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RESUMO

 Embora ainda sejam estudados de forma majoritariamente empírica, existem várias tentativas 
de modelagem dos processos de usinagem, de forma que o uso da Equação de Taylor seja a forma mais 
utilizada. Embora essa equação relacione a vida da ferramenta às condições de corte, ela pode ser 
adaptada para representar a força de corte durante o torneamento. Neste trabalho, foi levantada a curva 
que modela a força durante o torneamento da liga Inconel 718 com ferramentas de PCD em diferentes 
condições de lubrificação, de corte e desgaste da ferramenta. Os coeficientes da Equação de Taylor 
adaptada foram determinados ao resolver um problema de otimização pelo Método dos Mínimos 
Quadrados utilizando métodos clássicos para solução de problemas multidimensionais restritos. Os 
coeficientes otimizados produziram um ajuste adequado para alguns casos de torneamento. O algoritmo 
demonstrou sensibilidade considerável a parâmetros numéricos e ao chute inicial dos coeficientes.

Palavras-chaves: otimização clássica, equação de Taylor, método da penalidade interna, método da 
variável métrica.

INTRODUÇÃO

 Os processos convencionais de usinagem visam a obtenção de uma peça final ou semiacabada 
através da remoção de material na forma de cavaco. Uma das configurações mais comuns é o 
torneamento, no qual a peça rotaciona e uma ferramenta avança na direção de seu eixo, gerando uma 
superfície de revolução. De forma geral, as características que mais influenciam a qualidade e custo da 
peça nesse caso são os parâmetros de corte como o avanço, velocidade de corte, o tipo de lubrificação, 
os materiais da peça e da ferramenta, e o tipo e forma da ferramenta.
 A escolha correta desses itens é fundamental para evitar o desgaste prematuro da ferramenta, 
quebras ou danos a máquina, e ocorrência de vibração, visto que esse fenômeno tende a piorar a 
rugosidade da peça e facilitar a quebra dos equipamentos, sobretudo durante o trabalho com materiais 
de baixa usinabilidade, como as ligas de níquel, bastante utilizadas na indústria aeroespacial, graças as 
suas excelentes propriedades mecânicas (resistência a tração e tenacidade) e resistência a corrosão, as 
quais são conservadas mesmo em altas temperaturas. No caso do Inconel 718, liga a base de níquel, ferro 
e cromo, principalmente, o material é capaz de conservar alta dureza mesmo nas altas temperaturas 
observadas na interface cavaco ferramenta durante a usinagem, fazendo com a força de corte continue 
alta e com que a ferramenta se desgaste mais rápido (Santos e Sales, 2007).
 Embora testes práticos ainda sejam a forma mais comum de estudar a usinabilidade de um 
material, existem várias tentativas de modelar os resultados encontrados a fim de determinar os 
parâmetros ótimos de operação. Dentre as possíveis estratégias, a mais utilizada tem sido a Equação 
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de Taylor para vida da ferramenta, representada na Equação 1 (Dos Santos et. Al., 1998), no qual a 
vida útil da ferramenta T é função da velocidade de corte Vc, avanço f, profundidade ap, desgaste de 
flanco da ferramenta VB, para determinadas condições experimentais representadas pela constante K 
(material, ferramenta, máquina, lubrificante).

 Outras grandezas, como a força de corte, também podem ser modeladas através desta equação 
(Barrow, 1971), fazendo-se a analogia de que variam de forma exponencial também. Essa premissa 
tem base nas observações experimentais, de forma que a função utilizada seja válida para todo o 
domínio ou pelo menos um intervalo das variáveis, como mostrado na Figura 1. Caso a função não 
seja adequada para modelar o comportamento prático para os intervalos utilizados, haverá um erro 
considerável. Dessa forma, a definição dos parâmetros de corte dos experimentos também influencia 
bastante a qualidade do ajuste pela função exponencial citada.

  Figura 1. Relação entre força de corte e velocidade de corte numa situação genérica  
  de torneamento. Inicialmente, a maior taxa de deformação leva a maiores forças. No  
  entanto, com aumento da velocidade o material aquece e sua resistência diminui. A  
  configuração específica do gráfico depende de várias outras características, como   
  materiais, máquina e parâmetros selecionados, entre outras. Adaptado de Metalworking 
                        (2019).

 O objetivo deste trabalho foi levantar a equação de Taylor adaptada para representa a força 
de corte em função da velocidade de corte, avanço e desgaste de flanco da ferramenta. Para tal, uma 
barra de Inconel 718 foi torneada em diferentes condições, sendo registrada a força de corte através de 
um dinamômetro piezelétrico. Utilizando-se os métodos dos mínimos quadrados, através dos dados 
experimentais foi montado um problema de otimização clássica com objetivo de minimizar a diferença 
entre a força medida e a força calculada segundo a equação, fazendo-se um processo iterativo para 
ajustar os coeficientes da equação. A função objetiva foi otimizada pelo Método da função Penalidade 
Interna (Vanderplaats, 1999), o qual é utilizado para resolver problemas multidimensionais restritos e 
que consiste na utilização das restrições para deformação da função em torno de uma referência e sua 
consequente transformação num problema multidimensional irrestrito. Esse último pode ser resolvido 
por diferentes estratégias, como Método de Newton, das Direções Conjugadas ou da Máxima Descida, 
por exemplo. Neste caso foi usado Método da Variável Métrica, que consiste na transformação do 
problema multidimensional em um equivalente unidimensional com aproximação do inverso da matriz 
Hessiana durante o cálculo da direção de busca. Este último problema fica dependente apenas do passo 
de busca α*, o qual foi calculado pelo Método da Seção Áurea a cada iteração.
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METODOLOGIA

 Testes Práticos

 Uma barra de Inconel 718, cuja composição química é exibida na Tabela 1, foi torneada no torno 
CNC ROMI Multiplic 35D com pastilhas de diamante poli cristalino (PCD) DA1000 da marca Sumitomo, 
de geometria quadrada. Dessas, 4 possuíam ângulo de saída positivo (P) e outras 4 com ângulo negativo 
(N). Cada ferramenta realizou dois passes na barra, sendo o desgaste de flanco medido ao fim de cada 
passe em microscópio ferramenteiro. Foi realizado um planejamento experimental fatorial reduzido 25-1, 
com os níveis e variáveis mostrados na Tabela 2. As forças foram medidas num dinamômetro Kistler® 
9265B, com sinal adquirido a 4 kHz durante 30 segundos, adotando-se a média dos valores adquiridos 
nesse tempo. Como lubrificante, foi utilizado um fluido vegetal misturado a ar-comprimido, sendo 
direcionado a superfície de saída da ferramenta no torno com pressão de aproximadamente 3 bar.
 
 Tabela 1. Faixa de composição química para os elementos do material usinado.

 
 Tabela 2. Níveis das variáveis do planejamento experimental.

 Os valores medidos estão expostos na Tabela 3, tendo sido utilizados para ajustar os coeficientes 
da Equação de Taylor pelo Método dos Mínimos Quadrados. Foi montado um problema de otimização 
clássica, resolvido por métodos numéricos, que serão detalhados adiante. Os resultados experimentais 
foram separados por casos, conforme a primeira coluna da Tabela 3.
 Isso foi feito, primeiramente, porque o tipo de ferramenta é uma variável qualitativa, o que 
dificultaria sua consideração como variável no problema de otimização. Segundo, no caso da lubrificação, 
a análise de variância (ANOVA) mostrou que este é o parâmetro que mais influencia a força de corte, 
conforme indicado na Figura 2. Dessa forma, é provável que um ajuste das duas situações de lubrificação 
por uma única função não seria adequado, visto que provocam efeitos muito diferentes nas forças 
observadas. Dessa forma, optou-se por aplicar o mesmo método numérico para cada caso, a fim de obter-
se 4 conjuntos diferentes de coeficientes otimizados.



7

 Tabela 3. Resultados experimentais da força de corte para cada caso estudado, segundo os 
diferentes parâmetros de usinagem.

  Figura 2. Diagrama de Pareto para força de corte calculado segundo análise de   
  variância.

 Problema de otimização clássica 
 
 Para cada um dos casos citados, o objetivo foi determinar os coeficientes da Equação 2, de 
forma que a função objetivo FO da Equação 3, a qual descreve o erro acumulado dentro do Método dos 
Mínimos Quadrados, fosse o menor possível. Nesta última equação n é igual a 4, pois essa é a quantidade 
de valores experimentais (obtidos para diferentes condições de corte e desgaste) medidos dentro de cada 
caso.
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 A partir de um chute inicial para os coeficientes K, x, y e z, foi montado um processo iterativo de 
aproximação das variáveis conforme o Método da função Penalidade Interna, no qual a função pseudo 
objetivo Φ é montada conforme a Equação 4, multiplicando um fator de ponderação Rp (o qual diminui 
a cada iteração, tendendo a 0) à soma do inverso das restrições de desigualdade gj. Foram consideradas 
as restrições de que todos os coeficientes, exceto x, devem ser maiores que 0, conforme Equação 5. Isso 
garante que a força não seja negativa e que aumente com o avanço e o desgaste, em concordância com o 
descrito na literatura (Santos e Sales, 2007). Assim, a função pseudo objetivo obtém a forma da Equação 
6. Os algoritmos completos são apresentados no Anexo I, implementados para o software Matlab®. 
De forma simplificada, consiste no uso do algoritmo de Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno (BFGS), 
substituindo a função objetivo pela pseudo objetivo, conforme Equação 7, e transformando o problema 
multidimensional em unidimensional, para aproximação das variáveis de entrada VP até que o critério de 
tolerância de 10E-6 fosse atingido, segundo norma Euclidiana quadrática.

 Devido a sensibilidade do problema em relação ao chute inicial para os coeficientes, valores entre 
0 e 3 foram testados para K, y e z, enquanto o intervalo de – 1.5 a 1.5 foi testado para x. Para isso, o 
algoritmo de resolução do problema multidimensional irrestrito foi avaliado para as possíveis combinações 
dos coeficientes chutados, variados de um em um. Como cada coeficiente foi variado de um em um (por 
exemplo, 0, 1, 2 e 3), foram geradas 44 combinações, resultando em 256 chutes diferentes. Para cada 
chute, os coeficientes ótimos foram encontrados para cada um dos 4 casos, totalizando 1024 chamadas do 
algoritmo, de forma que os valores otimizados VP*, os chutes que geraram esse resultado, o valor de FO 
avaliada para VP* e o número de avaliações da função e de sua derivada fossem registrados. Esses dados 
dão uma ideia da convergência do problema e do custo computacional da solução.
 A sensibilidade com relação ao valor inicial e ao ritmo de variação do fator de ponderação Rp 
a cada iteração também foi avaliada. Vanderplaats (1999) recomenda que seja adotado um valor alto na 
primeira iteração, e que caia num ritmo adequado, o qual dependerá de cada problema. Para divisão de 
Rp por 1,5 foram testados valores iniciais de 100, 10 e 1. E ao fixar o valor inicial em 1, foram testados 
variação dividindo por 1,5 e por 5. Em relação ao intervalo de busca dentro do Método da Seção Áurea, 
foi fixado o intervalo de 0 a 1, a fim de garantir que o passo de busca fosse pequeno e evitasse problemas 
na convergência do resultado.
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RESULTADOS

 A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos a partir do algoritmo do Anexo I. Pode-se notar 
que para cada caso, modificam-se os chutes iniciais que originaram os valores ótimos assim como a 
qualidade do ajuste. O caso melhor representado pelo modelo da Equação de Taylor foi o primeiro, 
indicado pelo baixo valor da função objetivo e pela proximidade dos valores experimentais e teóricos. 
Já no segundo caso obteve-se o pior ajuste, indicado pelo alto valor da função objetivo, que indica os 
grandes desvios entre os valores práticos e teóricos. É provável que funções exponenciais não sejam 
as mais adequadas para representar os fenômenos experimentais nas condições ensaiadas.
 Percebe-se também que dentro de cada caso podem existir vários pontos ótimos que produzem 
o mesmo mínimo, cada um sendo encontrado para um valor de chute diferente. Nestas situações, 
no entanto, o coeficiente z, é aproximadamente constante em cada uma, o que pode indicar uma 
dependência mais estrita do modelo em relação a essa variável, já que o mínimo é mantido mesmo 
quando as outras variáveis se modificam. 
 Os resultados mostram que existe mais de uma combinação de coeficientes que modele os 
resultados experimentais com a mesma qualidade, o que geraria dúvida em qual modelo adotar para 
representar o processo de usinagem estudado. É provável que caso a curva fosse levantada para mais de 
4 condições (de corte e desgaste de ferramenta), as soluções seriam mais restringidas e os coeficientes 
poderiam ser determinados de forma mais específica para cada caso.

 Tabela 4. Coeficientes da Equação de Taylor otimizados para cada caso, junto ao chute que os 
geraram, o valor mínimo da função objetivo encontrado, número de avaliações e os valores da força 
teórica comparados aos experimentais.

 Em relação ao fator Rp, seu valor inicial afetou a convergência do algoritmo no primeiro caso, 
em especial. Embora incialmente seu valor deva ser alto, devido a configuração das desigualdades, 
nesse problema específico o valor do resíduo ponderado se torna extremamente alto se durante o 
processo iterativo se algum dos coeficientes assumir valor entre 0 e 1, o que ocorre logo após a primeira 
iteração. Isso se deve ao fato de que o gradiente da função pseudo objetiva Φ inclui um termo onde 
os coeficientes elevados ao quadrado aparecem no denominador e Rp aparece no numerador. Para 
valor inicial de 1, na segunda iteração a parcela do resíduo ponderado no gradiente já era da ordem de 
10E9. Caso o fator inicial tivesse ordens de grandeza maiores, essa parcela teria ordens de grandeza 
muito maiores do que o resto da função gradiente, causando uma deformação que atrapalharia a 
convergência do método. Já em relação ao ritmo de variação de Rp, tanto o número de avaliações da 
função objetivo e de sua derivada como os valores ótimos dos coeficientes parecem ter sido afetados. 
Como o valor da função nos pontos ótimos não se alterou, é provável que a função tenha vários 
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mínimos locais similares, de forma que uma deformação maior leve a convergência para valores 
ligeiramente diferentes.

CONCLUSÕES

 Operações de torneamento foram realizadas numa barra de Inconel 718 para diferentes 
condições de velocidade de corte, avanço, desgaste de flanco, ângulo de saída da ferramenta e vazão de 
MQL. Este último foi indicado como o parâmetro mais influente na força de corte.
 Uma adaptação da Equação de Taylor foi utilizada para modelar o comportamento experimental 
da força de corte nas situações ensaiadas, separando o problema por casos de acordo com o tipo de 
ferramenta e a lubrificação. Para cada caso, foram determinados os coeficientes ótimos que geram 
melhor ajuste dos dados experimentais pelo modelo utilizado, de funções exponenciais. Os ajustes, 
avaliados pelo valor dos mínimos quadrados entre valores teóricos e experimentais, foram adequados, 
exceto para o segundo caso. É provável que, para a faixa de valores utilizados, o comportamento 
empírico do processo de torneamento nessas condições se distancie do modelo exponencial.
 O problema de otimização levantado para determinar os coeficientes possui vários mínimos 
locais e as soluções apresentadas são sensíveis aos valores de chute inicial e a variação do fator de 
ponderação ao longo das iterações. Como foi resolvido pelo Método da Penalidade Interna, é provável 
que devido à natureza das inequações e da configuração da função pseudo objetivo e sua derivada, 
variações na deformação da função induzam aos pontos ótimos distintos observados ao variar os 
parâmetros numéricos do algoritmo.
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ANEXO I

 Algoritmos utilizados implementados para Matlab®.

 MPIeMultidimChutsnegVc

clc; clear all; close all;
 
RESULT = []; cont = 0;
for IndK = 0:1:3
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    for IndX = 0:1:3
        for IndY = 0:1:3
            for IndZ = 0:1:3
                [VPotim, RES, Neval_gradFO, Neval_FO] = MPIeMultidimBuscanegVc(IndK, IndX, IndY, 
IndZ);
                MATRIZ_LINHA = VPotim;
                MATRIZ_LINHA(:, 5) = RES’;
                MATRIZ_LINHA(:, 6) = Neval_gradFO’;
                MATRIZ_LINHA(:, 7) = Neval_FO’;
                MATRIZ_LINHA(:, 8) = IndK;
                MATRIZ_LINHA(:, 9) = IndX;
                MATRIZ_LINHA(:, 10) = IndY;
                MATRIZ_LINHA(:, 11) = IndZ;
                RESULT = [RESULT ; MATRIZ_LINHA];
                
            end
        end
    end
end
 
RESULT_1 = []; RESULT_2 = []; RESULT_3 = []; RESULT_4 = [];
 for varred = 1:256
     RESULT_1 = [RESULT_1; RESULT(varred*4-3, :)];
     RESULT_2 = [RESULT_2; RESULT(varred*4-2, :)];
     RESULT_3 = [RESULT_3; RESULT(varred*4-1, :)];
     RESULT_4 = [RESULT_4; RESULT(varred*4, :)];
 end
 
solucao1 = RESULT_1(find(RESULT_1(:, 5) == min(RESULT_1(:, 5))), :);
 
solucao2 = RESULT_2(find(RESULT_2(:, 5) == min(RESULT_2(:, 5))), :);
 
solucao3 = RESULT_3(find(RESULT_3(:, 5) == min(RESULT_3(:, 5))), :);
 
solucao4 = RESULT_4(find(RESULT_4(:, 5) == min(RESULT_4(:, 5))), :);

 MPIeMultidimBuscanegVc

function [VPotim, RES, Neval_gradFO, Neval_FO] = MPIeMultidimBuscanegVc(IndK, IndX, IndY, 
IndZ)
    
    % clc; clear all; close all;
    % ===== AJUSTE DA EQUAÇÃO DE TAYLOR EM USINAGEM POR MÍNIMOS QUADRADOS 
=====
 
    % FO: função de otimização, feita para 4 condições dentro de cada um dos 4 casos (tipo ferramenta, 
vazão MQL)
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    % Restrições: variação empírica das propriedades   =>   k > 0 , x < 0 , y > 0 , z > 0
    % min FO = somatório, ii=1:4, ( Fexp(ii) - Fteo(ii) )^2 - rp*(1/-k + 1/x + 1/-y + 1/-z)
    % Fteo(ii) = k * Vc(ii)^x * f(ii)^y * VB(ii)^z
 
    % dados experimentais
    % [P & 50mL/h ; N & 50mL/h ; P & 150mL/h ; N & 150mL/h]
    Fexp = [10.31; 23.31; 10.51; 17.58; 3.98; 13.62; 5.49; 10.10; 7.05; 5.20; 3.41; 12.14; 4.11; 8.66; 2.95; 
11.50];
    Vc = [75; 75; 150; 150; 75; 75; 150; 150; 75; 75; 150; 150; 75; 75; 150; 150];
    f = [0.03; 0.03; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.03; 0.03; 0.05; 0.05; 0.03; 0.03; 0.03; 0.03; 0.05; 0.05];
    VB = [0.036; 0.054; 0.030; 0.037; 0.047; 0.047; 0.023; 0.040; 0.079; 0.079; 0.044; 0.122; 0.080; 0.187; 
0.018; 0.034];
 
    % ===== MINIMIZAÇÃO DE ‘FO’ POR MÉTODO DA FUNÇÃO PENALIDADE INTERNA 
(MPI) =====
    % Busca multidimensional por Método da Variável Métrica (MVM)
    % Transformação em problema unidimensional e determinação do passo por Seção Áurea (SA)
 
    theta = 1 ;                  % Método da Variável Métrica: 0 = DFP ; 1 = BFGS
    tol = 10e-6;                 % tolerância
    rp = 1;                     % Rp > 0 , Rp -> 0
    k = IndK; xx = IndX - 1.5; yy = IndY; zz = IndZ;  % chute inicial para as variáveis (xx variando de 
-1.5 a 1.5) !!!
    VPchut = [k; xx; yy; zz];    % vetor do chute das variáveis de projeto
    
    Fteo = zeros(16, 1); dFOdk = zeros(16, 1); dFOdx = zeros(16, 1); dFOdy = zeros(16, 1); dFOdz = 
zeros(16, 1);
    VPotim = zeros(4);
    
    for caso = 1:4         % determina as 4 equações de Taylor (uma para cada caso) numa mesma rodagem 
do código
        
        Neval_FOcaso = 0;
        for kk = 1:200    % Nº máximo de iterações
 
            if kk == 1     % na 1ª iteração, H é aproximada pela identidade
                H = eye(4) ;
                VP = VPchut;
 
                for ii = (4*caso-3) : (4*caso)
                    vcor = Vc(ii); avan = f(ii); desg = VB(ii); forc = Fexp(ii);
                    [Fteo(ii, 1), dFOdk(ii, 1), dFOdx(ii, 1), dFOdy(ii, 1), dFOdz(ii, 1)] = Fteorica(vcor, avan, 
desg, VP, forc);
                end
 
                gradFO = [dFOdk(ii, 1)+dFOdk(ii-3, 1)+dFOdk(ii-2, 1)+dFOdk(ii-1, 1)-rp/(VP(1)^2);
                          dFOdx(ii, 1)+dFOdx(ii-3, 1)+dFOdx(ii-2, 1)+dFOdx(ii-1, 1);
                          dFOdy(ii, 1)+dFOdy(ii-3, 1)+dFOdy(ii-2, 1)+dFOdy(ii-1, 1)-rp/(VP(3)^2);
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                          dFOdz(ii, 1)+dFOdz(ii-3, 1)+dFOdz(ii-2, 1)+dFOdz(ii-1, 1)-rp/(VP(4)^2)];
            end
 
            if kk ~= 1
                % atualizar H pelo MVM
                p = VPprox - VP ;
 
                for ii = (4*caso-3) : (4*caso)
                    vcor = Vc(ii); avan = f(ii); desg = VB(ii); forc = Fexp(ii);
                    [Fteo(ii, 1), dFOdk(ii, 1), dFOdx(ii, 1), dFOdy(ii, 1), dFOdz(ii, 1)] = Fteoricaprox(vcor, 
avan, desg, VPprox, forc);
                end
 
                gradFOprox = [dFOdk(ii, 1)+dFOdk(ii-3, 1)+dFOdk(ii-2, 1)+dFOdk(ii-1, 1)-rp/(VPprox(1)^2);
                              dFOdx(ii, 1)+dFOdx(ii-3, 1)+dFOdx(ii-2, 1)+dFOdx(ii-1, 1);
                              dFOdy(ii, 1)+dFOdy(ii-3, 1)+dFOdy(ii-2, 1)+dFOdy(ii-1, 1)-rp/(VPprox(3)^2);
                              dFOdz(ii, 1)+dFOdz(ii-3, 1)+dFOdz(ii-2, 1)+dFOdz(ii-1, 1)-rp/(VPprox(4)^2)];
 
                y = gradFOprox - gradFO ;
 
                sigma = p’*y ;   % sigma resulta em escalar
                T = y’*H*y ;     % tau (T) resulta em escalar
 
                H = H + ((sigma + theta*T)/(sigma)^2)*(p*p’) + ((theta-1)/T)*(H*y)*(H*y)’-(theta/
sigma)*(H*y*p’+p*(H*y)’) ;
                % atualização de x[ii], gradF[ii]
                VP = VPprox ;
                gradFO = gradFOprox ;
            end
 
            HgradFO = H*gradFO ;
 
            % chamar Método da Seção Áurea para busca unidimensional (encontrar alfa ótimo ‘alfaO’)
            [alfaO, jj] = secaoaureaTaylorFOnegVc(VP, HgradFO, tol, Fexp, caso, Vc, f, VB, rp);
            
            % calcular VPprox segundo MN, a partir de alfaO obtido por SA
            VPprox = VP - alfaO*HgradFO;
            
            % FO é avaliada apenas dentro de SA (indicado pelo contador ‘jj’)
            % gradFO é avaliada uma vez a cada iteração do MPI/MVM (indicado pelo contador ‘kk’)
            Neval_FOcaso = Neval_FOcaso + (2 + jj); % na SA, EP é avaliada 2 vezes antes da 1ª iteração, 
e 1 vez a cada iteração
            
            rp = rp/1.5;        % redução de Rp a cada iteração
            % verificação do critério de parada
            CP = sqrt( (VPprox(1) - VP(1))^2 + (VPprox(2) - VP(2))^2 + (VPprox(3) - VP(3))^2 + (VPprox(4) 
- VP(4))^2) ;
            if CP <= tol
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                break
            end
        end
 
        VPotim(caso, :) = VPprox;
        residuo = 0; % residuo = FO (mudei nome para evitar confusão de variável)
        for iii = (4*caso-3) : (4*caso) % loop de avaliação de FO, para comparação entre casos
            Ft(iii) = VP(1) * ( Vc(iii)^VP(2) )*( f(iii)^VP(3) )*( VB(iii)^VP(4) );
            residuo = residuo + (Fexp(iii) - Ft(iii))^2;    % FO
        end
        RES(caso) = residuo;
        Neval_gradFO(caso) = kk;
        Neval_FO(caso) = Neval_FOcaso;
    end
    
end

 secaoaureaTaylorFOnegVc

% Método da Seção Áurea para minimizar FO(alfa) unidimensional no intervalo de ‘a’ até ‘b’
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function [alfaO, jj] = secaoaureaTaylorFOnegVc(VP, HgradFO, tol, Fexp, caso, Vc, f, VB, rp)
    
    tau = 0.6180;
    a = -1; b = 1; % intervalo arbitrários de -1 a 1
    alfa = a + (1-tau)*(b-a);
    beta = a + tau*(b-a);
    
    % essas são as avaliações da 1ª iteração da Seção Áurea. As seguintes ficam dentro do loop.
    VPalfa = VP - alfa*HgradFO; % transforma variável VP numa variável VP(alfa), e já substitui os 
pontos de avaliação para o método da Seção Áurea
    VPbeta = VP - beta*HgradFO;
    
    FOalfa = 0; FObeta = 0;         % FO é calculado por somatório de termos. Aqui eu limpo o que estiver 
na memória
    for iii = (4*caso-3) : (4*caso) % loop de avaliação de FO
        Ftalfa(iii) = VPalfa(1) * ( Vc(iii)^VPalfa(2) )*( f(iii)^VPalfa(3) )*( VB(iii)^VPalfa(4) );
        FOalfa = FOalfa + (Fexp(iii) - Ftalfa(iii))^2;    % FO_alfa
        Ftbeta(iii) = VPbeta(1) * ( Vc(iii)^VPbeta(2) )*( f(iii)^VPbeta(3) )*( VB(iii)^VPbeta(4) );
        FObeta = FObeta + (Fexp(iii) - Ftbeta(iii))^2;    % FO_beta
        if iii == (4*caso)          % depois de somar termos das 4 condições de cada caso, soma o resíduo rp
            FOalfa = FOalfa + rp*( (1/VPalfa(1))+(1/VPalfa(3))+(1/VPalfa(4)) );
            FObeta = FObeta + rp*( (1/VPbeta(1))+(1/VPbeta(3))+(1/VPbeta(4)) );
        end
    end
    
    for jj=1:1000 % % contador de iterações. Número máximo para SA: 1000
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        if (b - a) >= tol     % se tolerância não foi atingida, entra aqui e atualiza a, b, alfa, beta, FOalfa, 
FObeta
            if FOalfa >= FObeta
                a = alfa ;    alfa = beta ;    FOalfa = FObeta ;    beta = a + tau*(b-a) ;   VPbeta = VP - 
beta*HgradFO;
                FObeta = 0; % FO é calculado por somatório de termos. Aqui eu limpo o que estiver na 
memória
                for iii = (4*caso-3) : (4*caso) % loop de avaliação de FO
                    Ftbeta(iii) = VPbeta(1) * ( Vc(iii)^VPbeta(2) )*( f(iii)^VPbeta(3) )*( VB(iii)^VPbeta(4) );
                    FObeta = FObeta + (Fexp(iii) - Ftbeta(iii))^2;    % FO_beta
                    if iii == (4*caso)          % depois de somar termos das 4 condições de cada caso, soma o 
resíduo rp
                        FObeta = FObeta + rp*( (1/VPbeta(1))+(1/VPbeta(3))+(1/VPbeta(4)) );
                    end
                end
            end
            if FOalfa < FObeta
                b = beta ;    beta = alfa ;    FObeta = FOalfa ;    alfa = a + (1-tau)*(b-a) ;   VPalfa = VP - 
alfa*HgradFO;
                FOalfa = 0; % FO é calculado por somatório de termos. Aqui eu limpo o que estiver na 
memória
                for iii = (4*caso-3) : (4*caso) % loop de avaliação de FO
                    Ftalfa(iii) = VPalfa(1) * ( Vc(iii)^VPalfa(2) )*( f(iii)^VPalfa(3) )*( VB(iii)^VPalfa(4) );
                    FOalfa = FOalfa + (Fexp(iii) - Ftalfa(iii))^2;    % FO_alfa
                    if iii == (4*caso)          % depois de somar termos das 4 condições de cada caso, soma o 
resíduo rp
                        FOalfa = FOalfa + rp*( (1/VPalfa(1))+(1/VPalfa(3))+(1/VPalfa(4)) );
                    end
                end
            end
        end
        if (b - a) < tol      % se tolerância foi atingida, sai do loop
            break
        end
    end
    alfaO = (alfa + beta)/2;  % calcula alfa ótimo (alfaO), independente se convergiu dentro do número 
máximo de iterações estabelecido
end

 Fteorica

function [Ft, dFdk, dFdx, dFdy, dFdz] = Fteorica(vcor, avan, desg, VP, forc)
    
    Ft = VP(1) * ( vcor^VP(2) )*( avan^VP(3) )*( desg^VP(4) );
    
    dFdk = 2* (forc - Ft) * (-1* (vcor^VP(2)) * (avan^VP(3)) * (desg^VP(4)) );
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    dFdx = 2* (forc - Ft) * (-VP(1)* log(vcor) * (vcor^VP(2)) * (avan^VP(3)) * (desg^VP(4)) );
    dFdy = 2* (forc - Ft) * (-VP(1)* log(avan) * (vcor^VP(2)) * (avan^VP(3)) * (desg^VP(4)) );
    dFdz = 2* (forc - Ft) * (-VP(1)* log(desg) * (vcor^VP(2)) * (avan^VP(3)) * (desg^VP(4)) );
end

 Fteoricaprox

function [Ft, dFdk, dFdx, dFdy, dFdz] = Fteoricaprox(vcor, avan, desg, VPprox, forc)
    
    Ft = VPprox(1) * ( vcor^VPprox(2) )*( avan^VPprox(3) )*( desg^VPprox(4) );
    
    dFdk = 2* (forc - Ft) * (-1* (vcor^VPprox(2)) * (avan^VPprox(3)) * (desg^VPprox(4)) );
    dFdx = 2* (forc - Ft) * (-VPprox(1)* log(vcor) * (vcor^VPprox(2)) * (avan^VPprox(3)) * (desg^VPprox(4)) 
);
    dFdy = 2* (forc - Ft) * (-VPprox(1)* log(avan) * (vcor^VPprox(2)) * (avan^VPprox(3)) * (desg^VPprox(4)) 
);
    dFdz = 2* (forc - Ft) * (-VPprox(1)* log(desg) * (vcor^VPprox(2)) * (avan^VPprox(3)) * (desg^VPprox(4)) 
);
end

REFERÊNCIAS

Santos, S.C. and Sales, W.F., 2007. Aspectos tribológicos da usinagem dos materiais. Artliber Editora, 
1a edição.

Machado, A.R., Coelho, R.T., Abrão, A.M., Da Silva, M.B., 2015. Teoria da Usinagem dos Materiais. 
Edgar Blucher, São Paulo, 3a edição.

Dos Santos, A.L.B., Duarte, M.A.V., Abrão, A.M. e Machado, A.R., 1998. “An optimisation procedure 
to determine the coefficients of the extended Taylor’s equation in machining”. International Journal of 
Machine Tools & Manufacture, Vol. 39, pp. 17–31.

Barrow, G., 1971. “Tool life equations and machining economics”. Em Proceedings of the 12th 
International MTDR Conference, Manchester, UK, pp. 481–493.

Metalworking World Magazine. “Mechanical loads and cutting geometries in turning operations”. 
Disponível em: https://www.metalworkingworldmagazine.com/mechanical-loads-and-cutting-
geometries-in-turning-operations/. Acessado em 11/12/2019.

Vanderplaats, G.N., 1999. Numerical optimization techniques for engineering design. Vanderplaats 
Research & Development. Inc., Colorado Springs, 3a edição.



17

SUSTENTABILIDADE & REFRIGERAÇÃO NA USINAGEM

Pedro Henrique Pires França, UFU, pedrohenriquepiresf96@gmail.com
Leonardo Rosa Ribeiro da Silva, UFU, leonardo.rrs@gmail.com

RESUMO

 Ultimamente, devido a produção excessiva das indústrias, cada vez mais o meio ambiente 
está sofrendo uma assolação acelerada, sem contar a necessidade de recursos naturais, que tem sido 
requisitada em maior quantidade. Para conseguir esses recursos, na maioria das vezes será preciso 
alterar o meio ambiente de uma maneira negativa. Dessa forma, várias leis e incentivos, surgiram 
com o intuito de diminuir os riscos causados devido a essa produção em excesso, como a preservação 
dos recursos naturais, estímulo a reciclagem, redução/exclusão da utilização de produtos tóxicos e 
não degradáveis ou alterações nos processos de fabricação. No ramo da usinagem, pode-se dizer 
que esse impacto há vários anos, tem gerado uma busca de formas mais sustentáveis de melhorar a 
vida da ferramenta. Normalmente, o meio mais simples de alcançar melhores rendimentos é através 
da utilização dos fluidos de corte, no entanto, esse uso causa uma poluição ao meio ambiente e pode 
prejudicar a saúde do operador. Com isso, vários pesquisadores tem buscado diferentes formas 
sustentáveis de preservar a vida da ferramenta através de métodos de refrigeração que possam 
substituir sua utilização. Dessa forma, este trabalho busca englobar através de uma revisão alguns 
meios de pesquisas que utilizam essas perspectivas seja através da usinagem a seco ou a utilização de 
fluidos refrigerantes alterativos.

Palavras chave: refrigeração, usinagem, sustentabilidade, fluidos de corte.

A IMPORTÂNCIA DA REFRIGERAÇÃO NA USINAGEM

 Com o passar dos anos, cada vez mais às empresas visam fabricar produtos com um baixo 
custo, alta produtividade, e bom acabamento. Para se atingir uma alta produtividade, é necessário 
trabalhar com altas velocidades de corte, penetração de trabalho e taxas de avanço (MACHADO et 
al., 2009). Porém, elevar estes parâmetros de usinagem causam grandes gerações de calor na zona 
de corte e altas temperaturas, o qual influência nas tolerâncias dimensionais da peça, acabamento 
da superfície, resistência mecânica e na vida da ferramenta. Desse modo, para tentar controlar esses 
fenômenos provenientes da geração de calor e aumento de temperatura, é comum utilizar fluidos de 
corte durante o processo, uma vez que eles auxiliam no arrefecimento da zona de corte (ROSA et al, 
2017).
 Para refrigerar a zona de corte existem várias formas de se aplicar  os fluidos de corte, que  
podem variar de técnicas mais simples como a aplicação de fluidos de corte convencionais ou mais 
requintadas, como fluidos criogênicos, que são amplamente utilizados na fabricação de componentes 
aeroespaciais compostos por ligas de titânio ou níquel (BORDIN et al, 2017; DHANANCHEZIAN, 
2019) ou utilizar fluidos de corte a uma alta pressão, que tem mostrado uma grande eficiência na redução 
do desgaste de ferramentas de corte (SHARMA et al, 2009; NAVES et al, 2013). De acordo com Trent 
e Wright (2000) citado por Kaminise (2012), a aplicação desses fluidos não afeta significativamente a 
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temperatura máxima na região da interface ferramenta-cavaco, apenas em suas periferias, pois na zona 
de fluxo há uma grande quantidade de deformações plásticas e cisalhantes, onde ocorre a junção do 
material da ferramenta e peça em nível de escala atômica, o que impede a penetração desses fluidos. 
Todavia, a utilização de fluidos de corte promove a alteração da forma ou o mecanismo de desgaste, o 
que contribui para o aumento da vida da ferramenta (KAMINISE, 2012).
 Além dessas particularidades, um outro ponto importante para se levar em consideração é que, 
mesmo que os fluidos de corte não penetrem na zona de fluxo onde ocorre o contato entre o cavaco 
e a ferramenta, eles auxiliam na diminuição da temperatura através da perda de calor por condução 
(FERRARESI, 1977). Segundo Debnath et al, (2014), para cada operação de usinagem haverá um 
fluido de corte específico a ser utilizado. Entretanto, há casos em que sua aplicação não é eficiente 
como por exemplo, a usinagem de aços endurecidos (SANTOS, SALES (2005).
 Foi demonstrado que os fluidos de corte convencionais apresentam grandes vantagens em certas 
aplicações, porém, há alguns pontos negativos que justifica o motivo de que vários pesquisadores 
buscam novas formas de melhorar a eficiência da usinagem com pouca ou nenhuma utilização dos 
fluidos de corte convencionais. A aplicação dos fluidos de corte em grande parte, podem criar severos 
impactos ambientais, como a poluição ou contaminação da água, do solo, e do ar, além de levar sérios 
problemas para a saúde dos operadores (HIRASHITA, 2013).
 De acordo com Shashidhara e Jayaram (2010) é relatado que cerca de 80% das infecções que 
os operadores em usinagem adquirem são devidas do contato de fluidos de corte com a pele. O motivo 
disso é por causa da complexidade em sua composição, o que acaba podendo ser alérgico ou irritante, 
mesmo que às matérias primas que fazem os fluidos sejam seguras. A Agência Internacional de 
Pesquisa em Câncer (IARC) alegou que os fluidos de corte que vem do petróleo e que contém em sua 
composição os anéis heterocíclos e poliaromáticos são cancerígenos e que podem resultar em canceres 
de pele, afirmado por Baines e Slade (2007), citado por Debnath et al, (2014). Sem contar os problemas 
respiratórios que os fluidos de corte também geram.
 É comum utilizar biocidas nos fluidos de corte, o motivo disso está relacionado ao crescimento 
bacteriano que ocorre com o passar do tempo, levando à presença de massas microbianas significativas 
e sobretudo de endotoxinas liberadas no chão da atmosfera. Para controlar esse crescimento bacteriano 
é aplicado biocidas aditivos nos fluidos de corte, contudo, a sua aplicação pode afetar na decomposição 
natural da substância. Vários biocidas também se dispõem de formaldeído, que é um agente cancerígeno 
(SHOKRANI et al, 2012).
 Em 2005, segundo o trabalho Zhao et al, (2012) foi exibido que mais de 20% do consumo de 
água potável era utilizado por industrias. O autor também alegou que na usinagem a maioria dessa 
água potável consumida se dava a utilização de fluidos de corte. De acordo com Byers (2006), cerca 
de 95 % em volume de água é adicionado para preparar óleo solúvel de corte. Os outros 5% restantes 
do fluido de corte contém óleo solúvel (naftênico ou parafínicos), emulsificantes (sódio, sulfonato, 
etoxilatos de nonilfenol, ésteres de PEG e alcanolamidas) e aditivos para controlar efeitos de corrosão, 
acidez e crescimento microbiano (J. BARTZ, 1998).
 Através dessas pesquisas realizadas e outras análises presentes na literatura, é possível notar os 
vários problemas que os fluidos de corte causam, para contornar a situação alguns autores defendem a 
utilização da usinagem a seco. De acordo com Ingraci Neto (2014), o trabalho Dry Cutting de Klocke 
e Eisenblätter apresentado em 1997 na seção de abertura do CIRP (College International pour la 
Recherche en Productique) é um dos mais citados e também um dos pioneiros que influenciaram 
a busca de novas alternativas de refrigeração e lubrificação nos processos de corte e perspectivas 
do corte a seco. Os autores mostraram dados relacionados ao uso de fluidos de corte nas indústrias 
automobilísticas alegando que este produto tem uma influência significativa no custo da produção das 
peças com cerca de 7% a 17% no valor do item. Também foi destacado que às empresas não possuíam 
as informações necessárias para saber o custo mais preciso relacionado ao uso dos fluidos de corte, que 
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dependem de vários elementos como seu monitoramento e manutenção, mão de obra especializada, 
precauções de segurança. Como alternativa foi sugerido que a opção mais viável para eliminar os 
problemas dos fluidos de corte seria à sua não utilização, e passar a aplicar o corte a seco desde que 
atinja à qualidade das peças desejadas, vida útil das ferramentas cabível e um tempo de produção 
admissível.
 Entretanto, vários autores não concordam que é possível aplicar a usinagem a seco apenas com 
a não utilização dos fluidos de corte. Durante o corte a seco a elevação do atrito entre a ferramenta e a 
peça e a geração de calor devido a deformação do material aumenta significativamente a temperatura, 
resultando em maiores níveis de abrasão, oxidação e difusão na ferramenta e consequentemente, uma 
menor vida. A peça a ser usinada também pode sofrer problemas devido à grande geração de calor 
durante o corte, dificultando a obtenção de tolerâncias estreitas e danos metalúrgicos que podem 
ocorrer em sua superfície de acordo com Debnath et al. (2014). Ou seja, para que se obtenha uma 
operação de corte mais eficaz, os efeitos de lubrificação, refrigeração, remoção de cavaco e a redução 
da ocorrência de quebra da ferramenta devem ser atingidos através de soluções complementares que 
podem ser através de revestimentos na ferramenta, novos materiais para ferramentas de corte ou 
técnicas alternativas de refrigeração sem a necessidade/minimização da utilização de fluidos de corte.

TÉCNICAS “VERDES” DE REFRIGERAÇÃO NA USINAGEM

 Devido aos problemas já discutidos no tópico anterior causados pelos elevados atritos e a 
geração de calor que a usinagem a seco e também pelos problemas ambientais e de saúde que os 
fluidos de corte convencionais geram, vários pesquisadores buscam técnicas alternativas que procurem 
reduzir esses efeitos e preservar uma maior vida da ferramenta. Das técnicas de refrigeração aplicadas 
a usinagem de materiais, é possível encontrar na literatura diferentes patentes, pesquisas e técnicas 
eficientes que são aplicadas em indústrias.
 Dentre as patentes, como exemplo, pode-se citar a patente US3 571 877 A que retrata a 
utilização de refrigeração interna da ferramenta num ciclo fechado. Nesse sistema de refrigeração para 
ferramentas de corte inclui uma cavidade interna com uma superfície que troca o calor utilizando um 
fluido numa câmera que se comunica somente com um reservatório de fluido externo. A patente CA 
245 7475 C propõe um método que utiliza canais de refrigeração interno na ferramenta como mostra 
a Fig 1 (a), para entregar na zona de corte dióxido de carbono (CO2) em forma de um sistema aberto, 
onde este fluido é transmitido através de um tanque Fig 1 (b).

  Figura 1 (a). Ferramenta com canais internos de CO2. Figura 1 (b). Sistema de entrega  
  de CO2.
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 Entre as patentes que se tratam de sistemas de refrigeração fechados existem as patentes BR 10 
201 301 8189-7 A2, RU 182 799 U1, RU 182 798 U1. Na patente BR 10 201 301 8189-7 A2 é apresentado 
uma proposta onde o autor utiliza o porta-ferramentas como dispositivo de expansão em um sistema 
de refrigeração. Um detalhe importante dessa patente é que, por utilizar gases de refrigeração, caso 
ocorra algum vazamento, há perigo de comprometer a saúde do operador devido a sua toxidade, e 
também de poluir o meio ambiente. Esta patente também foi estudada no trabalho de Ingraci Neto et 
al. (2016) onde foi avaliado o valor médio de temperatura e vida útil da ferramenta na usinagem do aço 
1045. Como resultado foi observado uma diminuição de 10% na temperatura média na zona de contato 
cavaco-ferramenta.  Comparando ao torneamento interrompido o resfriamento interno foi capaz de 
estender a vida útil das ferramentas de corte em 58 % e 13 % em relação à aplicação de fluido de corte 
e corte a seco, respectivamente, e em torneamento contínuo a vida da ferramenta foi aumentada de 7 
% e 45% em relação à aplicação de fluido de corte e corte a seco, respectivamente.

 Usinagem Criogênica

 A criogenia foi descoberta por volta do ano de 1953 por Bartley no qual utilizou CO2 liquido 
como refrigerante. Essa técnica de resfriamento consiste na aplicação de gases criogênicos (a 
temperaturas abaixo de -50ºC) apenas na zona de corte para reduzir a temperatura de corte que são 
nitrogênio líquido (LN2) ou dióxido de carbono (CO2). O resfriamento criogênico pode ser considerado 
como uma tecnologia limpa, segura e ecológica, pois assim que ele é expelido ao ambiente ele evapora 
inofensivamente no ar, sem produzir qualquer desperdício de fluido de corte, sendo diretamente 
aplicável aos processos de usinagem.
 Quando injetados na zona de corte, ao entrar em contato com o calor gerado da usinagem, esses 
fluidos absorvem essa energia e evaporam rapidamente, tornando-se uma névoa de gás entre o cavaco e 
a superfície da ferramenta, funcionando como lubrificante e sem causar sujeiras na peça, para Debnath 
et al. (2014). Em comparação com a usinagem a seco, a aplicação dos fluidos criogênicos na zona de 
corte proporciona menores temperaturas, garantindo uma qualidade melhor da peça de trabalho. O 
resfriamento criogênico é mais predominante em baixas velocidades de corte, pois sua capacidade de 
refrigeração diminui com o aumento da velocidade. O motivo disso é que com velocidades mais altas 
o contato do cavaco com a ferramenta chega a torna-se praticamente plástico, obstruindo a passagem 
de nitrogênio líquido nessa interface. Entretanto, a aplicação de ranhuras podem solucionar esse tipo 
de problema, de acordo com Debnath et al. (2014).
 Chetan et al. (2019) comparou as técnicas de refrigeração criogênica, mínima quantidade de 
lubrificante (MQL) baseado em nanopartículas de Al2O3 (nMQL) e tratamento criogênico, onde a 
ferramenta foi submetida a um banho de nitrogênio líquido a -196 ºC durante 12h seguido por um ciclo 
de revenido de 2h no torneamento da liga Nimonic 90 à base de níquel no processo de torneamento. 
As ferramentas utilizadas foram pastilhas de metal duro de AlTiN. Os autores concluíram que, houve 
uma redução do atrito na zona de corte criogênica resultando na formação de cavaco contínuo. O 
uso do refrigerante criogênico melhorou significativamente o corte, melhorando a condição da aresta, 
reduzindo o comprimento da zona de aderência durante a usinagem. Dentre as três técnicas o nitrogênio 
líquido foi o que apresentou melhores resultados.
 No trabalho de Bermingham et al. (2011) foi investigado a eficácia do refrigerante criogênico 
durante o torneamento de Ti-6Al-4V a uma velocidade constante e taxa de remoção de material (125 
m/min, 48,5 cm3/min) com diferentes combinações de velocidade de avanço e profundidade de corte. 
Descobriu-se que a maior melhoria na vida útil da ferramenta usando refrigerante criogênico ocorre 
em condições de alta taxa de avanço e baixas combinações de profundidade de corte. No entanto, esta 
combinação de os parâmetros de usinagem produzem uma vida útil muito menor em comparação com 



21

as baixas taxas de avanço e as combinações de alta profundidade de corte. Também foi verificado que 
evitar a geração de calor durante o corte é muito mais vantajoso para o prolongamento da vida útil 
da ferramenta em vez de tentar remover o calor com refrigerante criogênico. Embora o refrigerante 
criogênico seja eficaz na extração de calor da zona de corte, é proposto que o refrigerante criogênico 
pode limitar o calor de fricção gerado durante o corte e limitar a transferência de calor para a ferramenta, 
reduzindo o comprimento de contato da ferramenta-cavaco. O efeito do refrigerante criogênico nas 
forças de corte e na morfologia dos cavacos também é examinado.
 Dhananchezian e Pradeep Kumar (2011) estudou o efeito do nitrogênio líquido no torneamento 
da liga de titânio Ti-6Al-4V na superfície de saída, na aresta principal e secundária de corte através de 
furos realizados na ferramenta. Comparou-se a usinagem a jorro os parâmetros de temperatura, força, 
rugosidade superficial, desgaste da ferramenta. Como resultado a aplicação de nitrogênio líquido 
obteve foi uma redução da temperatura de corte por 61 - 66%, redução da força de 35 - 42 %, uma 
redução do parâmetro de rugosidade (Ra) devido ao resfriamento criogênico em cerca de 35% e por 
fim, uma redução do desgaste de flanco em cerca de 27 - 39 % em relação à usinagem a jorro.
 Shokrani et al. (2016) estudou os efeitos da criogenia no fresamento da liga metálica Ti-6Al-
4V utilizando as condições nitrogênio líquido, fluido de corte a base de água e seco. Foi medido 
a rugosidade, integridade da superfície e dureza superficial utilizando ferramentas de metal duro 
revestidas por TiN e TiAl. Como resultado foi obtido que o resfriamento criogênico melhorou 
drasticamente a rugosidade da superfície apresentando um valor de 31 - 39 % menor em relação ao 
jorro. A análise microscópica das superfícies usinadas indicaram que as superfícies usinadas por 
refrigeração criogênica demonstraram defeitos superficiais mais baixos quando comparados ao jorro 
e usinagem a seco. A análise da micro dureza na subsuperfície usinada indicaram um aumento da 
micro dureza na superfície usinada pela criogenia. No entanto, a profundidade da zona afetada pela 
usinagem foi menor na usinagem criogênica em comparação às condições seco e jorro.
 Dilip Jerold e Pradeep Kumar (2012), investigou o desempenho e a influência dos refrigerantes 
criogênicos CO2 e LN2 na temperatura de corte, força, desgaste da ferramenta, acabamento da 
superfície e morfologia do cavaco na usinagem do aço AISI 1045 em comparação com a usinagem 
a jorro. Os resultados provaram que a aplicação dos refrigerantes criogênicos reduziu drasticamente 
a temperatura de corte, o que resultou em uma melhoria considerável no acabamento superficial da 
peça e no desgaste reduzido da ferramenta. O uso de LN2 criogênico reduziu a temperatura de corte 
em cerca de 3 - 17% quando comparado ao refrigerante CO2. A aplicação de CO2 reduziu as forças 
de corte e melhorou o acabamento superficial da peça usinada em uma extensão de cerca de 2 - 12% 
e 2 - 14%, respectivamente, quando comparado ao uso de refrigerante LN2 criogênico. O desgaste da 
ferramenta foi menor na aplicação de CO2 em comparação às condições de usinagem jorro e de LN2.
 No trabalho de Jebaraj e Kumar (2019) foi investigado e comparado no processo de fresamento 
de topo os efeitos das condições seco, jorro convencional e CO2 na usinagem do aço para molde 
DIN 1.2714. Foi avaliado os parâmetros de temperatura, força, rugosidade da superfície, desgaste da 
ferramenta, morfologia da superfície do cavaco e tensão residual. Como resultado foi obtido que a 
técnica de resfriamento criogênico por CO2 reduziu os valores de temperatura em aproximadamente 
50,49 - 64,42% em comparação com as condições jorro e seco. Da mesma forma, o resfriamento por 
CO2 diminuiu as forças de corte, assim como a rugosidade que obteve valores de Ra em torno de 59,8 
-67,15% menores em comparação com os de condições a jorro e a seco. A utilização de CO2 promoveu 
também uma redução significativa nos danos à superfície e no desgaste por abrasão nas superfícies 
usinadas e nas pastilhas de corte. Não foram observadas alterações substanciais na tensão residual nas 
superfícies de corte.
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CONCLUSÃO

 Cada vez mais, a busca pela sustentabilidade vem sendo requisitada nas indústrias, principalmente 
em processos poluentes e tóxicos, que envolvem o corte de metal. Através desta revisão, foi concluído 
que, é possível utilizar formas alternativas para melhorar a vida da ferramenta durante a operação de 
usinagem, como a utilização do oxigênio e nitrogênio líquido como fluido refrigerante. No entanto, 
ainda é necessária uma maior quantidade de estudos para determinar quais são os materiais que serão 
e não serão favorecidos por essas aplicações, assim como novas pesquisas relacionando os possíveis 
riscos que estes fluídos possam apresentar na saúde do operador e seus efeitos no ambiente de trabalho.
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RESUMO

 Na usinagem dos metais, o principal parâmetro que limita a produtividade é a velocidade de 
corte, que está diretamente ligado a vida da ferramenta. O aumento da velocidade da corte ocasiona em 
um aumento da temperatura que por consequência causa uma aceleração do desgaste da ferramenta. 
Por esse motivo, um dos principais focos das pesquisas em usinagem é determinar formas de controlar 
o aumento de temperatura para que seja possível provocar desgastes menores nas ferramentas. Existem 
diversas formas de se medir as temperaturas de usinagem, no entanto, por ser uma zona de difícil 
acesso, as temperaturas determinadas são aproximações das temperaturas reais. Há vários métodos de 
medição de temperatura existentes na usinagem, que variam de numéricas, analíticas e experimentais. 
Neste trabalho é apresentado uma revisão que abrange algumas das técnicas experimentais de medição 
de temperatura mais comuns na literatura. Que são os métodos de medição do termopar ferramenta-
peça, equipamentos infravermelhos e a aplicação de termopares implantados no conjunto ferramenta 
e porta- ferramenta.

Palavras chave: medição de temperatura, termopar ferramenta-peça, infravermelho, termopar.

O TERMOPAR FERRAMENTA-PEÇA

 Sendo uma técnica bem antiga, segundo Leshock; Shin (1997) o método de medição do termopar 
ferramenta-peça ou termopar dinâmico foi desenvolvido no início do século XX concomitantemente 
por três pesquisadores distintos Gottwein (1925), Shore (1925) e Herbert (1926). Das técnicas 
experimentais para medição de temperatura em usinagem este método é um dos mais utilizados pois 
não depende da modificação da ferramenta, pode ser aplicado em diversas condições de corte e um 
baixo custo. Na literatura é possível encontrar esta técnica de medição para determinar a temperatura 
em vários processos de usinagem como furação por Agapiou e Stephenson (1994), fresamento por 
Lezanski e Shaw (1990) e Gonçalves (2010), e o torneamento por Leshock e Shin (1997), Kaminise 
(2012), e Junior (2020).
 O princípio do termopar ferramenta-peça segue a lei dos termopares, em que ao conectar 
dois materiais condutores distintos que possuem ao menos uma conexão elétrica (denominada de 
junta) submetida a uma diferença de temperatura, pela lei de Seebeck, uma diferença de potencial 
(d.d.p) ou força eletromotriz (f.e.m) será formada. Essa d.d.p gerada é proporcional a essa diferença de 
temperatura. A Fig. 1 demonstra um circuito básico sobre o termopar.
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  Figura 1. Circuito Básico do termopar retirado de Junior (2020)

 Durante a operação de usinagem, no contato da ferramenta com a peça haverá um aumento 
de temperatura, esse aumento irá gerar uma d.d.p na qual pode ser amplificada e medida através de 
um voltímetro. Pela Figura 2 é possível observar uma configuração deste sistema em que são feitas as 
medições de temperatura.

  Figura 2. Esquema representativo do termopar ferramenta-peça. Adaptado de   
  Kaminise (2012).

 O ponto de contato entre a ferramenta e a peça Q é denominado de junta quente (em vermelho), 
que representa a temperatura gerada durante a operação de usinagem. Já F1, F2, F3, F4 e F5 representam 
as juntas frias (em azul). Nesta configuração utiliza-se um contra pontas rotativo onde o sinal elétrico 
é transferido através de uma cuba de mercúrio localizado internamente a esse componente. Com a 
conexão dos fios elétricos que saem das juntas F5 (conexão da ferramenta a um fio elétrico) e F2(conexão 
do fio elétrico ao mercúrio do contra pontas) em F3 e F4 é possível obter o sinal elétrico do sistema e 
assim determinar as temperaturas de usinagem.
 No parágrafo acima foi explicado o funcionamento do termopar ferramenta-peça em vista da 
configuração do contra pontas. Entretanto, existem diversas configurações deste sistema, e o que difere 
cada sistema geralmente está na forma de como é feito o componente que transfere o sinal elétrico 
da peça para o voltímetro, o que não é tão simples, pois durante o processo de corte a peça estará em 
movimento rotatório. Algumas técnicas foram desenvolvidas para permitir a condução do sinal da 
peça para o instrumento de medição. Entre elas pode-se citar as configurações em que é utilizado o 
elemento de mercúrio como condutor, sendo muito bem descritas no trabalho de Kaminise (2012).
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  Figura 3. Aplicações a partir de mercúrio no sistema termopar ferramenta-peça.   
  (a) através do eixo árvore do torno (GÖKKAYA, 2006); (b) através de um contra   
  pontas  rotativo (INGRACI NETO et al., 2011 - retirado de Kaminise, 2012).

 Na Figura 3(a) representa o aparato experimental a partir de um disco rotativo, onde um eixo 
com um disco fixo em uma de suas extremidades é acoplado concentricamente à face da peça que 
fica presa na placa do torno. O isolamento elétrico é realizado internamente ao eixo arvore, de forma 
que o disco fique na parte externa da máquina. Em volta do disco coloca-se uma cuba preenchida 
com mercúrio junto a um fio para que seja realizado a transmissão do sinal elétrico para o voltímetro. 
Aplicações deste método podem ser encontrados em Stephenson (1993) e Grzesik (2003). 
 Na Figura 3(b) mostra uma exemplificação do aparato experimental a partir de um contra 
pontas com um “mancal de mercúrio” interligado à sua estrutura. Pelo contato da ponta rotativa com 
o mercúrio que fica em contato com o fio elétrico, é possível transmitir o sinal para o voltímetro. 
O mercúrio junto ao fio elétrico se localiza em uma estrutura interna a este contra pontas. Estudos 
desenvolvidos que utilizam essa aplicação são Kaminise (2012) e Junior (2020)
 Há também outras configurações do termopar ferramenta-peça em que não se utiliza o mercúrio 
como condutor elétrico. Como exemplo, no recente trabalho de Santos et al. (2017) foi desenvolvido 
um sistema em que foi utilizado três escovas feitas de liga de alumínio como elemento de contato 
na seção transversal polida da barra a ser usinada. A eficácia desse sistema foi avaliada através da 
usinagem de diferentes ligas de alumínio. Após a análise dos resultados, os autores encontraram 
valores consistentes de temperatura com os presentes na literatura durante a usinagem de ligas de 
alumínio. Além disso, como vantagem desse sistema, é dito que essa configuração permite usinar em 
condições mais severas, sem a necessidade de alterar os recursos geométricos do torno.
 Segundo Leshock e Shin (1997), para que se tenha bons resultados nas medições de temperatura 
é importante levar em consideração alguns aspectos. Dentre eles estão: o par ferramenta-peça 
obrigatoriamente devem ser condutores elétricos, a isolação elétrica feita no sistema, a questão de 
como a força eletromotriz está sendo medida pelo termopar, a dificuldade de execução da calibração e 
as forças eletromotrizes parasitas criadas pelas junções secundárias no sistema.
 Para minimizar os efeitos dessas forças eletromotrizes parasitas é necessário que a temperatura 
das juntas frias permaneça na mesma temperatura. Segundo Kaminise (2012), em sistemas em que as 
juntas frias são compostas por diferentes materiais pode haver uma devida dificuldade nesse controle 
de temperatura.

MÉTODO INFRAVERMELHO

 Descoberto em 1800 por Willian Herschel, o método infravermelho é comumente utilizado 
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na medição das temperaturas de usinagem, através da radiação que é emitida pela zona de corte, 
uma vez que, todo corpo aquecido emite uma certa quantidade de radiação, o qual pode ser medida 
e relacioná-la a uma certa escala de temperatura (SULLIVAN E COTTERELL, 2001). O processo 
de medição consiste na exposição do corpo aquecido a um sensor óptico conhecido como pirômetro 
ou infravermelho. Este sensor recebe a radiação térmica e gera um sinal elétrico com uma força 
eletromotriz (f.e.m) que pode ser detectada a partir de um mílivoltímetro. Com isso, esse sinal pode ser 
relacionado a uma escala de temperatura, fornecendo os valores da temperatura na região.
 Assim como qualquer método de medição de temperatura, a técnica do sensor infravermelho 
apresenta vantagens e desvantagens. Uma de suas desvantagens é que a temperatura captada é a 
média das temperaturas da região da área de focalização ou de sensibilidade do instrumento. Além 
disso, é necessário conhecer a emissividade da superfície que será feito a medição. Para casos em que 
a ferramenta varie sua emissividade durante o processo de corte, está técnica se torna inadequada 
(CARVALHO, 2005). Como vantagem, pode-se citar a não necessidade de contato com a superfície 
analisada, resultando em uma medição sem intervenção do campo de temperatura original, o que não 
ocorre em algumas técnicas experimentais, de acordo com Nascimento (2011).

  Figura 4. Aparato para medição da temperatura de corte. Adaptado de Carvalho (2005).

 Alguns trabalhos que foram aplicados esta técnica podem ser encontrados facilmente na 
literatura como Marcucci et al. (2018), Sullivan e Cotterell (2001), Heigel et al. (2016).

TERMOPARES IMPLANTADOS

 Este método consiste na inserção de termopares de pequenos diâmetros internamente a 
ferramenta de corte em diversas posições através de microfuros. Geralmente, estes microfuros são 
feitos através do processo de eletroerosão. Pelo termopar próximo a zona de geração de calor é feito 
uma estimativa da temperatura na superfície da ferramenta. Como desvantagens este método apresenta 
uma certa dificuldade em instalar os termopares, devido ao pequeno tamanho da ferramenta, além 
da alteração dos efeitos da difusão que o microfuro provoca por conta da inserção do termopar, por 
isso recomenda-se realizar apenas um microfuro, uma vez que este tem influência significativa na 
qualidade dos resultados obtidos (CARVALHO, 2005). Na Fig. 4 ilustra o esquema de medição de 
temperatura utilizando esta técnica.
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  Figura 4. Aparato experimental para medição de temperatura da ferramenta de corte  
  com inserção de termopar (CARVALHO, 2005).

CONCLUSÃO

 Para prever a vida da ferramenta, é imprescindível o controle da velocidade de corte. A 
velocidade de corte é o principal parâmetro que influência no aumento da quantidade de calor gerada 
durante as operações de usinagem. Por esse motivo, controlar e prever o aumento de temperatura é 
essencial para diminuir o desgaste da ferramenta em função do tempo. Nesta revisão foi apresentado 
algumas das técnicas mais utilizadas para se medir as temperaturas de usinagem de forma 
experimental. Foi concluído que, embora essas técnicas sejam viáveis para se medir as temperaturas 
médias presentes durante o corte, é necessário ter em mente que cada método irá apresentar uma 
desvantagem O termopar ferramenta-peça ainda não se sabe de fato qual a temperatura ele reproduz, 
implantar termopares na ferramenta irá causar uma modificação no sistema, causando uma mudança 
no gradiente térmico gerado, o uso de técnicas infravermelho parte de temperaturas médias do foco 
da câmera. Devido as interfaces ferramenta-peça e ferramenta-cavaco serem zonas de difícil acesso, 
ainda não existe uma técnica que determine as reais temperaturas presentes no processo, ou melhor 
dizendo, as temperaturas exatas em qualquer ponto da zona de corte.
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RESUMO

 Este trabalho apresenta um protótipo para deficientes visuais em ambientes fechados que visa 
a utilização de um Raspberry Pi como elemento central nas tomadas de decisões com implementação 
em Phyton. Neste sistema a partir de sensores ultrassônicos e vibracall, é possível avisar ao usuário a 
proximidade em relação a obstáculos, sendo uma solução para a locomoção destas pessoas, evitando 
assim uma possível colisão com objetos.

Palavras chave: Detecção de Obstáculos; Deficiência visual; Raspberry; Sensor Ultrassônico; 
Vibracall.

INTRODUÇÃO

 No último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 45,6 milhões 
de pessoas declararam algum tipo de deficiência motora, auditiva, intelectual e/ou visual. Isto é cerca 
de 23,9% de toda a população brasileira na época em que a pesquisa foi realizada no ano de 2010. 
 Em relação à pesquisa citada acima no que tange os deficientes visuais, o IBGE revela que 
deste contingente de 23,9% de pessoas com algum tipo de deficiência, 18,75%, são deficientes visuais. 
Estima-se que existem 285 milhões de pessoas com problemas de visão. (VALENTIM, et al., 2016)
 Neste sentido, alguns trabalhos de desenvolvimento de dispositivos capazes de lidar com essa 
barreira vivida por pessoas com deficiência visual vem surgindo. Dentre eles, destaca-se o trabalho 
realizado por Carmo e Baía (2017). Neste trabalho, os autores propuseram um óculos capaz de detectar 
objetos suspensos na rua para deficientes visuais. O sistema deles ficou conhecido como sentinela. 
Para tanto, eles utilizaram um microntrolador da Microchip, sensores ultrassônicos e um alto falante. 
Assim, esse sistema recebe o sinal dos sensores e por meio de um alto-falante é disparado um sinal 
sonoro informando ao usuário a proximidade de um obstáculo.
 Valentim et al. (2016), apresenta em seu trabalho uma bengala inteligente eletrônica para 
auxiliar a locomoção de deficientes visuais em ambientes externos. Assim, os autores realizaram 
uma modificação na bengala, inserindo três sensores ultrassônicos, uma plataforma de prototipagem 
(arduíno) e um reprodutor de áudio com mensagens gravadas, juntamente com motores vibracall e 
baterias. Esse trabalho utiliza os sensores em três posições diferentes da bengala para realizar a leitura 
da proximidade e enviar ao microcontrolador, que de acordo com o tipo de leitura realizada, envia 
uma mensagem gravada ou vibratória caso o portador de deficiência seja apenas visual ou visual e 
auditiva. 
 No trabalho de Ribeiro Filho (2011), foi desenvolvido uma pulseira usada acima da linha da 
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cintura com sensores ultrassônicos com a facilidade de ajuste conforme o ambiente (externo ou interno) 
e sinais vibráteis que são emitidos por um motor vibrador de 5V, sendo que a pequenas distâncias, 
emite-se uma vibração alta e contínua e para distâncias maiores, essa vibração se intensifica à medida 
que o usuário se aproxima do obstáculo. 
 Raghuvanshi, Dutta e Vaidya (2014) desenvolveram um cinto ultrassônico. Neste sistema foi 
utilizado um microcontrolador ATMEGA16A, dispositivos vibratórios de alerta sobre obstáculos. 
 Na pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2011), foi mostrado que 
usuários que utilizam as tecnologias assistivas necessitam menos de serviços de apoio, como cão guia 
ou outros tipos de serviços.
 Assim, este trabalho propõe a construção de um protótipo que pode ser utilizado como óculos, 
pulseiras, tornozeleiras e/ou cinto. Diferentemente dos outros trabalhos citados acima, este possui 
um diferencial, pois utiliza a Raspberry como a parte central nas tomadas de decisões. Contudo a 
Raspeberry permite um maior processamento de informações em tempo real e compilação de dados 
dentre todos os embarcados, além de possuir como recurso a linguagem Phyton que permite uma 
melhor flexibilidade em relação as outras linguagens de programação e uma maior integração com a 
Web.

MATERIAIS E MÉTODOS
 
 Para realização deste trabalho foi utilizado sensores ultrassônicos, baterias, vibracall e um 
microcomputador chamado de Raspberry Pi 3 B Plus como ilustrado na Figura 1. A escolha de se 
utilizar esse modelo de Raspberry foi que esse dispositivo permite uma compilação de código mais 
rápido, além de possui um maior poder de processamento para os sensores propostos. Além disso, 
dentre os embarcados, é o mais popular com melhor suporte em larga escala de produção do que outros 
concorrentes como o ODROID, Banana Pi, dentre outros.

  Figura 1: Raspberry Pi 3 B Plus
  Fonte: Arquivo pessoal dos autores (2018).

 Os sensores ultrassônicos foram escolhidos por se enquadrarem às adversidades que o deficiente 
pode encontrar. Uma opção seria usar sensores infravermelhos e ajustá-los a alguns metros de distância 
para cumprir o objetivo proposto. Porém, é sabido que o sol emite luz infravermelha junto à luz branca 
e ela interfere no funcionamento do sensor, gerando leituras erradas dos dados. Esta interferência é 
inadmissível para o projeto, uma vez que o ambiente recebe a luz solar e o protótipo precisa funcionar 
corretamente para assegurar a liberdade ao usuário. Neste sentido, foi utilizado o modelo HC-SR04 
como mostrado na Figura 2, que possui alcance de 2cm à 4m, propício ao desenvolvimento do projeto. 
(ELEC FREAKS, 2018)
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  Figura 2: Sensor Ultrassônico
  Fonte: Arquivo pessoal dos autores (2018).

 O sensor ultrassônico funciona emitindo uma onda ultrassônica pelo seu transmissor que ao 
colidir com algum obstáculo, tem-se a onda refletida de volta ao sensor. Os receptores então, coletam 
a informação de quanto tempo foi a resposta e com o dado da velocidade do som no ar (340 m/s), é 
possível descobrir a distância percorrida através da Equação (1): (ELEC FREAKS, 2018)

   D = (V.T) /2                        (1)

em que: D = Distância em que a onda percorre entre o sensor e o obstáculo; V = Velocidade do som no 
ar (340 m/s); T = Tempo que leva para o sinal sair do transmissor e retornar ao receptor. 
 
 Os motores vibracall foram escolhidos para serem os atuadores finais, pois possuem uma 
vibração de baixa intensidade, diminuindo qualquer possibilidade de danos ou incômodo a pessoa. 
O modelo utilizado é o tipo 310-004 como ilustrado na Figura 3. Este possui cerca de 10 milímetros, 
tamanho ideal para o projeto. A corrente de operação é de aproximadamente 21mA e a tensão 1,5V.
 As baterias também foram escolhidas de forma a serem de tamanho extremamente reduzido e 
fornecem aproximadamente 2.000mAh de corrente para manter o circuito e permitir que o equipamento 
completo fique mais leve, mantendo a durabilidade e desempenho da aplicação.
 O protótipo montado de acordo com a concepção do projeto, é mostrado na Figura 4. Uma 
vez que o dispositivo seja ligado, os sensores começarão automaticamente a atuar, monitorando as 
distâncias de qualquer objeto ao redor da pessoa. Contudo, objetos até 15cm serão detectados com 
vibração intensa, a partir de 35cm vibrarão com intensidade média e objetos a acima 45cm causarão 
uma vibração leve no motor vibracall. 
 Caso um objeto se aproxime ou o usuário entre em rota de colisão com algo ou alguém, causará 
uma vibração intensa, cuja resposta tátil será dada próximo ao ouvido do usuário. 
 Se o usuário venha sofrer uma queda, os sensores perceberão a mudança brusca de posição e 
o Raspberry enviará um alerta de socorro para contatos do usuário, alertando de uma possível queda. 
Neste sentido, como se trata de um protótipo, essa mensagem será enviada apenas para distâncias 
menores que 5cm e serão mostradas na tela do ambiente de desenvolvimento como ilustrado na Figura 
5. 
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  Figura 3: Motor Vibracall. 
  Fonte: Arquivo pessoal dos autores (2018).

  Figura 4: Protótipo desenvolvido.
  Fonte: Arquivo pessoal dos autores (2018).

  Figura 5: Mensagem de uma possível queda do usuário.
  Fonte: Arquivo pessoal dos autores (2018).

 A Figura 6 ilustra o fluxograma de funcionamento do trabalho. 
 Como mostrado na Figura 6, os sensores realizam a leitura de dados e pela Equação (1) é 
calculada a distância e de acordo com a programação, acionará um vibracall com mais ou menos 
intensidade. Vale ressaltar que a programação foi desenvolvida utilizando a linguagem Phyton, pois 
permite o uso de bibliotecas que tem a finalidade de tornar o processamento das informações mais 
rápidas.
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  Figura 6: Fluxograma do código usado no protótipo.
  Fonte: Arquivo pessoal dos autores (2018).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Para mostrar a viabilidade do protótipo, foram realizados testes usando o ambiente de 
desenvolvimento integrado do Raspberry chamado IDLE3. As medidas são mostradas no Quadro 1.
 Inicialmente foram realizados testes com distâncias de 45, 200, 300 e 400cm, respectivamente 
como mostrado no Quadro 1. Para essas distâncias foi utilizada a frequência de 110Hz com a finalidade 
de causar uma vibração de baixa intensidade no vibracall. Analisando o resultado do tempo de resposta 
dos sensores para promover um processamento mais rápido, percebe-se que o tempo médio é de 143,3ms 
que aponta um sistema veloz na tomada de decisões.
 Dando continuidade aos testes, foram realizadas medidas com distâncias de 15 e 35 cm, 
respectivamente. Para 15cm, adotou-se no programa a frequência de 280Hz o que faz com que o 
vibracall vibre com maior intensidade e para 35cm, a frequência de 190Hz, fazendo com que a vibração 
seja intermediária. Para estes testes foram realizadas duas medidas e a obtenção dos respectivos tempos 
de resposta. Na média, o tempo de resposta para 15cm foi de 115ms e para 35cm tem-se 160ms, o que 
permite mais uma vez considerar a rapidez no processamento da informação.
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 Quadro 1: Resultados dos testes.

  Fonte: Arquivo pessoal dos autores (2018).

 A justificativa para a escolha das frequências utilizadas no protótipo foi que para frequências 
mais altas, estas se tornariam desconfortáveis pelo usuário, pois se o mesmo estivesse usando um 
óculos, por exemplo, este poderia sofrer vibrações de alta intensidade, fazendo com que o óculos 
caísse.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Este projeto demonstrou o desenvolvimento de um protótipo para auxílio a pessoas com 
deficiência visual. Para comprovação da eficiência, foi realizado testes de modo a verificar o tempo de 
resposta dos sensores para o favorecimento do processamento das informações. Assim, foi possível 
verificar que o tempo de resposta foi um pouco melhor na faixa dos trabalhos encontrados na literatura 
pelo fato de serem processados por um Raspberry.
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RESUMO

 A concepção correta de uma estrutura metálica deve ser feita a partir de um pré-dimensionamento 
no qual são estipulados parâmetros mínimos que auxiliam na escolha de um perfil por meio de 
um catálogo. A partir da escolha de um primeiro perfil, é realizada a verificação do mesmo para 
as condições especificadas. Caso o perfil não atenda aos requisitos de projeto deve ser escolhido o 
perfil imediatamente mais resistente até que seja selecionado um perfil adequado. Por outro lado, se 
o primeiro perfil escolhido atende aos requisitos de projeto, se faz necessária a verificação para perfis 
imediatamente menos resistentes, buscando economia. No presente trabalho é utilizado um algoritmo 
heurístico para encontrar o perfil ótimo a ser aplicado em uma viga, buscando trazer maior agilidade 
no processo de seleção de perfis estruturais metálicos. Foi constatado que o método de otimização 
empregado indicou de forma satisfatória qual perfil deveria ser selecionado em cada situação. 

Palavras chave: Estruturas Metálicas, Otimização Heurística, NSGA-II.

INTRODUÇÃO

 As estruturas metálicas vêm ganhando cada vez mais espaço no meio da construção civil. 
Estas estruturas são construídas a partir de perfis estruturais que podem ser fabricados por processo 
de laminação ou por soldagem de chapas. Entre as grandes vantagens da utilização dos perfis de aço 
em substituição ao concreto armado podemos destacar a redução de peso, esbeltez das vigas e pilares, 
a facilidade de transporte das vigas, limpeza e agilidade da obra.
 O processo de pré-dimensionamento e dimensionamento de perfis a serem utilizados em 
uma estrutura pode ser trabalhoso e demanda uma série de testes para encontrar a melhor opção a 
ser empregada. Uma forma de ganhar agilidade na escolha de perfis é a utilização de métodos de 
otimização para determinar os parâmetros geométricos, e a partir dos resultados encontrar um perfil 
comercial que atenda às necessidades.
 Dentre os métodos de otimização foi feita a escolha por um método heurístico evolutivo, 
utilizando o algoritmo proposto por “Deb, et al., 2000” chamado de Non-dominated sorting GA-II 
(NSGA-II). Este algoritmo faz uso de um operador genético, que a partir de uma população inicial 
gerada aleatoriamente são feitos cruzamentos e geradas novas populações que mais se aproximam da 
solução. A proposta do NSGA-II é comparar, dentro de uma população, todas as soluções entre si e 
classificá-las de acordo com o nível de não-dominação, isto é, priorizar as soluções que melhoram os 
objetivos em detrimento da que pioram. O objetivo é que após um número especificado de gerações, 
todas as soluções sejam não-dominadas, o que caracteriza uma nuvem de possíveis soluções a serem 
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empregadas no problema. Para garantir a diversidade dentro das populações são utilizados operadores 
de recombinação e de mutação (Deb, et al., 2000).
 Quando se fala em multiobjetivo, cada solução tende a priorizar um objetivo em detrimento dos 
demais. A partir das soluções encontradas pelo algoritmo, cabe ao programador selecionar as opções 
mais interessantes a serem empregadas, priorizando um ou outro objetivo, ou escolhendo um meio 
termo entre eles.

OBJETIVO
 
 Definir um algoritmo que, ao imputar parâmetros de um projeto, este algoritmo irá retornar 
valores já adequados pra a escolha de uma peça de perfil de estrutura metálica comercialmente 
possível. O algoritmo irá otimizar o cálculo de resistência da viga (perfil) com o método de otimização 
heurística, e assim fornecer a opção de viga de dimensões mínimas capaz de atender o projeto de forma 
agilizada.

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

 Para o presente trabalho foi proposto o dimensionamento das vigas secundárias de um mezanino. 
O mezanino é um piso elevado utilizado em galpões, que geralmente ocupa apenas uma pequena 
parcela da área total do galpão. As vigas secundárias são responsáveis por suportar a laje e o piso, 
além das cargas impostas sobre o piso. Por sua vez as vigas secundárias transmitem as cargas para as 
vigas primárias, que transmitem para os pilares, que transmitem para as fundações. As dimensões do 
mezanino em questão se encontram especificadas na Fig. 1. 

  Figura 1. Planta do mezanino analisado com vigas secundárias destacadas em   
  vermelho (Autor)

 O dimensionamento foi feito considerando um mezanino de uso comercial com forro de gesso 
acartonado, laje de painel wall e um revestimento de piso convencional, além de ser prevista a utilização 
de divisórias móveis do tipo Drywall com 3 metros de altura. 
 O material mais comum utilizado em perfis estruturais é o aço ASTM A572 Gr. 50, cujas 
propriedades se encontram na Tabela 1. O dimensionamento foi realizado propondo a utilização de 
perfis I laminados sem enrijecedores. 



40

 Tabela 1. Propriedades do Aço (Gerdau)

 Seguindo as diretrizes normativas (NBR 6120/2019), temos que as cargas permanentes no 
mezanino são provenientes do forro, painel wall, revestimento de piso e peso próprio da estrutura. 
Já nas cargas variáveis são consideradas uma sobrecarga acidental e a carga das divisórias móveis. A 
Tabela 2 traz os valores calculados para as cargas às quais o mezanino está sujeito. No momento inicial 
não é utilizado o peso próprio da estrutura, pois o perfil ainda não é conhecido, então para o cálculo 
preliminar consideramos a parcela do peso como zero.

 Tabela 2. Cargas no mezanino (Autor)

 Cálculo das solicitações

 Tendo as cargas aplicadas, o primeiro passo é verificar se a laje suporta a soma das cargas 
permanentes e variáveis, a carga resistente da laje é encontrada no catálogo do fabricante, no exemplo 
verificado a laje escolhida suporta 500 kg/m² (Catálogo Eternit).
Uma vez que a laje suporte as cargas prosseguimos o dimensionamento para o estado limite último e 
para o estado limite de serviço, utilizando os coeficientes de segurança pertinentes em cada situação 
para a determinação solicitação de cálculo e da solicitação de serviço, Equação 1 e Equação 2. 
Lembrando que todos os coeficientes de segurança devem ser analisados caso a caso com base na 
NBR 8800, as tabelas não serão apresentadas neste artigo devido à sua extensão e complexidade.
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 Pré-dimensionamento para o estado limite último

 Neste ponto é possível começar o pré-dimensionamento da viga secundária. Para o estado limite 
último conseguimos determinar, a partir da carga solicitante de cálculo, o momento fletor solicitante de 
cálculo e o esforço cortante solicitante de cálculo.

   Qc = fd * L      (3)

   Msd=(Qc*C^2)/8   (4)

   Vsd=(Qc*C)/2      (5)

 Onde: 
 
 Qc = Carga solicitante de cálculo [kN/m];
 L = Vão entre as vigas secundárias [m];
 C = Comprimento de uma viga secundária [m];
 Msd = Momento fletor solicitante de cálculo [kN × m];
 Vsd = Esforço cortante solicitante de cálculo [kN].

 Podemos estimar então o módulo elástico e o módulo plástico do perfil a ser empregado para 
suportar estas solicitações. A NBR 8800 estipula que os valores mínimos para estes módulos é a razão 
entre o momento fletor solicitante e a resistência de cálculo.

   fyd=(fy )/1,10           (6)

   Wxi=Zxi=Msd/fyd      (7)

 Onde:

 fyd  =  Resistência de cálculo [kN/cm2];
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 fy =  Resistência ao escoamento do material [kN/cm2];
 Wxi =  Módulo elástico mínimo [cm3];
 Zxi  =  Módulo plástico mínimo [cm3].

 Pré-dimensionamento para o estado limite de serviço

 Considerando o estado limite de serviço é possível estimar o momento de inércia mínimo do 
perfil para suportar as cargas de serviço impostas no sistema.

 Pré-seleção do perfil

Tendo os valores de 𝑊𝑥𝑖, 𝑍𝑥𝑖 e 𝐼𝑥𝑖, é possível estimar um perfil a partir de um catálogo de perfis 
estruturais. Seguindo o procedimento convencional, deveríamos, a partir de um primeiro perfil 
escolhido, considerar seu peso próprio e refazer o procedimento para encontrar novos valores de 𝑊𝑥𝑖, 
𝑍𝑥𝑖 e 𝐼𝑥𝑖 e estimar um novo perfil. Este procedimento deve ser repetido até encontrar o menor perfil 
que satisfaça as seguintes condições: 𝑊𝑥 ≥ 𝑊𝑥𝑖, 𝑍𝑥 ≥ 𝑍𝑥𝑖 e 𝐼𝑥 ≥ 𝐼𝑥𝑖.

 Seleção do perfil

 Uma vez que o perfil foi pré-selecionado se faz necessária a validação completa dele, para isso 
foram calculados momento fletor resistente de cálculo, esforço cortante resistente de cálculo e a flecha 
do perfil sujeito aos esforços. Para o perfil estar corretamente dimensionado as seguintes condições 
devem ser satisfeitas: 𝑀𝑅𝑑𝑦 ≥ 𝑀𝑠𝑑, 𝑉𝑅𝑑𝑦 ≥  𝑉𝑠𝑑 e 𝛿 ≤ 𝛿 𝑚á𝑥. 

Onde:

𝑀𝑅𝑑𝑦 = Momento fletor resistente de cálculo [kN × m];
Msd = Momento fletor solicitante de cálculo [kN × m];
V𝑅𝑑𝑦 = Esforço cortante resistente de cálculo [kN];
Vsd = Esforço cortante solicitante de cálculo [kN];
𝛿 = Flecha do perfil sujeito aos esforços [kN];
𝛿 𝑚á𝑥 = Flecha máxima aceita por norma (𝛿 𝑚á𝑥 = 𝐶/350) [kN]
C = Comprimento de uma viga secundária [m].

 A Figura 2 mostra um perfil I com suas dimensões básicas.
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  Figura 2. Perfil estrutural I (Autor)

 O procedimento para cálculo de 𝑀𝑅𝑑𝑦 , 𝑉𝑅𝑑𝑦  e 𝛿  seguindo a NBR 8800 é bastante complexo 
e extenso, o que torna inviável a sua exposição integral neste artigo. Todos os cálculos foram baseados 
no fluxograma proposto por “Carini M., 2020”.
 Caso o perfil pré-selecionado satisfaça as condições de projeto, este está dimensionado 
corretamente e deve ser empregado como viga secundária do mezanino. Caso ele não satisfaça pelo 
menos uma das condições de projeto, o perfil imediatamente mais resistente deve ser selecionado, e 
todo o procedimento deve ser refeito para validá-lo, isso deve ser feito até que o perfil correto seja 
selecionado.

 Proposta de otimização

 Como foi observado, o processo convencional de dimensionamento demanda várias etapas até 
encontrarmos um perfil adequado. Ainda, para a seleção do perfil precisa-se atentar às limitações de 
área, dando preferência a perfis que tomem um menor espaço da área construída. E principalmente 
deve-se atentar ao preço, o preço de um perfil de aço é proporcional ao seu peso, então deve-se buscar 
um perfil mais leve.
 A proposta para encontrar o perfil ótimo, que atenda às solicitações de projeto e que ainda sim, 
ocupe o menor espaço e seja o mais leve possível, é a utilização do algoritmo de otimização heurística 
NSGA-II.
 Para a utilização do NSGA-II é necessário definir o tamanho da população e o número de 
gerações que serão realizadas até encontrar o conjunto de soluções. Deve-se fazer uma análise de 
convergência de resultado para definir os melhores valores para esses parâmetros. Também deve-
se definir o número de objetivos e o número de variáveis de projeto, além dos limites inferiores e 
superiores para cada variável. Para o caso em questão, os parâmetros de entrada estão dispostos na 
Tabela 3, as variáveis de projeto na Tabela 4 e os objetivos na Tabela 5.

 Tabela 3. Parâmetros de entrada NSGA-II (Autor)
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 Tabela 4. Variáveis de projeto NSGA-II (Autor)

 Tabela 5. Objetivos NSGA-II (Autor)

 Foram propostas três funções de penalidade para garantir que as soluções estejam dimensionadas 
para o problema. Pelo sistema de penalidades, toda vez que uma condição não é satisfeita, é somado 
um valor muito alto no objetivo que queremos minimizar, com isso o próprio algoritmo descarta essa 
alternativa como solução do problema.
 No tipo de penalidade proposto, as funções são definidas como a diferença entre os parâmetros 
calculados e os valores mínimos que eles devem atingir para satisfazerem a norma (no caso do delta, 
ele é comparado com o valor máximo). Assim, caso o valor da função 𝑔(i) for negativo, o parâmetro de 
penalidade 𝑟𝑝 ∗ 𝑆, é adicionado às funções objetivo, fazendo com que elas sejam descartadas. A seguir 
está explicitado o trecho do algoritmo que indica a implementação da penalidade:

𝑔(1) = (𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎_𝑚𝑎𝑥 − delta);
𝑔(2) = (𝑀𝑠𝑑 − 𝑀_𝑅𝑑𝑥);
𝑔(3) = (𝑉𝑠𝑑 − 𝑉_𝑅𝑑𝑦 );
 
𝑟𝑝 = 100000;
𝑆 = 𝑚𝑎𝑥 (0,  𝑔(1))^2 + 𝑚𝑎𝑥 (0, 𝑔(2))^2 + 𝑚𝑎𝑥 (0, 𝑔(3))^2;
 
𝑓1 = 𝐴𝑡 + rp * S;
𝑓2 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 + rp *  S;

 Foi feita a escolha por dois objetivos que limitam de forma adequada o problema, um objetivo é 
minimizar o peso do perfil e o outro é minimizar a área total que a seção transversal do mesmo ocupa 
(na Figura 2 seria o 𝑏𝑓 × 𝑑). Observando também a seção do perfil, constata-se que são necessárias 
apenas quatro variáveis de projeto para definir toda a geometria, os limites inferiores e superiores 
foram estipulados com base nos perfis existentes no mercado.

RESULTADOS E DISCUÇÕES

 Comparando os resultados com o catálogo da Gerdau, Figura 3, vemos que os valores estão 
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muito próximos do primeiro perfil, e consequentemente este perfil já está dimensionado para a aplicação 
proposta e deve ser o selecionado. A Tabela 6 traz os resultados do dimensionamento por meio da 
otimização.

  Figura 3. Trecho do catálogo (Gerdau)

 Tabela 6. Resultados (Autor)

 É importante ressaltar que no caso de o cálculo sugerir uma dimensão não encontrada comercial, 
deve ser escolhida uma peça com dimensões imediatamente superiores que esteja em disponibilidade 
do fabricante, dessa forma o dimensionamento está a favor da segurança do projeto.
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CONCLUSÕES 

 Através da aplicação do método de otimização heurística concluiu-se que é possível e viável 
automatizar o processo de pré-seleção de vigas de forma ágil e com confiabilidade. O Método alinha a 
resultado do cálculo de dimensões ótimas e ainda se limita às dimensões comercializadas (baseasse em 
catálogos de fabricantes). Dessa maneira o cálculo estrutural de um projeto pode gerar imediatamente 
informações de vigas diretamente à disponibilidade do mercado.
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RESUMO

 Este trabalho consiste na simulação da ruptura de pinos do equipamento de quickstop 
para torneamento de Alumínio e Inconel®718. Através do software Ansys, foi procurado otimizar 
as condições de pressão no quick-stop para dois diferentes matérias para o pino: aço estrutural e 
ferro fundido cinzento temperado. Concluiu-se que o aço estrutural dá ao pino uma resistência à 
ruputa muito alta, que exige operar o quick-stop sob pressões que pode danificar a ferramenta. Já 
para o pino em ferro fundido a simulação constatou que os testes são efientes para torneamento de 
alumínio com pressão de acionamento à 350 Mpa. Já para Inconel®718, o pino de ferro fundido rompe 
prematuramente.

Palavras chave: Quick-Stop, Usinagem, Elementos Finitos.

INTRODUÇÃO

 Usinagem é um dos tipos de processo de fabricação que é caracterizado por haver remoção de 
material de uma peça. O material removido da superfície da peça durante a usinagem é denominado 
cavaco, que é o principal ponto em comum entre os processos de usinagem, pois é o subproduto final 
presentes em todos eles, e pode variar (em tipo, forma e extensão) para cada operação de usinagem 
(FERRARESI, 1977).
 Dentre os vários processos de usinagem (destacados na Figura 1), o mais comum em estudos 
é o torneamento, pois é um processo de simples experimentação e cujo os resultados podem servir 
de referência para variadas situações dentro da usinagem. Torneamento é o processo usado para 
fabricar peças que podem ser definidas por sólidos de revolução, no qual a ferramenta desenvolve um 
deslocamento linear, enquanto a peça exerce um movimento rotacional.
 Nos processos de usinagem existem vários parâmetros que são de grande influência para definir 
projetos: velocidade de corte, profundidade de corte, presença de lubrificantes ou refrigerantes, etc. 
Mas em todos estes processos, de forma direta ou indireta, a base de todos parâmetros e seus efeitos 
no processo é a formação do cavaco (Figura 1 e Figura 2). Assim sendo, a formação do cavaco está 
correlacionada às forças de corte, geração de calor, desgaste da ferramenta de corte, etc. Compreender 
a formação do cavaco é fundamental para planejar um bom processo de usinagem e otimizá-lo. Nos 
últimos 70 anos as condições da interface cavaco-ferramenta têm sido estudadas, entretanto descrições 
e interpretações precisas da geometria do contato ainda não estão disponíveis (RAMAN et. al., 2002), o 
estudo da interface é uma tarefa difícil em função de suas dimensões reduzidas e das altas velocidades 
envolvidas nos processos de usinagem.
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  Figura 1. Esquema mostrando as zonas de cisalhamento primária e secundária num  
  processo de usinagem (Machado et.al., 2011)

  Figura 2. Exemplo de formação de cavaco num processo de torneamento.

 Se tratando dos parâmetros relativos ao cavaco, o grau de recalque é um dos mais importantes 
e, portanto, um dos mais utilizados para representar a usinabilidade do material. Um grau de recalque 
elevado significa que o cavaco sofreu grandes deformações no plano de cisalhamento primário (Figura 
3), devido à grande restrição sofrida para escorregar no plano de cisalhamento secundário, aumentando 
a espessura do cavaco e ao mesmo tempo, consumindo mais energia e consequentemente maior força 
e menor usinabilidade (MACHADO et al., 2011).

  Figura 3. Zona de fluxo na interface e grãos do metal (Konig; Klocke, 1997)

 À vista disso, o cavaco se forma com características relacionadas a todos os parâmetros 
envolvidos no processo, desde materiais às condições de corte. Assim estudando o cavaco, sua 
morfologia e microestrutura e demais característica é possível realizar uma análise extremamente 
detalhada sobre o processo de usinagem que o gerou.
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PROBLEMA DE PESQUISA
 
 Para realizar estudo do cavaco (zonas de aderência, curvatura e demais características) 
é preciso avaliar sua curvatura no momento exato do corte. Somente o cavaco formado durante o 
processo de usinagem em suas condições de corte (velocidade de trabalho) é que o cavaco está dotado 
das informações específicas dos experimentos.
 Se um corte é interrompido de maneira tradicional, com uma desaceleração progressiva, 
à medida que a velocidade cai, o cavaco se molda para a respectiva velocidade de corte, em que 
as características diferem do que vigoram durante o processo de corte. Se tratando de segurança e 
durabilidade dos equipamentos, os processos de cortes são interrompidos de com esta desaceleração 
progressiva, mesmo que seja uma rápida desaceleração. Assim sendo, o ultimo cavaco formado não 
será útil como objeto de estudo.
 Então, para resolver tão questão, foi desenvolvido um equipamento capaz de interromper o 
corte de forma instantânea. Este equipamento é conhecido como Quick-Stop (Figura 4), que ao realizar 
a interrupção do corte instantaneamente, o cavaco remanescente permanece com as características do 
processo de corte realizado em sua velocidade de trabalho utilizada.

  Figura 4. Equipamento Quick-Stop para torneamento.

 O Quick-Stop funciona da seguinte maneira:

 • Ar comprimido com uma pressão previamente determinada é direcionado para dentro  
  de uma cuíca de freio, e então é armazenado.
 • Uma alavanca libera a trava da cuíca e o ar comprimido aciona uma mola que por sua  
  vez aciona um martelo (Figura 4 C). Este martelo pressiona o suporte que contém a  
  ferramenta de corte e rompe um pino que é a base do suporte.
 • Após o rompimento do pino, o suporte da ferramenta desce de forma instantânea, e  
  então o contato entre ferramenta e peça é cessado.
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 O suporte deve descer numa velocidade superior a rotação da peça torneada pra não haver 
contato entre cavaco e ferramenta durante o processo. Segundo Vorm (1976), o tempo mínimo de 
resposta de um dispositivo quick-stop, ou seja, o tempo necessário para acelerar a ferramenta de zero 
até a velocidade de corte deveria ser menor que o tempo que o cavaco leva para ser cisalhado. Black 
e James (1981) afirmam que a velocidade com que a ferramenta se afasta da peça é um importante 
parâmetro de desempenho de dispositivos quick-stop, pois caso ela não seja adequada, a microestrutura 
do material próximo à região de formação da raiz fica comprometida, apresentando aspectos não reais 
de aderência.
 A má execução do equipamento, como por exemplo, pressão excessiva do ar comprimido, pode 
gerar um impacto muito brusco no suporte então a ferramenta pode ser danificada. Outro problema 
consiste no pino ser excessivamente frágil, e romper somente com as forças de corte, impedindo os 
experimentos.
 Logo o pino deve ter resistência mínima para suportar as forçar de corte da usinagem, mas 
abaixo de uma resistência máxima para não exigir uma pressão muito elevada para seu rompimento e 
assim danificar a ferramenta de corte.

OBJETIVO

 O objeto de análise deste trabalho é o pino, que é a base do suporte que contém a ferramenta 
de usinagem. Definindo as principais características do pino é possível prever possível problemas 
durante os ensaios para diferentes materiais torneados. Sabendo a faixa das forças de corte para o 
torneamento do material proposto para tornear, é possível estimar a pressão ideal para o para a execução 
do experimento de Quick-Stop evitando possíveis danos na ferramenta, assim como rompimento 
prematuro do pino.
 Durante os ensaios são gastos vários pinos, e por isso foram produzidos pinos com dimensões 
comuns na comercialização de metais. O pino estudado trata-se de ferro fundido cinzento temperado 
(Figura 5). Assim sendo o diâmetro fixo do pino é fixa e não será variada nos parâmetros da simulação. 
Como a área da seção transversal é fixa, o parâmetro que vai ser referencial nesta peça é a tensão de 
cisalhamento do material do pino.

  Figura 5. Pinos de Ferro Fundido Cinzento Temperados. Diâmetro de 7 mm e   
  comprimento de 140 mm. Os chanfros se encontram a 30 mm das extremidades e   
  neles o diâmetro é de 6 mm.

 Os pinos possuem chanfros que atuam como acumuladores de tensão e definirem um ponto de 
ruptura no pino. 
 O objetivo da simulação é terminar o se um pino de terminado material, com terminada pressão 
de ar comido na cuíca do Quick-Stop será viável para realizar experimentos para um torneamento 
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de determinado material. Logo existe um ponto ótimo para executar o Quick Stop, tendo como 
parâmetros em variação a tensão de cisalhamento do pino (de seu respectivo material) e a pressão do 
ar comprimido.

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

 O MEF (método dos elementos finitos) é definido como um método matemático, no qual um 
meio contínuo é discretizado (subdividido) em elementos que mantém as propriedades de quem os 
originou. Esses elementos são descritos por equações diferenciais e resolvidos por modelos matemáticos 
para que sejam obtidos os resultados desejados.
 Para simular o comportamento do pino num ensaio de Quick-Stop, foram realizadas simulações 
no software Ansys, como o intuito de buscar uma condição ótima para os ensaios neste equipamento. 
Esta condição ótima envolve: as forças de corte no torneamento, pressão do ar comprimido atuante e 
a resistência ao cisalhamento do pino.
 Para simular, é preciso converter tais parâmetros experimentais em forças atuantes diretamente 
no pino, que correspondem à um ensaio dinâmico. Assim sendo:

 • A pressão do ar comprimido, aciona na cuíca uma mola que impulsiona o martelo,  
  que por sua vez pressiona o pino até o rompimento. Logo é possível calcular através  
  do Princípio de d’Alembert o fator dinâmico que o martelo exerce. A força é   
  distribuída na área de contato entre o suporte e o pino (Figura 6).

 • A tensão de cisalhamento do pino é o parâmetro de referência no material escolhido  
  (como dito anterior mente, a área da seção transversal é fixa). Os materiais estudados  
  foram aço estrutural e ferro fundido cinzento temperado.

 • À priori, apenas essa observação da variação da pressão para uma determinada   
  tensão de cisalhamento do material, já podem definir parâmetros ótimos. Contudo,  
  não haverá variação nas dimensões do chanfro ou do pino em si.

 • O refinamento da malha dá maior confiabilidade nos resultados, especialmente o   
  refinamento da malha nas regiões dos chanfros, que é onde ocorre a ruptura (Figura 7).

 • As forças de corte que fazem uma exigência de uma resistência mínima para o   
  pino, podem ser definidas por processos de torneamento já conhecidos na literatura  
  em função da ferramenta e do material. Foram consideradas forças de corte com   
  parâmetros de cortes (velocidade, avanço e profundidade) similares para dois   
  materiais diferentes. Neste estudo, as forças de corte analisadas são provenientes do  
  torneamento de Alumínio e de liga de Inconel®718, e são respectivamente    
  matérias de fácil e difícil usinagem. Estas forças atuam na ferramenta, mas o ponto  
  de contanto do pino é a base do suporte. Logo é preciso calcular o momento   
  gerado  por essas forças baseada no comprimento do suporte escolhido. Assim,   
  normal e momento das forças de corte pode ser convertidas em tensão atuante no pino.

 • O modelo de Jhonson Cook é um modelo que define a falha. Ele estabelece que a   
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  deformação limite é função exponencial da triaxilidade, que depende de constastes  
  do material. O dano é acumulado linearmente, sendo a razão entre a deformação   
  plástica atual e a de ruptura.

  Figura 6. Pressão resultante do Quick-Stop no pino.

  Figura 7. Malha do pino.

RESULTADO E DISCUSSÕES

 AA primeira simulação foi realizada para estimar o tempo de simulação, pois se tratando de 
uma simulação dinâmica, o gasto de recurso computacional é alto. A primeira simulação consistiu no 
pino de aço estrutural, com a malha de 15 mm para a base de apoio do pino e 5 mm para o pino (Figura 
8). A pressão resultante aplicada no pino foi de 1000 MPa e a tensão máxima registra foi de 490 MPa. 
Está simulação consumiu um tempo de 5 horas em um computador de com processador i3 2,4 Ghz e 
RAM 4 GB.
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  Figura 8. Rompimento do pino de aço estrutural com malha de baixa resolução.

 Feito o refinamento da malha, novas simulação foram realizadas para o pino de ferro fundido. 
Começando com uma pressão inicial de 1000 MPa, e reduzindo-a até a mínima capaz de romper o 
pino, foi definido também uma nova condição ótima para o uso do Quick-Stop, com baixo risco de 
danificar a ferramenta.
 Os resultados para o pino de aço estrutural se estabilizaram numa malha com resolução de 4 
mm para a base de apoio do pino e 0,5 mm para o pino (Figura 9). A pressão resultante aplicada no 
pino foi de 500 MPa e a tensão máxima registra foi de 631 MPa.

  Figura 9. Rompimento do pino de aço estrutural com malha de alta resolução.

 A Tabela 1 apresenta os resultados finais da simulação com a pressão mínima de ruptura dos 
pinos para ambos pinos com a malha já refinada, tendo células de 0,5mm equivalem à menor dimensão 
do chanfro.

 Tabela 1. Resultados finais das simulações.

CONCLUSÕES

 O pino de aço estrutural suporta, segundo a simulação, as forças de corte para uma condição 
abrangente de metais, que vai desde o Alumínio que tem fácil usinabilidade até o Inconel®718 que 
possui difícil usinabilidade. Porém para rompê-lo é preciso de uma pressão muito alta para acionar o 
martelo, o qual faz o suporte se chocar no equipamento de forma excessivamente brusca. Trabalhos 
anteriores confirmam que o suporte de ferramenta atualmente utilizado no Quick-Stop não é capaz de 
segurar a ferramenta para impactos maiores que 470 MPa, danificando a ferramenta.
 O pino de ferro fundido cinzento temperado por sua vez, mostra-se eficiente para o experimento 
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na usinagem de Alumínio. Mas para Inconel®718, o pino tem grandes chances de se romper durante 
o corte, indicando que para este material, o Quick-Stop não deve ser utilizado com este tipo de pino.
 Em todas as simulações, a ruptura do pino correu de forma instantânea, e não progressiva, 
respeitando a condição da velocidade de abaixamento do suporte ser superior à velocidade de corte 
utilizada durante o torneamento.
 Como sugestão para trabalhos futuros, a realização de ensaios com metais de difícil 
usinabilidade como o Inconel®718, pode ser avaliado pinos de ferro fundidos não temperados, que 
terão uma resistência ao cisalhamento maior.
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