sentido de lubrificar a superfície de saída do inserto durante a fase ativa, fazendo 

com que a temperatura desenvolvida neste durante esta fase fosse reduzida, 

diminuindo também o “fator ΔT”; 

 Dentre as seis condições ensaiadas, a que apresentou melhores resultados foi a 

condição com fluido de corte aplicado por névoa à temperatura ambiente (FTA) e a 

que apresentou piores resultados foi a condição de usinagem a seco, a temperatura 

ambiente (STA); 

 As trincas térmicas tiveram uma importante participação no processo de 

deterioração dos insertos ensaiados; 

 Todos os insertos ensaiados apresentaram, em algum nível de intensidade, a 

formação de trincas no revestimento, que contribuíram para o surgimento de 

spalling em suas superfícies de saída; 

 Em todos os insertos analisados, foi possível observar a presença de material da 

peça aderido sobre suas superfícies de saída. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestões para trabalhos futuros, pode-se citar: 

 Otimizar o projeto e construção do bico difusor, visando a homogeneização das 

temperaturas do jato de ar quente distribuído ao longo do comprimento de saída 

deste;  

 Realizar análises químicas nas superfícies estudadas com vistas na identificação dos 

diversos materiais depositados; 

 Desenvolver um aparato experimental capaz de possibilitar o monitoramento da 

temperatura do inserto em tempo real. 
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ANEXO 2: Programas executados no CNC 

 

Programa Principal 

 

%  

O2500 

G17G21G40G90G94 

G01G53Z-110H0F2000  

T01(FRESA 80) 

M6  

S995M3  

G54G00X65Y31.75D01  

G43G01Z10H01  

Z0F500  

M98P2501L1  

G53G01Z-110H0F1000  

M00 

S995M3  

G54G00X65Y31.75D01  

G43G01Z10H01  

Z-3F500 

M98P2501L1  

G53G01Z-110H0F1000  

M00 

S995M3  

G54G00X65Y31.75D01  

G43G01Z10H01  

Z-6F500 

M98P2501L1  

G53G01Z-110H0F1000  

M00 

S995M3  

G54G00X65Y31.75D01  

G43G01Z10H01  

Z-9F500 

M98P2501L1  

G53G01Z-110H0F1000  

M00 

S995M3  

G54G00X65Y31.75D01  

G43G01Z10H01  

Z-12F500  

M98P2501L1  

G53G01Z-110H0F1000  

M00 

S995M3  

G54G00X65Y31.75D01  
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G43G01Z10H01  

Z-15F500  

M98P2501L1  

G53G01Z-110H0F1000  

M00 

S995M3  

G54G00X65Y31.75D01  

G43G01Z10H01  

Z-18F500  

M98P2501L1  

G53G01Z-110H0F1000  

M00 

S995M3  

G54G00X65Y31.75D01  

G43G01Z10H01  

Z-21F500  

M98P2501L1  

G53G01Z-110H0F1000  

M00 

S995M3  

G54G00X65Y31.75D01  

G43G01Z10H01  

Z-24F500  

M98P2501L1  

G53G01Z-110H0F1000  

M00 

S995M3  

G54G00X65Y31.75D01  

G43G01Z10H01  

Z-27F500  

M98P2501L1  

G53G01Z-110H0F1000  

M00 

S995M3  

G54G00X65Y31.75D01  

G43G01Z10H01  

Z-30F500  

M98P2501L1  

G53G01Z-110H0F1000  

M30 

% 
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Subprograma 

 

%  

O2501 

G91G01Z-1.5F500 

G01X-530F149  

Z40F500 

G00X530 

G01Z-40F500 

Z-1.5 

X-530F149 

G90 

M99 

% 

 

 

Programa usado para limpeza das barras 

 

%  

O2025(LIMPEZA-RAMSES) 

N10G17G21G90G94 

N20G53G0Z-110H0 

N30T1(FRESA FRONTAL 80) 

N40M6 

N50G54S800M3  

N60G0X65Y31.75  

N70G43H1D1Z50 

G1Z5F1000 

N80Z0 

N90G1X-462F720  

N100G0Z5  

N110G53G0Z-110H00 

G53G00Y0  

G53G00X-400 

N120M30 

% 

 


