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RESUMO 

 

LOBATO, Jéssica Conceição, Análise do encruamento do cavaco na fabricação de 
peças em torneamento convencional utilizando o método dos elementos finitos, Juiz 
de Fora: Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Juiz de fora, 2017.  
 

A usinagem é caracterizada pela grande quantidade de deformação plástica 

localizada no material devido à formação do cavaco, de forma que existe um 

compromisso entre o processo de deformação, encruamento e amolecimento, pelo 

aumento da temperatura, gerando bandas de cisalhamento. O objetivo desse 

trabalho foi avaliar o processo de formação do cavaco durante o torneamento 

utilizando simulação numérica pelo método dos elementos finitos. Seis modelos com 

princípios diferentes são utilizados. Nos modelos utilizam-se ferramenta de corte 

usinando aços 1045. As simulações proporcionam o estudo e exame detalhado da 

distribuição de deformações, tensões, forças de corte, fluxo de material e uma 

enorme quantidade de informações que poderão ser muito úteis para a análise de 

novos processos e otimização de processos existentes. Foram realizadas 

simulações para se obter resultados de tensão e deformação para as condições 

estipuladas de corte e gerar gráfico de tensão-deformação para cada velocidade de 

corte. Com os gráficos gerados obtivemos resultados que mostra a tendência de 

aumento da força de corte com o aumento das condições de corte. Outro ponto 

estudado foram as tensões e deformações máximas obtidas nas simulações e suas 

interações com a velocidade de corte e o avanço. 
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ABSTRACT 

 

LOBATO, Jéssica Conceição, Analysis of the hardening of the cip in manufacture of 
parts in conventional turning using the method of the finite elements, Juiz de Fora: 
Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Juiz de fora, 2017.  
 

Machining is characterized by large amount of located plastic strain on material due 
to chip formation, so that there is a link between strain process, strain hardening, and 
heat softening, thus generating shear bands. The objective of this work was to 
evaluate the chipping process during turning using numerical simulation using the 
finite element method. Six models with different principles are used. Our models are 
used cutting tool by machining. As simulations provide the study and detailed 
examination of the distribution of deformations, tensions, shear, forces, material flow 
and huge amount of information that are very useful for an analysis of new process. 
And optimization carried out to obtain tension and deformations results for the 
stipulated conditions of cutting and generate tension-deformation graph for each 
cutting speed. With the generated graphs we obtained results that show the tendency 
of increase of the cutting force with the increase of the cutting conditions. Another 
point studied was how tensions and maximum deformations obtained in the 
simulations and their interactions with a cutting speed and the advance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A usinagem é um processo de remoção de material que possui uma 

grande importância no sistema produtivo industrial. O conceito mais associado com 

a produtividade de um processo de usinagem é da usinabilidade, que é considerada 

uma propriedade tecnológica (FERRARESI, 1977). A usinabilidade de um material 

depende de uma variedade de parâmetros e está relacionada com a facilidade com 

que um material pode ser usinado, de acordo com as dimensões, forma e 

acabamento superficial requerido (SHAW, 2005). Portanto, a usinabilidade está 

diretamente associada ao processo de formação e quebra do cavaco formado 

durante o corte. Os parâmetros que determinam a usinabilidade dos materiais, 

considerando o processo de fabricação são o tipo e forma de cavaco gerado, o 

acabamento superficial da peça, a máxima taxa de remoção de material, a força e 

potência de usinagem, a temperatura de corte, a vida da ferramenta, e a formação 

de rebarbas (SANTOS; SALES, 2007). 

De acordo com Trent (1991), a operação de usinagem representa o 

processo mais versátil e mais comum de manufatura e é, reconhecidamente, o 

processo de fabricação mais popular do mundo, transformando em cavacos algo em 

torno de 10 por cento de toda a produção de metais, empregando dezenas de 

milhares de pessoas em todo o mundo. 

Devido à grande quantidade de materiais para ferramentas no mercado, 

deve-se conhecer o processo e entender os mecanismos de desgaste das 

ferramentas para realizar uma ótima escolha, visando economia (MACHADO, 1988). 

Praticamente, todo conjunto mecânico é submetido a algum tipo de 

operação de usinagem em seu estágio inicial, intermediário ou final de manufatura, 

haja vista que o mesmo proporciona um alto padrão de acabamento, com 

flexibilidade e qualidade. Dentre os processos de usinagem, o torneamento é o mais 

simples e mais utilizado na indústria, pois em alta flexibilidade, compatibilidade com 

o meio ambiente, etc. o torneamento se baseia no movimento da peça em torno de 

seu próprio eixo, permitindo fabricar peças rotacionais por meio de um movimento 

uniforme de rotação. Para tal são necessários três movimentos relativos entre a 

peça e a ferramenta, sendo estes: movimento de corte, movimento de avanço e 

movimento de profundidade. O processo ocorre mediante a retirada, em geral 

contínuo, do cavaco de uma peça ou corpo-de-prova. O cavaco é removido por uma 

ferramenta mono-cortante, que deve ter uma dureza superior à dureza do corpo-de-

prova. Uma investigação da temperatura de corte é essencial para entender os 

mecanismos de desgaste do material da ferramenta, assim melhorando a eficiência 

do processo (REN et al., 2003). 

A base para uma melhor compreensão dos processos de usinagem está 

relacionada com o estudo da formação do cavaco, o qual se processa em 

elevadíssimas taxas de deformação, dificultando o acesso experimental da região de 

corte (MACHADO et al., 2011; COURBON et al., 2013). E para lidar com essa 

situação complexa, uma abordagem sobre o comportamento de diferentes materiais 

durante a usinagem, através da investigação de fatores relacionados com a 
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composição química, microestrutura, dureza, características de tensão e deformação 

é de suma importância devido à grande influência destas variáveis sobre a 

usinabilidade dos metais (FERRARESI, 2011; BARBOSA; MACHADO, 2013). 

O método de Elementos Finitos (FEM – Finite Element Method) é muito 

utilizado para obter valores de tensão, deformação, deslocamento, tensão de 

cisalhamento, força de corte, deformação plástica (a espessura de cavaco e o 

ângulo de cisalhamento), distribuição de temperatura na zona de corte, etc. O FEM 

tem entre suas qualidades a economia de material e consumo de tempo em relação 

aos experimentos reais, podendo estimar a temperatura da ferramenta de corte, 

cavaco e corpo de prova durante o processo de torneamento. 

 

1.1 – OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é observar o encruamento do cavaco na 
usinagem convencional para diversos materiais e condições de corte, utilizando o 
Método dos Elementos Finitos - FEM para assim chegar a condições de corte ideais 
para que o encruamento do cavaco não danifique a peça que está sendo usinada.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 – FUNDAMENTOS DO TORNEAMENTO 

 

 O processo de torneamento se baseia no movimento da peça em torno de 

seu próprio eixo. O torneamento é uma operação de usinagem que permite trabalhar 

peças cilíndricas movidas por um movimento uniforme de rotação em torno de um 

eixo fixo. 

 O torneamento, como todos os demais trabalhos executados com 

máquinas-ferramenta, acontece mediante a retirada progressiva do cavaco da peça 

a ser trabalhada. O cavaco é cortado por uma ferramenta de um ó gume cortante, 

que deve ter uma dureza superior à do material a ser cortado. No torneamento, a 

ferramenta penetra da peça, cujo movimento rotativo uniforme ao redor do eixo A 

permite o corte contínuo e regular do material. A força necessária para retira o 

cavaco é feita dobre peça, enquanto a ferramenta, firmemente presa à porta-

ferramenta, contrabalança a reação desta força. A figura 1 representa a direção de 

avanço e a ferramenta de corte em relação à peça usinada. 

 

Figura 1 – Torneamento cilíndrico externo. 

 
Fonte: Ferraresi, 1977 (adaptado). 

  

2.1.1 – Movimentos na usinagem 

 

 Os movimentos entre ferramenta e peça durante a usinagem são aqueles 

que permitem a ocorrência do processo de usinagem. Tais movimentos são 

considerados durante o projeto e a fabricação das máquinas-ferramentas que a 

realizarão. Por convenção, os movimentos sempre estarão ocorrendo supondo-se a 

peça parada e, portanto, todo o movimento sendo realizado pela ferramenta. Este 

procedimento permite padronizar sinais algébricos aos movimentos, sempre tendo 

como referência a peça. Além disto, facilita o estudo dos movimentos, sempre tendo 

como referência a peça. Além disto, facilita o estudo dos movimentos, 

principalmente quando a usinagem ocorre com ferramentas com geometrias 

complexas. Os movimentos podem ser classificados como ativos ou passivos. 

(MACHADO; COELHO; ABRÃO, 2009). 
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 Os movimentos ativos são aqueles que promovem remoção de material 

ao ocorrerem. 

  

 Movimento de corte 

 Movimento de avanço 

 Movimento efetivo de corte 

 

Os movimentos passivos são aqueles que, apesar de fundamentais para a 

realização do processo de usinagem, não promovem remoção de material ao 

ocorrerem. 

 

 Movimento de ajuste 

 Movimento de correção 

 Movimento de aproximação 

 Movimento de recuo 

 

2.1.1.1 – Movimento de corte 

 

 Movimento entre a ferramenta e a peça que, sem a ocorrência 

concomitante do movimento de avanço, provoca remoção de cavaco durante uma 

única rotação ou um curso da ferramenta. 

 

Figura 2 – Direção dos movimentos de corte, de avanço e efetivo no torneamento. Ângulos da direção 

de avanço (φ), da direção efetiva (η) e Plano de trabalho. 

 
Fonte: Machado et. al., 2009 (adaptado) 

 

2.1.1.2 – Movimento de avanço 

 

 Movimento entra a ferramenta e a peça que juntamente com o movimento 

de corte, possibilita uma remoção contínua ou repetida de cavaco, durante várias 
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rotações os cursos da ferramenta. O movimento de avanço pode ser contínuo, como 

no caso do torneamento e da furação, ou intermitente, como no caso do 

aplainamento. 

 

 

2.1.1.3 – Movimento efetivo de corte 

 

 Movimento entre a ferramenta e a peça, a partir do qual resulta o 

processo de usinagem. Quando o movimento de avanço é contínuo, o movimento 

efetivo é o resultante da composição dos movimentos de corte e do avanço. Quando 

o movimento de avanço é intermitente, o movimento efetivo é o próprio movimento 

de corte.  

 

2.1.1.4 – Movimento de ajuste 

 

 Movimento entre a ferramenta e a peça, no qual é pré-determinada a 

espessura da camada de material a ser removida. Nos processos de sangramento, 

furação e brocamento, este movimento não ocorre, pois a espessura do material a 

ser removida está definida pela geometria da ferramenta. 

 

2.1.1.5 – Movimento de correção 

 

 Movimento entre a ferramenta e a peça, empregada para compensar 

alterações de posicionamento devidas, por exemplo, ao desgaste da ferramenta 

variações térmicas deformações plásticas, entre outras, que normalmente incidem 

durante a ocorrência do processo. 

 

2.1.1.6 – Movimento de aproximação 

 

 Movimento entre a ferramenta e a peça, com a qual a ferramenta, antes 

do início da usinagem, é aproximada da peça. 

 

2.1.1.7 – Movimento de recuo 

 

 Movimento entre a ferramenta e a peça, com a qual a ferramenta, após a 

usinagem, é afastada da peça. 

 

 A todos estes movimentos estão associados direções, sentidos, 

velocidades e percursos. As direções dos movimentos são suas direções 

instantâneas, os sentidos são aqueles resultantes quando se considera a peça 

parada e a ferramenta realizando todo o movimento e as velocidades representam a 

rapidez com a qual o movimento de desenvolve. Os percursos são considerados nas 
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direções dos movimentos durante um tempo desejado de evolução do processo. 

(MACHADO; COELHO; ABRÃO, 2009). 

 

2.2 – FERRAMENTAS DE CORTE 

 

 As ferramentas de corte são empregadas para cortar materiais metálicos 

e não metálicos por desprendimento de cavaco. São constituídas de materiais com 

elevada dureza, o que lhes permite cortar materiais de dureza inferior.  

 Existem dois fatores de influência nas ferramentas de corte: a dureza dos 

materiais de que são feitas e o ângulo da geometria de corte da ferramenta. 

 Por outro lado, a usinagem de materiais frágeis ou operações de cortes 

interrompidos requerem materiais de ferramentas com suficiente tenacidade para 

suportar os choques e os impactos inerentes a tais processos. 

 

2.2.1 – Materiais das ferramentas de corte 

 

 Na hora de escolher uma ferramenta de corte, o material é uma questão 

essencial para a seleção do equipamento. De acordo com as necessidades 

específicas, a escolha do material será diferente. Os principais materiais para 

ferramentas de corte são: 

   

 Aço rápido 

 Metal Duro 

 Cermet 

 Cerâmica 

 Nitreto de boro cúbico cristalino  

 Diamante 

 

Figura 3 – Materiais empregados para ferramentas de corte 

 
Fonte: Arquivo do aluno (2017). 
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2.2.1.1 – Aço Rápido 

 

 Material que pode ser feito com muitos tipos de aço, empregando-se ligas 

de tungstênio, cromo, molibdênio, vanádio e cobalto. Essas combinações de 

elementos de liga asseguram a resistência e a dureza necessárias para operações 

em altas temperaturas. Os aços-rápidos resistem a temperaturas de até 550ºC. 

Mesmo com o desenvolvimento de novas tecnologias de fabricação de materiais 

para ferramentas, o aço rápido ainda é utilizado para confecção de ferramentas para 

furação, brocamento e fresamento, uma vez que seu custo é relativamente baixo. 

Assim como o metal duro, o aço rápido também pode receber camadas de 

recobrimento, sendo os mais usados: TiN, TiCN e TiAlN. 

 

2.2.1.2 – Metal duro 

 

 Entre suas características estão elevada dureza, elevada resistência à 

compressão, elevada resistência ao desgaste, possibilidade de obter propriedades 

distintas nos metais duros pela mudança específica dos carbonetos e das 

proporções do ligante e controle sobre a distribuição da estrutura. 

 É composto de carbonetos e cobalto, reesposáveis pela dureza e 

tenacidade, respectivamente. O tamanho das partículas varia entre 1 e 10 microns e 

compreende geralmente 60 à 95% da porção de volume. 

 

2.2.1.3 – Cermet 

 

 O Cermet é um composto formado por cerâmica e metal. Este material 

tem baixa tendência à formação de fume postiço, boa resistência a corrosão, boa 

resistência ao desgaste, resistência a temperatura elevada e alta estabilidade 

química. 

 As próprias recomendações dos fornecedores frequentemente são 

contraditórias. Alguns especificam o uso somente se os fatores operativos no 

torneamento de acabamento estiverem exatamente corretos, outros indicam uma 

área ampla de utilização, incluindo o exigente semi-acabamento. Além disso, os 

cermets são amplamente usados no fresamento de materiais de peças duras com 

êxito. Assim, parece não haver diretrizes bem definidas sobre onde os cermets se 

encaixam na usinagem. 

 

2.2.1.4 – Cerâmica 

  

 As principais características da cerâmica são a alta dureza à quente 

(1600°C), a não reação química com o aço, maior vida-útil da ferramenta, uso com 

alta velocidade de corte e a não formação de fume postiço 
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 A cerâmica deve ser utilizada na usinagem a seco para evitar choque 

térmico e devem-se evitar também cortes interrompidos. Não podem ser usinados 

materiais como o alumínio, pois reage quimicamente devido a altas temperaturas, e 

magnésio, berílio e zircônio, por inflamarem na temperatura de trabalho de cerâmica. 

 

2.2.1.5 – Nitreto de Boro cubico cristalino 

 

 São mais estáveis que o diamantes especialmente contra a oxidação, 

possuem dureza elevada, alta resistência à quente, excelente resistência ao 

desgaste e oferecem qualidade da superfície da peça usinada. No entanto, ainda 

são caros e relativamente quebradiços. Seu uso envolve elevada força de corte 

devido à necessidade de geometria negativa, alta fricção durante a usinagem e 

resistência do material da peça. 

 Sua aplicação é recomendada para usinagem de aços duros, desbaste e 

acabamento, cortes severos e interrompidos, peças fundidas e forjadas, peças de 

ferro fundido coquilhado, usinagem de aços forjado, componentes com superfície 

endurecida, ligas de alta resistência a quente e materiais duros. Quanto mais macios 

forem os componentes, maior será o desgaste da ferramenta. 

 

2.2.1.6 – Diamante 

 

 As ferramentas de diamante não podem ser usadas na usinagem de 

materiais ferrosos devido à afinidade do carbono com o ferro e nem em processos 

com temperaturas acima de 900°C devido à grafitização do diamante. 

 O s diamantes monocristalinos são aplicados na usinagem fina, pois é o 

único material para ferramenta de corte que permite graus de afiação do gume até 

quase o nível de um raio atômico de carbono. É altamente recomendado, também, 

para usinagem onde é exigido ferramentas com alta dureza, como furação de poços 

de petróleo, por exemplo. 

 Já o diamante policristalino é um material sintético obtido em condições 

de extrema pressão e temperatura, com propriedades semelhantes ao encontrado 

no diamante natural, porém mais homogêneo. São usados na usinagem de materiais 

não ferrosos e sintéticos. 

 

2.3 – AVARIAS E DESGASTE RECORRENTE DO CORTE 

 

 A ferramenta de corte é solicitada térmica e mecanicamente durante a 

usinagem. Como nem o material da peça, nem o material da ferramenta são 

homogêneos, uma série de avarias e desgastes de naturezas distintas pode ser 

observada na ferramenta de corte ao longo de sua utilização. 
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 Para evitar que ocorra o colapso total da ferramenta é fundamental que 

sejam estipulados limites para as avarias e para os desgastes de flanco e cratera. 

Em seguida iremos aprofundar nas avarias e desgastes mais comuns. 

 

2.3.1 – Desgaste de cratera 

 

É o tipo de desgaste que ocorre na superfície de saída da ferramenta, 

causado pelo atrito entre ferramenta e cavaco. Pode não ocorrer em alguns 

processos de usinagem, principalmente quando se utilizam ferramentas de metal 

duro recobertas, ferramentas cerâmicas e quando o material da peça é frágil (gera 

cavacos curtos). O crescimento do desgaste de cratera gera a quebra da 

ferramenta, quando tal desgaste se encontra com o desgaste frontal. (DINIZ; 

MARCONDES, 2000). 

 

2.3.2 – Deformação plástica da aresta de corte 

  

Muitas vezes a pressão aplicada à ponta da ferramenta somada à alta 

temperatura gera deformação plástica da aresta de corte. Tais deformações 

provocam deficiências do controle de cavacos e deterioração do acabamento 

superficial da peça. (DINIZ; MARCONDES, 2000). 

 

2.3.3 – Trincas 

 

As trincas originadas pela variação de temperatura se formam 

principalmente nas pastilhas de carboneto pouco tenazes, os fatores que contribuem 

para a formação dessas trincas são: variações bruscas de temperatura e solda da 

pastilha no cabo da ferramenta.  

Durante a usinagem se desenvolve uma grande quantidade de calor, que 

se dissipada em parte pela ferramenta. A região da ferramenta, na qual a 

temperatura é a mais alta. É a que está em contato com o cavaco. Nas zonas mais 

distantes desta, a temperatura é bastante inferior, de acordo com a gradiente de 

temperatura na ferramenta. (FERRARESI, 1977) 

 

Figura 4 – Avaria em forma de trinca. 

 
Fonte: Sandvik-Coromant, 1999. 
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2.3.4 – Lascamento 

 

O lascamento ocorre principalmente devido a sobrecargas mecânicas ou 

aliado à propagação de trincas. À medida que se aumenta a velocidade de avanço. 

Cresce também a espessura do cavaco e consequentemente as forças de carte, 

aumentado também a chance de ocorrer lascamento com a remoção repentina de 

parte considerável da ferramenta. Frequentemente o lascamento está relacionado às 

descontinuidades durante o corte, principalmente ao utilizar ferramentas de baixa 

tenacidade. Para evitar este problema são necessários cuidados especiais com 

relação aos ângulos de corte e estratégias de início e final do corte. A figura 5 

mostra uma avaria em forma de lascamento. 

 

Figura 5 – Avaria em forma de lascamento. 

 
Fonte: Sandvik-Coromant, 1999. 

 

2.3.5 – Quebra 

 

A ruptura da ponta ou da aresta cortante da ferramenta é originada pela 

ação de grandes forças de usinagem nos seguintes casos: ângulo da ponta ou 

ângulo de cunha pequeno, material de corte quebradiço, corte interrompido e parda 

instantânea do movimento de corte sem a retirada prévia da ferramenta da peça. 

As pequenas quebras da aresta cortante aparecem quando o material da 

peça apresenta incrustações duras, Isto se dá frequentemente no emprego de 

pastilhas de material cerâmico e de carbonetos duros, os quais são sensível ás 

bruscas solicitações locais. Por outro lado, ferramentas tenazes, com menos 

resistência à compressão, são menos sensíveis à quebra. Porém estas ferramentas 

deixam de reconhecer uma deformação na superfície de saída (na zona de contato 

cavaco-ferramenta), quando solicitas a grandes esforços de corte, além de 

apresentarem uma vida inferior as anteriores. (FERRARESI, 1977). 

A figura 6 identifica uma ferramenta de corte com a ponta quebrada, sem 

a presença visível da atuação dos outros mecanismos envolvidos nas avarias 

(trincas e lascamentos). Provavelmente a quebra ocorreu por sobrecarga mecânica. 
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Figura 6 – Ferramenta de corte com a ponta quebrada. 

 
Fonte: Sandvik-Coromant, 1999. 

 

2.4 – FLUIDO DE CORTE 

 

 Durante o corte se desenvolve uma grande quantidade de calor devido à 

energia necessária para deformação do cavaco à energia devido ao atrito 

ferramenta-peça e cavaco-ferramenta. Este calor gerado precisa ser reduzido ou 

extraído da ferramenta e peça, principalmente a fim de se minimizar o desgaste da 

ferramenta, a dilatação térmica e o dano térmico à estrutura superficial da peça. A 

geração do calor pode ser reduzida com a diminuição do coeficiente de atrito. Se isto 

acontecer, não somente a geração de calor é diminuída, mas também os esforços e 

a potência de corte. Isto tem sido levado a cabo com o desenvolvimento de novos 

materiais para ferramentas, com o desenvolvimento de materiais de peça com 

usinabilidade melhorada ou com a utilização de fluidos de corte com capacidade 

lubrificante. (MACHADO; COELHO; ABRÃO, 2009). 

 

2.4.1 – Utilização de fluidos de corte 

 

O objetivo ao usar fluidos de corte é reduzir o custo total da fabricação ou 

aumentar a taxa de produção. Além disso, o fluido de corte pode evitar alterações 

microestruturais na peça decorrente de elevadas temperaturas de usinagem. Outros 

benefícios do emprego de fluidos de corte são: (MACHADO; COELHO; ABRÃO, 

2009). 

 

 Aumento da vida da ferramenta. 

 Redução das forças de usinagem, portanto, da potência de usinagem. 

 Melhoria do acabamento da peça. 

 Facilidade de remoção dos cavacos da região de corte 

 Redução do risco de distorção da peça 
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2.4.2 – Fluido de corte como refrigerante 

  

Um fluido de corte deve possuir alguns requisitos para retirar 

eficientemente o calor da região de corte, da peça e da ferramenta como baixa 

viscosidade a fim de que flua facilmente, capacidade de “molhar” bem o metal para 

estabelecer um bom contato térmico e alto calor específico e alta condutividade 

térmica. 

Algumas vezes, o material da ferramenta é extremamente resistente ao 

desgaste e não necessita de fluido de corte para resfria-lo. Mesmo assim, alguns 

destes casos, o refrigerante é utilizado para que nenhum dano possa ser causado à 

peça. Um exemplo típico deste caso é o processo de retificação, onde o rebolo não 

é danificado pelo calor gerado, pois é refratário e, na maior parte das vezes, muito 

grande, e que faz com que o acréscimo de temperatura no seu corpo seja muito 

pequeno. Porém, a peça tem que ser protegida neste tipo de processo, pois se 

deseja ótimas qualidades dimensionais, geométricas e de superfície, sem dano 

térmico à estrutura metalúrgica superficial da peça. (DINIZ; MARCONDES, 2000). 

 

2.4.3 – Fluido de corte como lubrificante 

 

A lubrificação permite uma redução do coeficiente de atrito entre cavaco e 

ferramenta (principalmente, pois é na superfície de saída da ferramenta que se 

desenvolvem as maiores temperaturas) e ferramenta e peça, que facilita o fluxo de 

cavaco, reduzindo a força e a potência de corte, bem como a temperatura. 

O fluido penetra entre as superfícies em contato, ajudado pela vibração 

entre ferramenta, peça e cavaco. Se o fluido não conseguir chegar à região de corte, 

ele não vai conseguir ter efeito lubrificante. Devido a isto, a ação lubrificante fica 

prejudicada quando se aumenta a velocidade de corte (e, consequentemente a 

velocidade de saída do cavaco), pois para o fluido chegar à região de corte é 

necessário que ele seja impulsionado com alta pressão, o que vai exigir dele, dentre 

outras características, que não se vaporize quando submetido a estas pressões 

altas. (DINIZ; MARCONDES, 2000). 

O atrito cavaco-ferramenta depende principalmente da rugosidade das 

superfícies em contato (quanto maior a rugosidade, maior a perda por atrito) e da 

afinidade físico-química dos dois materiais. O primeiro fator pode ser minimizado 

através de um bom acabamento da superfície de saída da ferramenta, O segundo 

fator pode ser minimizado utilizando-se material da ferramenta ou da peça com 

baixo coeficiente de atrito, ou através da formação de uma camada de óxido entre 

os dois materiais em contato que o fluido de corte proporciona. (DINIZ; 

MARCONDES, 2000). 
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2.4.4 – Aplicação de fluido de corte 

 

Como mostra a figura 7 existem três direções de aplicação dos fluidos de 

corte. A direção A (sobre-cavaco) é a mais tradicional, provavelmente pelo fato de os 

primeiros sistemas de aplicação ser rígidos e possuírem poucos graus de liberdade, 

dificultando assim a aplicação em outras direções. Entretanto, a direção A mostra-se 

inadequada quando cavacos emaranhados são produzidos, pois estes impedem o 

acesso ao fluido à interface ferramenta/cavaco. 

A direção B apresenta a desvantagem de aplicação do fluido no sentido 

contrário ao do movimento do cavaco, sendo recomendada quando o fluido é 

aplicado sob elevada pressão. 

A direção C de aplicação do fluido de corte apresenta a vantagem de 

atingir diretamente a interface ferramenta/peça, reduzindo assim o desgaste de 

flanco e contribuindo relativamente da superfície usinada. Além disso, essa posição 

está relativamente protegida dos cavacos. (MACHADO; COELHO; ABRÃO, 2009). 

 

Figura 7 – Direções de aplicação do fluido 

 
Fonte: Marques, 2014 

. 

2.5 – PROPRIEDADES MECÂNICAS DO AÇO 

 

 Ferraresi (2011) define a usinabilidade de um metal como sendo uma 

grandeza tecnológica, que expressa, por meio de um índice comparativo, um 

conjunto de propriedades de usinagem do metal, em relação a outro tomado como 

padrão, ou seja, indica o grau de dificuldade de se usinar um material. 

 A usinabilidade, além de depender das propriedades mecânicas 

(resistência, tenacidade, ductilidade e dureza), composição química, microestrutura, 

tendência de “empastamento” do cavaco na superfície de saída da ferramenta, 

quantidade de partículas duras, inclusões e aditivos para melhorar a usinabilidade, 

operações anteriores realizadas sobre o material (a frio ou a quente) e do eventual 

grau de encruamento (DINIZ; MARCONDES; COPPINI. 2000), é também função das 
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condições do processo empregado. Portanto, Trent e Wright (2000) sugerem que a 

usinabilidade não é um a propriedade do material, mas o “modo” como o material se 

comporta durante o corte. 

 Em algumas situações é necessário conhecer as características do 

material e projetar o membro a partir do qual ele é feito, de tal maneira qualquer 

deformação resultante não seja excessiva e não ocorra uma fratura. O 

comportamento mecânico de um material reflete a relação entre a sua resposta ou 

deformação a uma carga ou força eu esteja sendo aplicada. (CALLISTER, 2006). 

 Para a maioria dos materiais metálicos, o regime de deformação elástica 

persiste apenas até deformações de aproximadamente 0,005. À medida que o 

material é deformado além esse ponto, a tensão não é mais proporcional à 

deformação e tem lugar uma deformação permanente e não recuperável, ou 

deformação plástica. A figura 8 mostra um gráfico esquemático do comportamento 

tensão-deformação. A transição do comportamento elástico para o comportamento 

plástico é uma transição gradual para a maioria dos metais; ocorre uma curvatura no 

ponto onde há o surgimento da deformação plástica, que aumenta mais rapidamente 

com o aumento da tensão. (CALLISTER, 2006). 

 

Figura 8 - Diagrama tensão deformação de um aço. 

 
Fonte: FILHO, C. J (2016). 

 

 Fase elástica – Quando tracionada uma peça sua deformação é proporcional 

ao esforço aplicado, por isso o trecho retilíneo do diagrama. Na fase plástica 

ocorrem deformações crescentes sem variação da tensão (patamar de 

escoamento), onde o valor constante da tensão é chamado de escoamento 

do aço. 

 Fase plástica – Após escoamento, a estrutura interna se rearranja e o 

material passa pelo encruamento, verificando-se a variação da tensão com a 

deformação. 
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2.5.1 – Limite de escoamento 

 

 A maioria das estruturas é projetada para assegurar que resulte apenas 

uma deformação elástica quando se dá é aplicada uma tensão, logo é desejável 

conhecer o nível de tensão onde a deformação plástica tem seu inicio, onde ocorre o 

escoamento. O ponto e escoamento podem ser determinados como sendo o ponto 

onde ocorre o afastamento inicial da linearidade na curva tensão-deformação, 

conhecido como limite de proporcionalidade, como indicado pelo ponto P na figura 9. 

Para uma maior precisão para determinar esse ponto, foi estabelecida uma 

convenção na qual uma linha reta é construída paralelamente à porção elástica da 

curva tensão-deformação, segundo alguma pré-deformação especifica, geralmente 

de 0,002. A tensão que corresponde à interseção dessa linha com a curva tensão-

deformação, à medida que esta última se inclina em direção a região plástica, é 

definida como sendo a tensão limite de escoamento (resistência ao escoamento) σT. 

(CALLISTER, 2006). 

 

Figura 9 – Comportamento tensão-deformação típico de um metal, mostrando as deformações 

elásticas e plásticas, o limite de proporcionalidade P e tensão limite de escoamento (σl), conforme 

determinada usando o método da pré-deformação de 0,002. 

  
Fonte: Callister, 2006 (adaptado).  

 

2.5.2 – Limite de resistência 

 

 Após o escoamento, a tensão necessária para continuar a deformação 

plástica em metais aumenta até um valor máximo O limite de resistência LRT, é a 

tensão no ponto máximo da curva tensão-deformação. Este corresponde à tensão 

máxima que pode ser suportada por uma estrutura que se encontra sob tração. Se 

essa tensão for aplicada e mantida, o resultado será uma fratura. 
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 Os limites de resistência à tração podem variar de 50 Mpa (7000 psi) para 

um alumínio até um valor tão elevado quanto 3000 Mpa (450000 psi) para aços de 

alta resistência. No momento em que a tensão correspondente ao limite de 

resistência à tração chega a ser aplicada, com frequência uma estrutura já 

experimentou tanta deformação plástica que ela já se tornou imprestável. 

(CALLISTER, 2006). 

 

Figura 10 – Comportamento típico da curva tensão-deformação de engenharia até a fratura do 

material, no ponto F. 

 
Fonte: Callister, 2006 (adaptado). 

 

2.6 – FORMAÇÕES DE CAVACO 

  

 Dentre os parâmetros de usinagem que influenciam no processo de 

formação dos cavacos, são destaque o avanço da ferramenta (f), a profundidade de 

usinagem (ap) e a velocidade de corte (Vc). As variáveis mais determinantes no 

desempenho da ferramenta de corte, no tipo e forma do cavaco é o ângulo de saída 

e o emprego de quebra-cavaco. Este último tem sido fortemente utilizado, uma vez 

que as melhorias nas ferramentas de corte e nas máquinas-ferramentas têm 

favorecido a formação de cavaco helicoidal ou em fita, principalmente pelo aumento 

da velocidade de corte. Logo a alternativa é recorrer à quebra mecânica do cavaco 

por flexão. (FERRARESI, 1977) 

 

 A formação do cavaco influencia diversos fatores ligados a usinagem 

como desgaste da ferramenta, os esforços de corte, o calor gerado na usinagem, a 

penetração do fluido de corte, logo é de estrema importância para a indústria manter 
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a qualidade da peça, a segurança do operados e a utilização da máquina-

ferramenta. 

 O corte dos metais envolve o cisalhamento concentrado ao longo de um 

plano chamado plano de cisalhamento (zona primária de cisalhamento). O ângulo 

entre o plano de cisalhamento e a direção de corte é chamado de ângulo de 

cisalhamento. Quanto maior a deformação do cavaco sendo formado, menor o 

ângulo de cisalhamento e maiores são os esforços de corte.  

 

 Em geral, a formação do cavaco nas condições normais de usinagem 

com ferramentas de metal ou de aço rápido, se processa da seguinte forma. 

 

a) Uma pequena porção de material (ainda solidária à peça) é recalcada 

(deformações elásticas e plásticas) contra a superfície de saída da 

ferramenta. 

b) Esta deformação plástica aumenta progressivamente, até que as tensões de 

cisalhamento se tornem eficientemente grandes, de modo a se iniciar um 

deslizamento entre a porção de material recalcada e a peça. 

c) Continuando a penetração da ferramenta, haverá uma ruptura (cisalhamento) 

parcial ou completa do cavaco, acompanhando o plano de cisalhamento já 

citado anteriormente e dependendo da ductilidade do material e das 

condições de usinagem. 

d) Devido ao movimento relativo entre a ferramenta e a peça inicia-se um 

escorregamento da porção do material deformada e cisalhada (cavaco) sobre 

a superfície de saída da ferramenta. Enquanto isso, uma nova porção do 

material está se formando e cisalhando, a qual irá também escorregar sobre a 

superfície de saída da ferramenta, repetindo o fenômeno. 

 

Figura 11 – Processo de usinagem para a formação dos cavacos  

 

 
Fonte: Stoeterau, 2017. 

 

2.6.1 – Tipos de cavacos 

 

 Os cavacos são classificados de diversas maneiras. Uma das maneiras 

mais didáticas é aquela que classifica o cavaco em tipos e formas 
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 Cavaco contínuo – O cavaco é formado continuamente, devido a 

ductilidade do material e a alta velocidade de corte. Como a força de corte 

varia pouco devido a contínua formação do cavaco, a qualidade superficial 

é muito boa.  

 Cavaco de cisalhamento – O material fissura no ponto mais solicitado. 

Estes elementos de cavaco foram cisalhados na região de cisalhamento e 

parcialmente soldados em seguida. A soldagem dos diversos pedaços (de 

cavaco) é devida a alta pressão e temperatura desenvolvida na região. A 

qualidade é inferior a obtida com cavaco contínuo, devido a variação da 

força de corte. Tal força cresce com a formação de cavaco e diminui 

bruscamente com sua ruptura, gerando fortes vibrações que resultam 

numa superfície com ondulosidade. 

 Cavaco de ruptura – Este cavaco é produzido na usinagem de materiais 

frágeis como o ferro fundido. O cavaco rompe em pequenos segmentos 

devido à presença de grafita, produzindo uma descontinuidade na 

microestrutura. Devido a essa descontinuidade na microestrutura 

produzida pela grafita, o cavaco rompe em forma de concha gerando uma 

superfície com qualidade superficial inferior. 

 

2.6.2 – Formas de cavacos 

 

Os cavacos podem ter a seguinte classificação: em fita, helicoidais, em espiral, em 

lascas ou pedaços. 

 O material da peça é o que mais influencia a forma e tipo de cavacos. 

Cavacos contínuos, parcialmente contínuos e segmentados dependem dos 

parâmetros de corte e do uso de quebra-cavaco. Cavacos do tipo descontínuo, 

entretanto, só podem ser classificados quanto às formas das lascas, ou em pedaços. 

 No que se refere aos parâmetros de corte, em geral, um aumento da 

velocidade de corte, uma redução no avanço ou um aumento no ângulo de saída 

tendem a produzir cavacos em fitas (ou contínuos, quanto ao tipo). O avanço é o 

parâmetro mais influente, seguido da profundidade de corte, a afetar a forma do 

cavaco. 

 As formas de cavacos longos é que causam os maiores transtornos 

quanto à segurança de produtividade, exigindo, portanto, mais cuidado e especial 

atenção ao seu controle. Apesar de os parâmetros de corte podem ser, na maioria 

das vezes, escolhidos para evitar ou reduzir a formação de cavacos contínuos, o 

método efetivo para produzir cavacos curtos é a utilização de quebra-cavacos. 

(MACHADO; COELHO; ABRÃO, 2009). 

 

2.6.3 – Controle do cavaco 

 

 Diversos problemas práticos tem relação com a forma do cavaco 

produzido na usinagem, já que esta tem as seguintes implicações: 
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 As baixas densidades efetivas desse tipo de cavaco, devido ao alto 

volume que ocupam, dificultam o manuseio nos processos subsequentes de 

manuseio e descarte. 

 Podem aderir à peça, a partes da máquina, ou à ferramenta, criando 

situações de perigo ao operador por conta das altas velocidades e do fio de 

corte em cavacos de material endurecido pelo encruamento. 

 Podem prejudicar o acabamento superficial ao aderir à peça, ou mesmo 

levar à quebra da aresta de corte. 

 Aumenta a força de usinagem, a temperatura e, em geral, diminuem a 

vida útil das ferramentas. 

 Prejudicam o acesso do fluido de corte à área de formação de cavacos. 

 

Um dos métodos para controle é a utilização dos quebra-cavacos que 

podem ser postiços ou integrais, pois ambos modificam a superfície de saída das 

ferramentas, causando uma curvatura mais acentuada nos cavacos e levando-os à 

quebra por flexão. 

Outro método bastante eficiente para a quebra do cavaco é a injeção de 

fluido de corte em alta pressão na superfície de saída e em sentido contrário ao da 

saída do cavaco. Se o jato for forte o suficiente, haverá fragmentação do cavaco. 

(MACHADO; COELHO; ABRÃO, 2009). 

 

2.7 – ENCRUAMENTO 

 

Um cristal metálico sofre um processo de endurecimento quando 

deformado plasticamente. Esse fenômeno de endurecimento por deformação 

plástica, denominado encruamento, pode ser representado numa curva de tensão de 

cisalhamento versus deformação tangencial (decompostos no plano e na direção de 

deslizamento), onde se observa a elevação da tensão com o aumento da 

deformação. A inclinação da curva define a taxa de encruamento, isto é, estabelece 

o aumento de tensão para uma dada variação de deformação, num dado setor da 

curva. 

A curva representativa do fenômeno de deformação plástica, e do 

encruamento decorrente, tem sido tradicionalmente uma parábola. Para muitos 

problemas da conformação plástica dos metais, a hipótese do comportamento 

parabólico na relação entre tensão e deformação é adotada, como são também 

admitidos outros tipos de curvas mais simplificadas. Entretanto, analisando cada tipo 

de estrutura cristalina dos metais, verifica-se que a forma da curva é mais complexa 

sendo impossível caracterizar todo o comportamento de um metal. 

O fenômeno do encruamento para um metal é influenciado por diversos 

fatores, como: 

 Estrutura cristalina do metal; 

 Natureza química do metal; 
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 Pureza do metal; 

 Orientação do cristal metálico; 

 Temperatura no processo de deformação; 

 Forma e dimensão do cristal metálico; 

 Condições superficiais do cristal metálico. 

 

O encruamento é quando um metal dúctil se torna mais duro e mais 

resistente quando submetido a uma deformação plástica. Algumas vezes, esse 

fenômeno também é chamado endurecimento por trabalho, ou, pelo fato de a 

temperatura em que a deformação é efetuada ser fria em relação à temperatura 

absoluta de fusão do metal, de trabalho a frio. A maioria dos metais encrua à 

temperatura ambiente. (CALLISTER, 2006). 

 É conveniente expressar o grau de deformação plástica como um 

percentual de trabalho a frio, e não como uma deformação. O percentual de trabalho 

a frio (%TF) é definido pela expressão 

 

                                                   %𝑇𝐹 =  (
𝐴0 − 𝐴𝑑

𝐴0
)  𝑋 100                                           (1) 

 

Sendo A0 a área original da seção reta que experimenta deformação, e Ad 

representa a área depois da deformação. 

 

 As figuras 12 e 13 demonstram como o aço, o latão e o cobre aumentam 

seu limite de escoamento e seu limite de resistência à tração com o aumento de 

trabalho a frio. O preço a ser pago por esse aumento na dureza e na resistência está 

na ductilidade, que pode ser observado na figura 14, onde a ductilidade, 

representada através do alongamento do percentual de trabalho a frio para essas 

mesmas três ligas. A influência do trabalho a frio sobre o comportamento tensão-

deformação par um aço está retratado na figura 15. (CALLISTER, 2006). 
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Figura 12 – Para o aço 1040, o latão e o cobre o aumento do limite de escoamento em função do 

trabalho a frio. 

 
Fonte: Callister, 2006 (adaptado). 

 

Figura 13 – Para o aço 1040, o latão e o cobre o aumento do limite de resistência à tração em função 

do trabalho a frio. 

 
Fonte: Callister, 2006. 
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Figura 14 – Para o aço 1040, o latão e o cobre o aumento a redução na ductilidade (AL%) em função 

do trabalho a frio. 

 

 
Fonte: Callister, 2006. 

 

Figura 15 – Influência do trabalho s frio sobre o comportamento tensão-deformação para um aço com 

baixo teor de carbono. 

 
Fonte: Callister, 2006. 

 

 Os períodos de relaxação para alguns processos atômicos significativos 
em cristais são tão extensos que o equilíbrio completo é raramente atingido, por este 
motivo que os metais apresentam a particularidade bastante útil de encruamento por 
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deformação plástica. O encruamento por deformação plástica é um dos mais 
importantes métodos de endurecer os metais. O encruamento ocorre basicamente 
porque os metais se deformam plasticamente por movimento de discordâncias e 
estas interagem diretamente entre si ou com outras imperfeições, ou indiretamente 
com o campo de tensões internas de várias imperfeições e obstáculos. Estas 
interações levam a uma redução na mobilidade das discordâncias, o que é 
acompanhada pela necessidade de uma tensão maior para provocar maior 
deformação plástica. 

 O encruamento pode ser também chamado de trabalho a frio porque este 
fenômeno acontece em temperaturas abaixo da temperatura de recristalização. Por 
tanto, aumentando a temperatura os efeitos do aumento da resistência do metal 
adquiridos pelo processo de trabalho a frio, podem ser diminuídos até voltar às suas 
propriedades originais.  

 Comercialmente, o encruamento é utilizado frequentemente para 

aprimorar as propriedades mecânicas dos metais durante os seus procedimentos de 

fabricação. Os efeitos do encruamento podem ser removidos através de um 

tratamento térmico por recozimento. (CALLISTER, 2006). 

 

2.7.1 – Mudanças de propriedades com o encruamento 

 

Algumas propriedades dos metais são alteradas pelo encruamento. O 

encruamento é obtido, nos produtos metálicos, por meio de processos de 

conformação plástica realizados com um trabalho a frio, a uma temperatura – 

comumente e ambiente – que não pode ultrapassar a temperatura de recristalização, 

ou seja, a uma temperatura que deve ser bem inferior à temperatura de fusão do 

metal. 

As propriedades mecânicas são alteradas pelo trabalho a frio. Num 

ensaio de tração, verifica-se que um metal mais encruado apresenta maiores limites 

de escoamento e de resistência, maior dureza e menor alongamento e estricção, ou 

seja, à medida que a resistência se eleva pelo encruamento a ductilidade decresce, 

visto na figura 16.  
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Figura 16 – Alteração das propriedades mecânicas com o aumento da deformação plástica, 

caracterizando o encruamento (curvas ilustradas de tendência). 

 
Fonte: Bresciani, 2011.  

 

As propriedades físicas – como a densidade e condutibilidade elétrica – 

são alteradas, tendo os seus níveis diminuindo com o aumento do encruamento. 

Com a expansão térmica ocorre o contrário. 

A microestrutura se altera com o trabalho a frio: os grãos deformados se 

tornam alongados e adquire uma orientação cristalográfica de acordo com a direção 

do processo de conformação. Essa microestrutura alterada pela deformação 

plástica, e pelos tratamentos térmicos posteriores, é denominado textura. 

A resistência à corrosão do metal deformado plasticamente a frio também 

é alterada; a energia interna acumulada pelo encruamento do metal reduz sua 

resistência corrosão. Além disso, para alguns materiais metálicos pode ocorrer 

aparecimento de fenômeno de corrosão sobtensão na forma de corrosão sazonal, 

como no caso de alguns latões em presença de meios químicos corrosivos. 

 

2.7.2 – Recristalização 

 

A temperatura que define o limite superior para o trabalho a frio não pode 

ser expressa com exatidão, pois depende, além da composição química do material 

metálico, da intensidade e velocidade e deformação decorrente. De uma maneira 

aproximada, pode-se afirmar que essa temperatura é inferior à metade da 

temperatura de fusão do metal. 

A energia interna acumulada pela deformação plástica depende também 

da natureza do metal considerado e da temperatura de trabalho, além de outros 

fatores estruturais e operacionais. As seguintes considerações podem ser feitas 

sobre a energia de deformação acumulada. 
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2.7.3 – Processo de recozimento 

   

 O tratamento térmico que conduz o metal encruado à condições é o 

recozimento é um tratamento térmico no qual um material é exposto a uma 

temperatura elevada durante um período de tempo prolongado e a seguir é resfriado 

lentamente. O recozimento é realizado com o objetivo de aliviar tensões, tornar o 

material mais mole, dúctil e tenaz e produzir uma microestrutura específica. É 

possível realizar uma variedade de tratamentos térmicos por recozimento diferentes; 

esses tratamentos são caraterizados pelas mudanças que são induzidas, as quais 

muitas vezes são microestruturais e são reesposáveis pela alteração das 

propriedades mecânicas. 

 Os tipos de processo de recozimento são: Recozimento intermediário, 

alívio de tensão, recozimento de ligas ferrosas, Normalização e Recozimento Pleno. 

 Como visto na figura 17 no processo de alivio da energia interna, podem-

se distinguir três estágios: recuperação, recristalização e crescimento dos grãos. 

 

Figura 17 – Modificações estruturais e das propriedades mecânicas na recuperação, recristalização e 

crescimento do grão. 

 
Fonte: Bresciani, 2011.  

 

A recuperação é o primeiro estágio do processo de recozimento, no qual 

as propriedades mecânicas modificadas pelo trabalho a frio tendem a retornar a 

seus valores iniciais. A microestrutura que se apresenta com os grãos deformados 

de forma alongada, não sofre alteração aparente. Mesmo as diferentes propriedades 

físicas não se alteram com a mesma intensidade e velocidade, podendo ocorrer 

alterações significativas somente durante o estágio seguinte de recristalização. 

Associados ao fenômeno de recuperação estão os fenômenos de movimentação de 

discordância por mecanismos de escorregamento e de salto, que podem conduzir à 
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eliminação parcial das discordâncias presentes. Na recuperação, a energia interna 

acumulada é reduzida em pequena parte e as tensões mecânicas internas são 

aliviadas substancialmente. 

A recristalização é um fenômeno diferente da recuperação: num 

tratamento isotérmico o processo de recuperação ocorre de forma a ser intenso no 

inicio e a seguir, gradativamente, perder velocidade. No processo de recristalização, 

o inicio é lento, a seguir a velocidade de reação aumenta, para no fim voltar a ser 

feito. As propriedades mecânicas e físicas retornam aos seus valores iniciais, pois a 

microestrutura sofre modificações essenciais: são nucleados cristais novos, e 

isentos de deformação, que gradativamente absorvem os vizinhos deformados. A 

energia interna acumulada pela deformação plástica é aliviada e a textura encruada, 

apresentada pelo metal, é eliminada. 

O terceiro estágio do recozimento, que segue o estágio de recristalização, 

é denominado crescimento do grão. Ocorre com a continuação do processo de 

recozimento e consiste no aumento gradativo do tamanho dos grãos à custa dos 

grãos vizinhos já cristalizados. O fenômeno de recuperação está presente nos 

tratamentos térmicos para alívio de tensões internas. O crescimento de um grão 

comumente é um estagio evitado e a recristalização e um fenômeno fundamental, 

nos processos de trabalho a quente e nos tratamentos térmicos, para reconstruir a 

estrutura deformada, com vistas a permitir o prosseguimento de aplicação de 

processos de conformação a frio ou a conferir propriedades mecânicas especificas 

ao produto conformado plasticamente. 

 

2.8 - AÇOS 1045 

 

2.8.1 – Características  

 

O aço 1045 é um aço para beneficiamento com temperabilidade baixa, 

ou seja, baixa penetração de dureza na seção transversal, não se recomendando 

seu uso para seções superiores a 60 mm. Possui uma boa relação entre 

resistência mecânica e resistência à fratura. É utilizado em geral com durezas de 

180 a 300 HB. Para grandes seções utilizar o tratamento térmico de normalização. 
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2.8.2 – Composição  

 

Tabela 1- Composição química do aço 1045 

ABNT/SAE/AISI C Mn Cr Al 
P 

máx 
S 

máx 

1045 
0,43 - 
0,50 

0,60 - 
0,90 

- - 0,04 0,05 

Fonte: Favorit, 2006. 

 

 O material SAE 1045 tem em sua composição química praticamente só o 

teor de carbono controlado, o que não lhe garante alta repetibilidade em termos de 

processamento, quanto aos residuais (uma vez que muitos blocos e bitolas 

redondas costumam ser fabricados a partir de sucata e em forno elétrico), porém lhe 

confere um custo mais acessível do que muitos aços ferramentas para a utilização 

em seus moldes. 

 

2.8.3 – Tensão de escoamento 

 

 Tensão limite de escoamento como grande parte das estruturas e 

componentes mecânicos é projetada para resistir a tensões elásticas, torna-se 

necessário conhecer o nível de tensão onde se inicia a deformação plástica. No 

início do escoamento geralmente ocorre maior deformação em relação à tensão 

aplicada, o que torna este ponto perceptível em alguns materiais dúcteis como o aço 

de baixo carbono. Nestes materiais a transição do regime elástico para o plástico 

ocorre de modo abrupto (O aço 1045 pertence bem à transição do baixo para o 

médio carbono que de 1040 a 1060, onde começa o aço de alto carbono, com teores 

acima de 0,65%). 

 

Tabela 2 - Tensão de escoamento Aço 1045 (valores médios).  

Tipo de 
aço 

Teor de 
Carbono 

(%) 

Limite de 
elasticidade 

fel (Gpa) 

Limite de 
escoamneto 

fy (MPa)  

Limite de 
resistência 
à tração fu 

(MPa) 

Alongamento 
(%) 

1045 0,45 250 310 560 17 

Fonte: Favorit, 2006. 

 

2.8.4 – Tratamento Térmico 

 

Os aços de construção de carbono quase sempre são utilizados no 

estado de fornecimento sem qualquer tratamento térmico. Com a intenção de se 

obter melhores características para a peça, no entanto, recorre-se a tratamentos 

térmicos convencionais. 
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2.8.5 – Usinabilidade 

   

 Em diversas aplicações os materiais fornecidos por processos de 

produção convencionais possuem características inadequadas que podem 

influenciar negativamente o seu desempenho e até mesmo comprometê-lo. 

Empenamentos, tensões internas e estruturas indesejadas surgem com frequência e 

afetam as propriedades do material. Para solucionar esses problemas alguns 

tratamentos térmicos podem ser empregados, envolvendo aquecimento e 

resfriamento subsequente, dentro de condições controladas de temperatura, tempo, 

ambiente de aquecimento e velocidade de resfriamento. Na maioria dos casos os 

tratamentos térmicos são aplicados a ligas Fe- C, em especial aos aços. 

Com 0,45% de carbono em sua composição, o aço 1045 é classificado 

como aço de médio teor de carbono com boas propriedades mecânicas e 

tenacidade bem como boas usinabilidade e soldabilidade quando laminado a quente 

ou normalizado.  

 

2.8.6 – Aplicações 

 

É utilizado na fabricação de componentes de uso geral onde seja 

necessária uma resistência mecânica superior a dos aços de baixo carbono 

convencionais. Aplicado principalmente em eixos em geral, pinos, cilindros, ferrolho, 

parafusos, grampos, braçadeiras, pinças, cilindros, pregos, colunas, entre outros. 

 

2.9 – MODELOS ANALÍTICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE TEMPERATURA 

 

 O calor gerado durante a formação do cavaco tem sido extensamente 

estudado por meio de técnicas analíticas. Dentre as principais abordagens 

destacam-se os modelos desenvolvidos por Trigger e Chao, Loewen e Shaw e de 

Boothroyd (TAY et al., 1976; DA SILVA; WALLBANK, 1999; KOMANDURI;HOU, 

2000). 

 Os modelos desenvolvidos por Trigger e Chao, bem como os de Loewen 

e Shaw se basearam no corte ortogonal considerando fluxo de calor uniforme 

gerado devido ao cisalhamento e ao atrito na interface cavaco-ferramenta, 

desprezando, porém, o atrito entre a superfície usinada e a superfície de folga da 

ferramenta (DA SILVA; WALLBANK, 1999, MACHADO et al., 2011). O modelo de 

Trigger e Chao ainda assume que 90% do calor gerado são transmitidos para o 

cavaco. Logo, apesar das aproximações e hipóteses simplificadas, a determinação 

das temperaturas no plano de cisalhamento primário e superfície de saída da 

ferramenta ainda são complexas. (KOMANDURI; HOU, 2000; MACHADO et al., 

2011). 
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2.10 – COMPORTAMENTO MECANICO NA USINAGEM 

 

 A formação do cavaco se dá em condições extremas de deformação, taxa 

de deformação e temperatura  concentradas em volume muito pequeno de material. 

Além disso, os estados e deformação e tensão são complexos. Nesse interim, 

também é fato que a tensão no material está relacionada com muitas variáveis, as 

quais podem ser divididas como dependentes e independentes do processo de 

usinagem. Os principais fatores dependentes são: a deformação (ε), taxa de 

deformação (𝜀̇) e temperatura (T); já a estrutura cristalina, tamanho de grão, 

encruamento e microestrutura, podem ser citadas como exemplos de variáveis 

independentes (JASPER, DAUTZENBERG, 2002). Assim, a deformação plástica de 

materiais em altas taxas de deformação pode ser descrita por equações 

constitutivas, as quais representam a resposta do material associado a tensão com a 

deformação, taxa de deformação e temperatura. (DIETER, 1988, MEYERS, 1994; 

MEYERS; CHAWLA, 2009). 

 

                                                   𝜎 = 𝑓(𝜀, 𝜀 ,̇ 𝑇)                                                        (2) 

 

 Segundo Jasper e Dautzenberg (2002) e Guo (2003), o comportamento 

do material na usinagem apresenta três grandes dificuldades em termos de 

determinação de equações constitutivas: 

 

 Determinação das condições sob as quais o material é deformado durante o 

corte (deformação (caminho), taxa de deformação e temperatura); 

 Desenvolvimento de métodos e ensaios que possam ser usados para medir 

as tensões em condições similares ás de usinagem; 

 Desenvolvimento de um método eficaz para a construção de uma equação 

constitutiva de um material sendo usinado. 

 

 

2.11 – MÉTODOS DOS ELEMENTOS FINITOS  

 

Vários métodos práticos e analíticos vêm sendo desenvolvido ao longo do 

tempo com o objetivo de determinar a temperatura gerada durante o processo de 

usinagem. Porém, nenhum deles é universalmente aceito como absoluto. Dentre as 

técnicas analíticas modernas de determinação da temperatura de usinagem, pode-

se destacar o uso de elementos finitos para a obtenção da distribuição de 

temperatura na ferramenta de corte, na peça e até mesmo no cavaco e o uso de 

problemas inversos em condução de calor para estimar a temperatura na interface 

cavaco-ferramenta. De Melo (1998), desenvolveu um método que consiste da 

utilização de técnicas de problemas inversos, da edição, em tempo real, da 

temperatura na aresta inferior oposta à aresta de corte e do uso do modelo de 
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mapeamento elipsoidal desenvolvido por Lin et. al. (1992) para a estimação da 

temperatura na interface cavaco-ferramenta e o posicionamento dos sensores de 

temperatura. (MACHADO; SILVA, 2004) 

O Método dos Elementos Finitos (MEF) consiste em um método numérico 

aproximado para análise de diversos fenômenos físicos que ocorrem em meios 

contínuos, e que são descritos através de equações diferenciais parciais, com 

determinadas condições de contorno, e possivelmente com condições iniciais. O 

MEF é bastante genérico, e pode ser aplicado na solução de inúmeros problemas. 

A ideia principal do Método dos Elementos Finitos consiste em se dividir o 

domínio (meio contínuo) do problema em sub-regiões de geometria simples, 

conforme ilustra esquematicamente a figura 18. (DE SOUZA, 2003). 

 

Figura 18 - Malha de Elementos Finitos 

 
Fonte: De Souza, 2003. 

 

 Atualmente o método dos elementos finitos é uma das melhores soluções 

para a abordagem de problemas de engenharia, tais como análise estrutural, 

transferência de calor e mecânica do sólido. É um método para obtenção da 

resposta estática ou dinâmica de estruturas razoavelmente complexas às quais não 

se podem aplicar diretamente as teorias de resistência dos materiais e não é 

economicamente viável e confecção de modelos em escala. Este é um método de 

discretização, onde a qualidade da resposta está relacionada, entre outras coisas, 

como tamanho das partes da divisão do todo e, consequentemente, com o número 

de partes e que se o divide. Esta característica é conhecida como dimensionamento 

da malha. Para a determinação das características globais da estrutura, combinam-

se as características de cada parte que calculadas separadas e consecutivamente. 

(ALMEIDA, 2000). 

 O método dos elementos finito é empregado para a realização de 

simulações, e este possibilita boa precisão nos resultados, baixo custo e alta 
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flexibilidade nas análises. Existe um grande número de programas comerciais para a 

análise da temperatura e para a análise da força durante a formação do cavaco. 

 No MEF, o objetivo de estudo é representado como um conjunto finito de 

elementos que são conectados uns aos outros por pontos nodais (nós), permitindo 

que um sistema complexo possa ser discretizados em outros mais simples formados 

por elementos. Ao conjunto de elementos e nós dá-se o nome de malha (mesh). A 

resposta de um elemento é caracterizada por meio de graus de liberdade que, por 

sua vez são representados como os valores das incógnitas associadas aos nós. Há 

equações algébricas que definem a resposta de um elemento para um dado 

problema, e a resposta aproximada do sistema original é obtida quando se conecta 

todos os elementos. 

 Dirikolu, Childs e Maekawa (2001) citam as seguintes vantagens no uso 

do MEF para estudar usinagem: 

 

 - As propriedades dos materiais podem ser tratadas como funções de 

deformação, taxa de deformação e temperatura; 

 - O atrito entre cavaco e ferramenta pode ser melhor modelado; 

- As características não lineares pertinentes ao processo podem ser 

representadas; 

- Podem-se obter tensões locais e distribuição da temperatura. 

 

2.11.1 – Modelo de Johnson e Cook 

 

 A seguir iremos aplicar o modelo de Johnson Cook em que Johnson e 

Cook criarem uma equação, essencialmente fenomenológica, que descreve a 

relação do encruamento do material em função da taxa de deformação e da 

temperatura no regime plástico. 

 Johnson e Cook (1983) desenvolveram um modelo com base no teste 

dinâmico e de torção de barra de Hopkinson ao longo de uma ampla gama de taxas 

de deformação e temperaturas 

 

                        �̅�  =  (𝐴 +  𝐵𝜀𝑛) [1 +  𝑙𝑛(
𝜀

𝜀0
̇

̇
)] [1 − (

𝑇 − 𝑇𝑟𝑜𝑜𝑚

𝑇𝑚𝑒𝑙𝑡 + 𝑇𝑟𝑜𝑜𝑚
)

𝑚
]                          (3) 

 

Onde �̅� é a tensão equivalente, 𝜀 é a deformação plástica equivalente; �̇� é 

a taxa de deformação plástica; 𝜀0̇ é a taxa da deformação referente (1,0 s-1); (Tfusão) 

é a temperatura de fusão; (Tamb) é a temperatura ambiente, A é a tensão de 

cisalhamento equivalente (Mpa); B é o módulo de encruamento; n é a expoente do 

trabalho a frio; C é o coeficiente da dependência da taxa de deformação (Mpa); m é 

o coeficiente térmico. 
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3 – PROCEDIMENTO COMPUTACIONAL 

 

3.1 – MATERIAL UTILIZADO 

  

 O material escolhido foi o aço ABNT 1045. Sendo um aço que apresenta 

boa resistência mecânica, boa usinabilidade e portabilidade. Apresenta médio teor 

de carbono, podendo ser endurecido através de tratamento térmico. 

 

3.2 – PARÂMETROS DE CORTE 

 

 Os parâmetros de corte exercem influência na temperatura alcançada 

durante a operação de usinagem. Por isso, foram usados parâmetros pré-definidos, 

de modo a facilitar a análise dos dados experimentais e teóricos. 

 

Tabela 3 – Parâmetros de corte 

Rotação (n) 
[rpm] 

Avanço 
(f) [mm] 

Profundidade 
de corte (ap) 

[mm] 

Velocidade 
de corte 

(Vc) 
[m/min] 

1600 0,04 0,375 115 

1600 0,1 0,375 115 

1600 0,2 0,375 115 

1600 0,4 0,375 128 

1600 0,1 0,375 128 

1600 0,2 0.375 128 

Fonte: Caputo, 2016 (adaptado) 

 

3.3 – MODELO DO MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS  

 

 O FEM permite a visualização detalhada das estruturas, e indica a 

distribuição de tensões e deslocamentos. FEM software fornece uma ampla gama 

de opções de simulação para controlar a complexidade de modelagem e análise de 

um sistema. Da mesma forma, o nível desejado de precisão exigido e associados 

requisitos de tempo computacional pode ser gerido em simultâneo para tratar a 

maioria das aplicações de engenharia. FEM permite a construção de designs 

inteiros, refinados e otimizados antes que o projeto seja fabricado. 

 Essa ferramenta de design melhorou significativamente o padrão de 

ambos os projetos de engenharia e metodologia do processo de projeto em muitas 

aplicações industriais. A introdução do FEM diminuiu substancialmente o tempo 

necessário para levar os produtos desde o conceito até a linha de produção. É 

principalmente através da melhoria de um protótipo inicial usando FEM que testes e 

desenvolvimento têm sido acelerados. Em resumo, os benefícios do FEM incluem 

uma maior precisão, design aprimorado e melhor visão sobre os parâmetros críticos 
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de projeto, prototipagem virtual, menos protótipos de hardware, um ciclo de projeto 

mais rápido e menos caro, o aumento da produtividade e aumento das receitas. 

 Os parâmetros usados para a modelagem estão mostrados na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Parâmetros utilizados para a modelagem 

Vc (m/s) 
f 

(mm/rev) 
ap (mm) 

2,13 0,04 0,375 

2,13 0,10 0,375 

2,13 0,20 0,375 

1,92 0,02 0,375 

1,92 0,10 0,375 

1,92 0,20 0.375 

Fonte: Caputo, 2016 (adaptado) 

 

Tabela 5 – Propriedades do aço 1045. 

Densidade 
(ρ) [ kg/m³] 

Módulo 
de Young 
(E) (Gpa) 

Raio de 
Poisson (ν) 

7800 200 0,3 

Fonte: Groover, 2010 (adaptado). 

 

 As propriedades físicas do material da peça são de fundamental 

importância para a correta simulação da formação de cavacos. O cavaco está livre 

para escoar, ou se romper, de acordo com as propriedades, as quais dependem das 

tensões, das deformações e da temperatura. O modelo de material proposto por 

Johnson-Cook é um dos mais convenientes e também um dos que produz 

excelentes resultados ao descreverem o comportamento do material na formação do 

cavaco (COELHO et al, 2006, apud HUI, 2007).  

 Para o comportamento do material da peça (AISI 1045) foi utilizado o 

modelo de plasticidade e de falha de Johnson-Cook. A tabela 6 mostra os valores 

utilizados no software para a simulação. Para a definição dos momentos de 

deformação plásticas e de falha, foram escolhidos os valores estudados por Duan et 

al. (2009), conforme tabela 7. 

 

Tabela 6 – Parâmetros do comportamento plástico aço 1045. 

A (GPa) B (GPa) n (-) m (-) C (-) ∆ε ̅^𝑝𝑙  

553 600 0,234 1 0 0,001 

Fonte: Duan et. al. 2009. 
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Tabela 7 – Parâmetros do comportamento de falha do aço 1045. 

d1 d2 d3 d4 d5 

0,06 3 -1,96 0,0018 1 

Fonte: Duan et. al. 2009. 

 

 As interações entre ferramenta/peça e cavaco/ferramenta são bastante 

complexas envolvendo atrito e fenômenos tribológicos, cujas teorias ainda não estão 

completamente consolidadas. O contato entre ferramenta e peça e o atrito 

desempenham u papel importante em corte metal, pois determinam a qualidade da 

superfície usinada e a energia gerada durante o processo. Neste trabalho, os 

algoritmos de contato entre superfícies (surface-to-surface) são empregados com 

base na lei de atrito de Coulomb (a tensão de cisalhamento é proporcional (τ), à 

tensão normal (σ) isto é): 

 

                                                        𝜏 =  µ . 𝜎                                                          (4) 

 

Onde µ é o coeficiente de atrito. O atrito de Coulomb é reconhecidamente válido em 

casos onde a tensão normal é pequena, em comparação à tensão cisalhamento dos 

materiais envolvidos. Para o caso da formação de cavacos, as tensões normais 

podem atingir valores, muito altos e, neste caso, a proporcionalidade entre elas pode 

não ser mais constante. Portanto, a tensão τ tem um limite superior igual à menor 

tensão de cisalhamento entre os materiais em atrito. Além disso, o coeficiente de 

atrito pode variar de acordo com a temperatura, uma vez que a cobertura se oxida 

mudando as características das superfícies em altas temperaturas. Os valores 

utilizados em cada modelo são constantes como µ = 0,65. Este valor foi considerado 

apropriado segundo o trabalho de Coelho (2006) apud Hui (2016). 

 

3.4 – MODELO NÚMERICO 

 

 O método de elementos finitos é altamente empregado, pois permite 

estimar variáveis do processo onde há dificuldade de ser obter pelos métodos 

experimentais, o software utilizado para esse trabalho utiliza o método explicito que 

é mais apropriado pra simulações que têm deformações não lineares em grande 

taxa de deformação e há temperatura gerada no contato entre superfícies de 

ferramenta/cavaco e ferramenta/peça durante a formação do cavaco. A simulação 

da formação de cavacos pode ser utilizada por meio de diversos modelos, cada qual 

com as suas particularidades que os fazem mais adequados a determinadas 

situações. 
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 A formação do cavaco foi modelada como mostra à figura 19.  

 

Figura 19 – Geometrias da ferramenta 

 
Fonte: Acervo do aluno. 

 

 A malha é um passo importante o processo de simulação por elementos 

finitos, pois determina a precisão do resultado. Adicionalmente, onde os materiais 

estão sujeitos a grandes deformações, como pode ser o caso de certos materiais na 

formação de cavacos, a malha pode ser deformada excessivamente 

comprometendo os resultados. É necessário ter malha mais fina nas zonas críticas 

onde os gradientes podem ser muito grandes. Por outro lado, o uso de malhas 

uniformes e muito fina na região leva a um número muito alto de elementos o que 

resulta em longos tempos para solução. Neste trabalho, utiliza-se uma malha 

adaptativa com uma formulação euleriana em alguns nós mesclado a uma 

formulação lagrangena em outros. Denomina-se método ALE (Adaptive Lagrangean-

Eulerian), já que ambos os sistemas de referência são empregados à malha. A 

figura 20 mostra a malha inicial da peça, nota-se que a parte superior da peça, ode 

haverá à remoção de material, a malha esta mais refinada que a parte inferior da 

peça.  
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 A utilização de uma malha mais grosseira em regiões onde ocorrerá 

pouca ou nenhuma deformação é uma estratégia para diminuir o número de nós e 

consequentemente o tempo de processamento computacional, como pode ser visto 

na parte inferior da peça.  

Figura 20 – Malha inicial da peça. 

 
Fonte: Acervo do aluno. 

 

 As restrições de contorno da peça serão de engaste na parte inferior e na 

lateral esquerda, conforme mostrado na figura 21. Sobre a ferramenta serão 

aplicadas restrições que permitam apenas deslocar-se no sentido horizontal para 

aplicar a velocidade de corte. A velocidade de corte será constante durante todo o 

percurso da ferramenta.  

 Após definidas as restrições e a geometria da ferramenta e da peça, 

foram definidas as condições de atrito na interface cavaco/ferramenta e as 

propriedades dos materiais, no software. O atrito implementado segundo modelo 

proposto por Zorev (1965) e o valor do coeficiente de atrito usado foi 0,65 para as 

velocidades de corte 128 m/min e de 115 m/min. 
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Figura 21 – Restrições de contorno da peça. 

 
Fonte: Acervo do aluno. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 – SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

 Foram encontradas diversas dificuldades para a simulação do cavaco no 

software. 

 O tempo de processamento para obtenção das amostras variou de 13 e 

16 horas. Percebeu-se ao longo das simulações que a quantidade de variáveis 

informadas influenciou no tempo de processamento. 

 

 As figuras 22.a, 22.b, 22.c, 22.c, 22.d, 22.e e 22.f mostram a distribuição 

de deformação plástica para as seis condições de corte. 
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Figura 22.a – Condição 1, Vc  = 128 m/min, f = 0,04 mm/rev, ap = 0,375 mm 

 
Fonte: Acervo do aluno 

 
Figura 22.b – Condição 2, Vc  = 128 m/min, f = 0,10 mm/rev, ap = 0,375 mm 

 

Fonte: Acervo do aluno 

 

 



52 
 

 
Figura 22.c – Condição 3, Vc  = 128 m/min, f = 0,20 mm/rev, ap = 0,375 mm 

 
Fonte: Acervo do aluno 

 
Figura 22.d – Condição 4, Vc  = 115 m/min, f = 0,04 mm/rev, ap = 0,375 mm 

 
Fonte: Acervo do aluno 
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Figura 22.e – Condição 5, Vc  = 115 m/min, f = 0,10 mm/rev, ap = 0,375 mm 

 
Fonte: Acervo do aluno 

 
Figura 22.f – Condição 6, Vc  = 115 m/min, f = 0,20 mm/rev, ap = 0,375 mm 

 
Fonte: Acervo do aluno 
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 A tabela 8 mostra os valores obtidos com a simulação para as seis 

condições de usinagem, com os valores da deformação plástica máxima, tensão 

plástica máxima e força máxima. 

 
Tabela 8 – Valores obtidos com a simulação  

Condição 
Deformação 

máxima (MPa) 

Tensão 
máxima 
(MPa) 

F máxima 
(N) 

Vc 
(m/min) 

f 
(mm/rev) 

ap 
(mm) 

1 7,99E-04 1,56E+06 9,121E+05 128 0,04 0,375 

2 8,33E-04 2,73E+06 1,157E+06 128 0,10 0,375 

3 9,06E-04 4,06E+06 1,269E+06 128 0,20 0,375 

4 8,35E-04 9,15E+05 9,690E+05 115 0,04 0,375 

5 9,73E-04 1,89E+06 1,130E+06 115 0,10 0,375 

6 1,12E-03 2,01E+06 1,134E+06 115 0,20 0.375 

Fonte: Acervo do aluno 

 

4.1.1 – Força de corte 

  

O gráfico da figura 23 mostra que existe uma tendência de aumentar a 

força com o aumento das condições de corte. O aumento de F com a velocidade de 

corte demonstra o efeito de “empastamento” do material na região de cisalhamento, 

dificultando o corte, ou seja, essa elevação na força de corte pode ser justificada 

pela ocorrência de cisalhamento termoplástico catastrófico, onde o efeito do 

amolecimento devido ao aumento da temperatura supera efeito do encruamento 

(MACHADO et. al., 2011). O aumento do avanço, por sua vez, faz aumentar as 

áreas dos planos de cisalhamento primário e secundário, e, portanto um maior 

volume de matéria será cisalhado contribuindo, consequentemente, para a elevação 

da força de corte. 

 
Figura 23 – Gráfico Força máxima versus Velocidade de corte para diferentes tipos de avanços. 

 
Fonte: Acervo do aluno 
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4.1.2 – Deformação 

 

A figura 24 mostra o gráfico comparativo da deformação em função da 

velocidade de corte, para diferentes níveis de avanço, onde observamos que em 

relação à deformação e o avanço, ocorre um aumento da deformação de acordo que 

o avanço aumenta e em relação à velocidade de corte e a deformação observamos 

uma leve tendência em reduzir a deformação com o aumento da velocidade de 

corte. 

 
Figura 24 – Gráfico de Deformação versus Velocidade de corte para diferentes níveis de avanço. 

 
Fonte: Acervo do aluno 

 

4.1.3 – Tensão  

 

A figura 25 observou a interação de tensão, velocidade de corte e avanço. 

Pelo gráfico observamos que a um aumento da tensão de acordo que o avanço a 

velocidade de corte aumentam ao mesmo tempo. 

 
Figura 25 – Gráfico de tensão versus velocidade de corte para diferentes níveis de avanço. 
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Fonte: Acervo do aluno 

4.1.4 – Tensão-deformação 

 

 A seguir serão analisadas as interações de tensão-deformação. 

 As figuras 26 e 27 observaram os gráficos de tensão versus deformação 

em relação à velocidade de corte. Nota-se que para as duas condições de 

velocidade de corte há uma tendência de aumento da tensão de acordo com o 

aumento da deformação. 

 

 
Figura 26 – Gráfico Tensão versus Deformação em relação à Vc = 115 m/min. 

 
Fonte: Acervo do aluno 

 
Figura 27 – Gráfico Tensão versus Deformação em relação à Vc = 128 m/min. 

 
Fonte: Acervo do aluno 

 

 A figura 28 relaciona os gráficos das figuras 26 e 27. 
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Figura 28 – Gráfico tensão versus deformação 

 
Fonte: Acervo do aluno 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Foi possível realizar a simulação de corte utilizando os parâmetros de 

corte que usualmente são encontrados na indústria, para o corte do aço 1045, 

variando velocidade de corte e o avanço da ferramenta. O avanço e a velocidade de 

corte desempenharam papéis importantes, pois influenciaram nas deformações na 

interface ferramenta/cavaco e consequentemente as zonas de cisalhamento. 

 Podemos observar que as principais influências sobre a deformação dos 

cavacos são as condições de corte, a geometria da ferramenta e, por parte do 

material da peça, a deformabilidade, a tenacidade e a resistência do material. 

 Notou-se que através da diminuição da velocidade de corte a fragilidade 

dos cavacos aumentou, devido a maior deformação do cavaco.  

 Foi observado nos resultados fenômeno do endurecimento por 

deformação plástica, denominado encruamento, pode ser representeado numa 

curva de tensão de cisalhamento versus deformação tangencial (decompostas no 

plano e na direção de deslizamento), onde se observa a elevação da tensão com o 

aumento da deformação. Outro ponto observado no gráfico tensão-deformação foi à 

tendência parabólica, onde a curva representativa do fenômeno de deformação 

plástica e do encruamento decorrente, tem sido tradicionalmente uma parábola. 

 Com os resultados obtidos nas simulações, chegamos as seguintes 

conclusões. 

1) Há uma tendência de aumentar a força de corte com o aumento das 

condições de corte. O aumento do avanço, por sua vez, faz aumentar as 

áreas dos planos de cisalhamento contribuindo, consequentemente, para a 

elevação da força de corte. 
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2) Em relação à deformação e o avanço, ocorre um aumento da deformação de 

acordo que o avanço aumenta e em relação à velocidade de corte e a 

deformação foi observado uma leve tendência em reduzir a deformação com 

o aumento da velocidade de corte. 

3) A interação de tensão, velocidade de corte e avanço foi observado que á um 

aumento da tensão de acordo que o avanço e a velocidade de corte 

aumentam ao mesmo tempo. 

4) O estudo do gráfico tensão-deformação em relação à velocidade de corte 

mostrou que para as duas condições de velocidade de corte há uma 

tendência de aumento da tensão de acordo com o aumento da deformação. 

 

5.1 – RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Análise usando o método dos elementos finitos em simulações 

computacionais para obter valores de temperatura. 

 Realizar experimentos práticos para comparar com as simulações 

computacionais. 

 Aplicar outros temas de processo de fabricação por usinagem, como 

fresamento, furação e retificação usando o método dos elementos finitos. 
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