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RESUMO
Aços com usinabilidade melhorada, também conhecidos como aços de livre corte, têm papel
decisivo no aumento da produtividade em usinagem. Estes materiais recebem adição de pequenos
teores de enxofre e chumbo, elementos considerados como aditivos de corte fácil. Uma grande variação
na sua usinabilidade pode ser verificada entre lotes distintos, provavelmente devido a variações na
composição química. O estudo do cavaco formado na usinagem desses aços pode fornecer informações
como o grau de recalque e a forma do cavaco, sendo este último de grande importância para a indústria.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o cavaco formado durante usinagem do aço de livre corte ABNT/
AISI 12L14 de acordo com diferentes níveis dos elementos residuais cromo, níquel e cobre. Foram
obtidas nove amostras laminadas de aço com composição química controlada e alterações nos níveis
dos teores residuais citados, de forma a conduzir planejamentos fatoriais a dois níveis. As variáveis
de usinagem de interesse foram a forma do cavaco e o grau de recalque do cavaco. A conjugação das
variáveis de composição química (residuais) com as variáveis de corte (velocidade, profundidade e
avanço) permitiu, para os ensaios quantitativos, a construção de planejamentos fatoriais em que todas
as influências e interações puderam ser quantificadas. Todos os ensaios foram feitos em operação de
torneamento cilíndrico sem fluído de corte.

Palavras-chave: aços de livre corte, forma do cavaco, grau de recalque.
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INTRODUÇÃO
A pesquisa e o desenvolvimento de aços com melhor usinabilidade têm exercido um papel
decisivo no aumento da produtividade em usinagem. Estes aços, também conhecidos como aços de
livre corte, geralmente recebem adição de pequenos teores de enxofre (para formação de sulfeto de
manganês) e chumbo, que são considerados aditivos de corte fácil. Seus usuários verificam grande
variabilidade na usinabilidade entre lotes distintos desses materiais, apesar de estarem dentro da
especificação. Acredita-se que as variações na composição química sejam umas das principais causas
desse fenômeno (PIMENTEL, 2006).
Os elementos residuais em aços de corte fácil são aqueles que, embora não intencionalmente
adicionados durante a fabricação dos aços (Cu, Ni, Cr, Mo, etc.), são de difícil remoção por meio de
processos metalúrgicos simples (HERMAN; LEROY, 1997). Estes elementos, embora em pequena
quantidade, podem estar relacionados a variações das características do material e alterações nos
resultados dos processos de usinagem, dependendo da forma como se apresentam (solução sólida,
precipitados, inclusões, etc).
O estudo do cavaco pode fornecer informações importantes sobre o processo de corte e sobre
a influência dos parâmetros de corte. O grau de recalque (Rc), por exemplo, indica a deformação
sofrida pelo cavaco durante sua formação. É definido pela razão entre a espessura do cavaco (h’) e a
espessura de corte (h). No corte ortogonal ele pode ser usado para calcular o ângulo de cisalhamento e
a velocidade de saída do cavaco. Astakhov e Shvets (2004) afirmam que com esta grandeza é possível
calcular a quantidade de energia consumida durante o processo de corte (auxiliando na otimização dos
processos), o que torna este fator importante para a pesquisa em usinagem.
Na indústria, a forma do cavaco é um aspecto importante do processo de usinagem, já que
cavacos longos oferecem risco ao operador, podem danificar a peça e a ferramenta, além de dificultar
armazenamento e transporte devido a menor densidade efetiva. Alguns fatores contribuem de maneira
decisiva para a forma do cavaco. A plasticidade do material da peça influi principalmente no mecanismo
de formação do cavaco e também na rigidez do elemento de cavaco formado (MACHADO; Da SILVA,
2004). A geometria do sistema de corte determina a deformação imposta ao cavaco durante e após a
sua formação, influenciando inclusive a curvatura do cavaco e também sua seção transversal. Em geral,
um aumento da velocidade de corte ou uma redução do avanço tendem a mover a forma do cavaco para
esquerda da Figura 1. Segundo Machado e Da Silva (2004), o avanço é o parâmetro que mais influencia
a forma do cavaco. A profundidade de corte tem influência, mas numa proporção menor.
Diante desse cenário, o objetivo do presente trabalho é avaliar a influência dos elementos
residuais na forma do cavaco e no seu grau de recalque, levando-se em consideração a variação das
condições de usinagem (velocidade de corte, avanço e profundidade), a fim de verificar se existe alguma
correlação significativa no torneamento do aço de livre corte AISI 12L14.

Fig. 1 – Efeito do avanço e da profundidade de corte na forma dos cavacos (SMITH, 1989).
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METODOLOGIA
Foram fornecidos nove lotes de materiais com composições químicas previamente definidas
(dentro das capacidades do processo de fabricação). Todos os materiais foram laminados sob os
mesmos parâmetros de fabricação, em bitola de 52,39 mm (16 pol) de diâmetro. Antes dos testes,
todos receberam passe de usinagem de limpeza ficando seus diâmetros em 50 mm. Os ensaios foram
projetados para atender um delineamento de experimentos fatorial a dois níveis com um ponto central
(nível intermediário) com a variação do material para os seguintes fatores: teor de níquel, de cromo e
de cobre, medidos em porcentagem mássica. A Tabela 1 apresenta as faixas de composição química
niveladas segundo as capacidades do processo, e a Tabela 2 apresenta o resultado da análise de
composição química final do material.

Tabela 1: Faixas de composição química (segundo capacidades do processo de fabricação) e níveis
do planejamento fatorial.

Tabela 2: Composição química final do material
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Embora alguns materiais apresentem composição química ligeiramente fora da faixa (por
serem produzidos em lotes industriais), esses dados serão levados em consideração na análise dos
resultados.
As especificações das ferramentas usadas nos ensaios estão descritas na Tabela 3. São constituídas
de metal duro, revestidas com TiN, e sem quebra cavacos. A cada ensaio, uma aresta nova foi usada.
Os ensaios foram realizados no torno REVOLUTION RV-220 com rotação máxima de 2500 rpm
disponível no Laboratório de Ensino e Pesquisa em Usinagem (LEPU) da FEMEC-UFU.
Os ensaios para medição do grau de recalque foram realizados nas condições dispostas nas
Tabelas 4 e 5, sendo divididos em duas regiões: baixas velocidades de corte; altas velocidades de
corte. Alguns cavacos foram recolhidos aleatoriamente e medidos com micrômetro para obtenção
da variável Rc. A forma do cavaco foi analisada através de fotografia, para as condições de corte da
Tabela 6.

Tabela 3: Especificações do conjunto
ferramenta/suporte usados nos ensaios,
adaptado do catálogo da Sandvik

Tabela 4: Condições de usinagem
para medição do grau do Rc em baixas
velocidades de corte

Tabela 5: Condições de usinagem para
medição do Rc em altas velocidades de
corte
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Tabela 6: Condições de corte para verificação da forma do cavaco

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Forma dos cavacos
As Figuras 2 e 3 apresentam mapas de cavaco de acordo com os parâmetros de corte e nível de
elementos residuais. Observa-se que o aumento do avanço provoca a formação de cavacos mais curtos,
estando de acordo com a literatura (MACHADO; Da SILVA, 2004). Já a influência dos elementos
residuais é difícil de ser separada, uma vez que dentro do mesmo material os três elementos podem
estar em níveis diferentes. Aparentemente, seus teores não alteraram significativamente a forma dos
cavacos.

Figura 2 - (a) Forma do cavaco de acordo com avanço (mm/rot); (b) Forma do
cavaco de acordo com profundidade de corte (mm).
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A Fig. 2(b) mostra que os cavacos foram mais curtos em profundidades de corte menores. Isto
ocorre porque, em profundidades menores, o raio de ponta da ferramenta (0,8 mm) tem influência
marcante na forma da seção transversal do cavaco, aumentando sua rigidez. Assim, a deformação
necessária para fratura do cavaco é menor, o que implica em sua quebra mais fácil. Em velocidades de
corte abaixo de 35 m/min os cavacos são mais curtos e, à medida que a velocidade de corte aumenta, os
cavacos tendem a ter comprimento maior, de acordo com a Figura 3. A explicação para este fenômeno
é que em velocidades menores o calor gerado pelo processo de usinagem é menor, diminuindo o aporte
de calor ao cavaco. Isto faz com que a plasticidade do material (devido ao aumento de temperatura)
seja menor do que em altas velocidades de corte. Desta forma, o cavaco apresenta comportamento
mais frágil em velocidades de corte abaixo de 35 m/min.
Grau de recalque
A Tabela 7 apresenta a análise de variância para o grau de recalque, apenas para os fatores
que se apresentaram significativos. A Figura 4 mostra os gráficos para as correlações. Em baixas
velocidades de corte (35 e 88 m/min) nenhum parâmetro do processo de usinagem apresentou-se
significativo, enquanto o teor de cobre, a interação entre o teor de cobre e o teor de cromo, e a interação
entre o teor de cobre e o teor de níquel foram significativos nesta ordem. Como mostra a Figura 4, o
teor de cobre age no sentido de aumentar o grau de recalque, porém esse efeito se altera dependendo da
quantidade de cromo e níquel presente. Isto sugere uma competição entre estes elementos pelo espaço
disponível para solução sólida.
Em altas velocidades, a interação entre cromo e níquel, a interação entre velocidade de corte
e avanço, e o avanço foram os mais significativos, nesta ordem. O primeiro fator está coerente com
os resultados obtidos em baixas velocidades de corte, embora o cobre não seja mais significativo
nesta faixa de velocidade, assim como nenhuma de suas interações. Isto sugere que a maneira como
os elementos residuais influem no grau de recalque tem alguma relação com a velocidade de corte
empregada.
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Figura 3 - Forma do cavaco para diferentes velocidades de corte (em m/min).
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Tabela 7: Análise de variância
(mostrando apenas fatores
significativos)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

Figura 4 - Efeitos no grau de recalque dos fatores significativos, de acordo com os níveis dos parâmetros.
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As inclusões inerentes aos aços de corte fácil (chumbo e sulfeto de manganês) agem no sentido
de fragilizar o material facilitando a quebra do cavaco, ação esta que é mais eficaz em velocidades
de corte baixas e moderadas (TRENT; WRIGHT, 2000). É possível que a influência das condições
de corte nesta região tenha sido mascarada pelo maior efeito exercido pelos fatores metalúrgicos
(inclusões). Pode ser por isso que fatores como avanço e sua interação com a velocidade de corte foram
significativos no segundo caso, mas não no primeiro.
No caso do avanço, esse fator teve o efeito de diminuir o grau de recalque, apesar de aumentar
a espessura do cavaco (h’). É provável que o efeito da maior geração de calor provocada pelo aumento
do avanço não seja suficiente para vencer o efeito da menor densidade de energia causado pelo aumento
da área de dissipação de calor (MACHADO; Da SILVA, 2004).
CONCLUSÕES
As seguintes conclusões são possíveis:
- Os diferentes níveis de elementos residuais estudados não promoveram alterações significativas
na forma dos cavacos obtidos.
- A influência das condições de corte (velocidade, profundidade e avanço) sobre a forma
dos cavacos obedeceu ao descrito pela literatura, ou seja: a forma dos cavacos mudou de curta para
longa com o aumento da velocidade de corte; de longa para curta com o aumento do avanço; e de
aproximadamente curta para longa com o aumento da profundidade de corte.
- O aumento do teor de cobre aumenta o grau de recalque do cavaco em baixas velocidades de
corte.
- A influência do cromo e do níquel sobre o grau de recalque em baixas velocidades de corte se
dá através de suas interações.
- Em altas velocidades o grau de recalque é influenciado pelo avanço e pela interação entre
avanço e velocidade de corte. Os elementos residuais influenciam através da interação entre níquel e
cromo.
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RESUMO
A estampagem de chapas é um processo de conformação mecânica de suma importância na
fabricação de peças para diversos setores da indústria, tais como automotivo, alimentício, médico, entre
outros. Esse processo normalmente é feito através do uso de matrizes e prensas, equipamentos estes que
tem custo relativamente elevado e são geralmente inviáveis para fabricação de pequenas quantidades
de peças. A estampagem incremental (também conhecido por ISF ou Incremental Sheet Forming)
fornece uma solução mais flexível, que torna o processo mais barato e adequado para pequenos lotes
de produção ou para prototipagem rápida. Esse método se baseia na aplicação de deformação plastica
localizada por uma ferramenta de ponta semiesférica, cujo movimento é controlado numericamente a
fim de percorrer a chapa metálica e gerar a geometria desejada. Uma forma simples para isso inclui a
utilização de centros de usinagem CNC e uso de softwares CAD/CAM.
Este trabalho tem como intuito avaliar a influência do avanço na estampagem incremental de
uma chapa de aço inoxidável AISI 304. Foram realizados cinco ensaios em um centro de usinagem CNC
em um software de CAD/CAM, sendo que o primeiro foi destinado a um pré-teste para definição dos
parâmetros. A lubrificação, ferramenta de estampagem, geometria da cavidade estampada e rotação
foram mantidas constantes. Testes de tração foram realizados para analisar as propriedades mecânicas
do aço, além da medição de rugosidade e análise metalográfica. Os ensaios experimentais mostraram
que o aço apresenta boa conformabilidade para avanços mais altos. As características encontradas nos
ensaios de tração são próximas às definidas pelo fabricante.

Palavras Chaves: Incremental Sheet Forming, efeito do avanço, aço inoxidável.
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INTRODUÇÃO
A conformação mecânica é um processo de fabricação que utiliza a deformação plástica
para obtenção do produto final, de forma que este método altera tanto a geometria do material a ser
trabalhado quanto suas propriedades mecânicas. De acordo com o desenvolvimento tecnológico e a
competitividade no mercado, é cada vez mais exigido um domínio destes processos para produção de
peças de geometrias complexas, tornando-o útil em várias aplicações, como por exemplo, na fabricação
de próteses para a área médica.
Para fabricação de pequenos lotes, a estampagem incremental (também conhecida como
Incremental Sheet Forming, ou ISF) vem ganhando destaque, por não necessitar de uma matriz de
conformação. Além disso, esse método é uma alternativa para pequenas produções e prototipagem
rápida, substituindo processos tradicionais com matrizes e punções ou prensas, componentes os quais
são geralmente caros.
O processo ISF, segundo Kim (2002), se baseia na utilização de uma ferramenta confeccionada
a partir de uma geometria simples onde a mesma executa incrementos contra uma chapa metálica
ocasionando sucessivas deformações, conformando o material. Além disso, este processo pode ser
feito em um centro de usinagem controlado por comando numérico utilizando softwares CAD/
CAM. Segundo Jewiest (2008), há várias vantagens relacionadas à estampagem incremental, como:
variabilidade do design e forma, qualidade superficial facilmente controlada com a variação dos
parâmetros de trabalho (tais como incremento vertical, velocidade de avanço ou rotação da ferramenta).
Este trabalho busca avaliar a influência da variação do avanço na estampagem incremental utilizando
uma chapa de aço inoxidável AISI 304. Este material, cujos principais elementos são o ferro, o cromo
e o níquel, retém a estrutura austenítica mesmo após considerável deformação a frio, sendo ideal para
o processo ISF.
METODOLOGIA
As amostras utilizadas neste trabalho foram obtidas pelo corte de uma chapa de aço AISI 304
com espessura de 0,5 mm, obtendo-se quadrados de 240 x 240 mm. Ensaios de tração foram realizados
para avaliar a conformabilidade do material através da análise de sua curva tensão x deformação. Para
a realização dos ensaios de tração foram retirados da chapa de aço inoxidável AISI 304 corpos de
provas para como o representado pela Figura 1. As amostras foram cortadas por jato d’agua em três
direções relativas a direção de laminação da chapa: 0º (longitudinal), 45º e 90º (transversal).

Figura 1 - Corpo de prova utilizado no ensaio de tração, dimensões em milímetros.
Para lubrificação e refrigeração foi utilizado em cada ensaio 40 mL de fluido SAE 40. O
avanço foi variado mantendo-se uma constante a rotação e o incremento (passo) vertical. A geometria
gerada foi à mesma para todos os testes (tronco de cone). A Tabela 1 demonstra os parâmetros de teste
utilizados. Os ensaios foram feitos num centro de usinagem CNC Romi Bridgeport Discovery 760. A
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geometria final das peças foi feita no programa FUSION 360® da AUTODESK, que permitiu simular a
trajetória da ferramenta para os quatro troncos de cone. Com a intensão de garantir a rigidez do sistema
durante a operação, foi utilizado o suporte de fixação ilustrado na Figura 2.

Tabela 1: Parâmetros de teste.

(A)

(B)

Figura 2 - (a) Sistema de fixação da peça em CAD, onde 1 representa a mesa da máquina CNC;
2 indica o suporte; 3 mostra os parafusos de fixação da chapa; 4 representa a chapa; e 5 indica a
ferramenta. (b) Sistema de fixação utilizado.
A ferramenta de conformação consiste de uma barra de aço 52100 torneada para obtenção de
uma ponta semiesférica com diâmetro 5,65 mm, com comprimento de 98,48 mm, mostrada na Figura
3(a) ao lado de uma caneta comum para noção de escala. A ferramenta foi encaixada no eixo árvore do
centro CNC conforme a Figura 3(b), e foi lixada entre os ensaios com lixas sequencialmente mais finas
até 1200 mesh, para padronização da superfície de um teste para o outro.

Figura 3 - (a) Ferramenta
utilizada. (b) Operação de
estampagem incremental.

(A)
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(B)

A geometria a ser obtida seguiu as dimensões presentes na Figura 4.

Figura 4 - Dimensões do projeto da geometria da peça (mm).
Depois dos ensaios de estampagem incremental, foram retiradas dos cones amostras
retangulares de 12 x 7 mm para analisar a rugosidade. O rugosímetro foi calibrado com cut-off de
0,8 mm e comprimento de medição de 4 mm, onde obteve-se os parâmetros Ra, Rq e Rz de todas as
superfícies estampadas. As amostras foram retiradas de uma região intermediária da chapa, indicada
pelo ponto A na Figura 5.

Figura 5 - Representação do local de obtenção das amostras após os testes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A fim de evidenciar as propriedades do aço AISI 304, a curva tensão x deformação das três
amostras foi analisada. A Figura 6 demonstra o gráfico obtido para 0º (sentido da laminação da chapa).
A Tabela 2 traz os resultados medidos para as três direções de laminação, junto a dados do fabricante.

Figura 6 - Gráfico de tensão normal
(σ) por deformação relativa (ε) na
direção 0º.
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Tabela 2: Propriedades mecânicas do aço inoxidável AISI 304
obtidas pelo ensaio de tração realizado em três direções.
As propriedades mecânicas encontradas para a chapa de aço AISI 304 através do teste de
tração foram comparadas com os dados do catálogo do Aperam®, setor responsável por fabricar
aços inoxidáveis da empresa ArcelorMittal®. O limite de resistência medido experimentalmente foi
maior que o especificado pelo fabricante, enquanto o limite de escoamento encontrado foi menor que
a especificação. O alongamento encontrado foi apenas um pouco menor que a especificação também.
As divergências podem ser explicadas pela falta de controle da temperatura durante os ensaios e por
eventuais diferenças nos meios de fabricação e obtenção do corpo de prova.
Os testes 1 e 2 não foram completados devido ao aparecimento de trincas durante o processo,
que inutilizaram a peça. Nos testes 3 e 4 a peça foi estampada completamente, e todas as profundidades
atingidas são mostradas na Tabela 3. A Figura 7 mostra a geometria gerada nas peças 1 e 2, após 25
minutos e 39 minutos de teste, respectivamente. A Figura 8 mostra com detalhes a trinca que ocorreu
no segundo teste.

Tabela 3: Relação do avanço e o tempo de ensaio com a profundidade obtida.

(A)

(B)

Figura 7 - Geometria estampada após interrupção devido a trincas: (a) Teste 1. (b) Teste 2.
A ocorrência das trincas provavelmente está ligada a dois fatores. O primeiro está ligado a
uma possível fragilização do material devido às altas temperaturas desenvolvidas próximo a interface
entre ferramenta e peça, e ao contato mais longo da ferramenta com a peça quando a velocidade de
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avanço é menor. O segundo está ligado a uma possível variação cíclica da temperatura (a ferramenta
passa muitas vezes perto de um mesmo ponto, já que o incremento vertical é baixo) gerando tensões
de tração e compressão na chapa, levando a trinca por fadiga. Essa combinação facilitaria a ocorrência
das trincas observadas.

(A)

(B)

Figura 8 - (a) Fotografia da trinca na chapa 2. (b) Imagem ampliada em microscópio ótico.
A Figura 9 apresenta a peça produzida no teste 3. A velocidade de avanço utilizado gerou
a profundidade mais próxima à dimensão de 75 mm projetada, enquanto no teste 4, realizado com
maior velocidade de avanço, ocorreu uma maior recuperação elástica da peça. É possível que a maior
velocidade de avanço empregada tenha gerado uma deformação menor na chapa, já que o tempo de
contato da ferramenta com um determinado ponto na chapa é menor nessa condição, assim como
a energia envolvida. Dessa forma, haveria menor deformação plástica do material, o que explicaria
o comportamento observado. Pode-se concluir que em relação à forma final da peça, existe uma
velocidade de avanço mais apropriada para a rotação, passo e lubrificação empregados, a fim de
produzir as melhores tolerâncias geométricas.

Figura 9 – Representação da cavidade após teste 3.
A Figura 10 mostra a ponta da ferramenta após os testes 3 e 4. Como se pode notar, o desgaste
é um fenômeno significativo. Os valores do parâmetro de rugosidade Ra são exibidos na Figura 11.
Percebe-se que o aumento do avanço levou a maiores valores de rugosidade. Uma possível explicação
se dá pelo menor tempo de contato entre a ferramenta e um determinado ponto da peça, fazendo com
que o processo de deformação plástica não ocorra de maneira regular e uniforme.
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(A)

(B)

Figura 10 - Desgaste da ferramenta: (a) Após o teste 3; (b) Após teste 4.

Figura 11 - Valores médios dos parâmetros de rugosidade com desvio
padrão, para diferentes avanços.
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CONCLUSÕES
As seguintes conclusões são possíveis:
- O processo de estampagem incremental em chapa de aço inoxidável AISI 304 é viável com a
utilização de centro de usinagem por comando CNC.
- O limite de escoamento medido experimentalmente foi menor que o especificado pelo
fabricante. A causa pode estar relacionada a variações na temperatura durante o ensaio de tração, ao
método empregado para corte e preparação da amostra, ou a outros fatores não determinados.
- A estampagem não foi completada para as velocidades de avanço de 250 e 300 mm/min
devido ao aparecimento de trincas. Esse fenômeno está provavelmente relacionado à combinação dos
seguintes fatores: fragilização do material devido ao aumento da temperatura inerente ao processo;
maior deformação aplicada num mesmo ponto devido ao maior tempo de contato entre ferramenta e
chapa; possível variação cíclica da temperatura originando tensões de tração e compressão.
- O maior avanço utilizado causou maior recuperação elástica. Isso provavelmente se deve a
uma deformação plástica menor na chapa, já que a interação entre ferramenta e peça será mais curta.
- A rugosidade aumentou com a velocidade de avanço. É possível que a diminuição do tempo
de interação entre a ferramenta e a peça torne o processo de deformação plástica menos uniforme.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo avaliar o comportamento de chapas de zinco para
o processo de estampagem incremental sob quatro diferentes lubri-refrigerantes. Essa técnica de
estampagem tem ganhado destaque por possibilitar a conformação em centros de usinagem CNC,
sendo um processo vantajoso por permitir flexibilidade e menores custos ao dispensar matrizes e
outros ferramentais muito caros, tradicionalmente utilizados para estampagem. A realização dos
testes primeiramente se deu pela criação da geometria em um software CAD/CAM e posteriormente a
execução da estampagem em uma máquina CNC. Foram realizadas medições de rugosidade superficial
segundo três parâmetros (Ra, Rx e Rq) e análise da microestrutura através de microscópio ótico. A
lubrificação tem efeito significativo na rugosidade, tendo sido menor quando o lubrificante aplicado foi
o SAE 90 com adição de grafite. A espessura da camada deformada também variou conforme o tipo
de lubrificação empregada, tendo sido menor para esta condição também. Estes dois fatores podem
estar relacionados com a quantidade de deformação plástica imposta à peça.

Palavras-chaves: Incremental Sheet Forming, efeito da lubrificação, conformação de chapas.
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INTRODUÇÃO
Os processos de conformação mecânica são aqueles que buscam a alteração de um corpo metálico
para uma forma definida através de deformação plástica, mantendo constante a massa e o volume,
porém, alterando as dimensões e propriedades do material (BRESCIANI,2011). Entre alguns desses
processos estão o trefilamento, extrusão, estampagem, forjamento e laminação, que se diferenciam
pelo regime de operação, o tipo de esforço que provoca a deformação do material, a variação relativa da
espessura da peça e o propósito da deformação. O processo de estampagem se destaca dentre os outros
graças à sua grande diversidade de aplicações, podendo ser visto nas mais variadas indústrias, como
automobilística, médica, de eletrodomésticos, de equipamentos, entre outras. Geralmente é aplicado a
grandes lotes seriados, devido aos custos envolvidos na fabricação da matriz e aquisição dos punções
ou prensas, de forma que existem sérias limitações quando se deseja fabricar pequenas quantidades de
peças ou fabricar um protótipo.
A estampagem incremental se destaca pela sua flexibilidade e baixo custo (CASTELAN, et al.
2010). Conceitualmente, é um processo de conformação no qual uma chapa metálica sofre deformações
sucessivas por meio de uma ferramenta de geometria simples. Esse processo tem a vantagem de não
necessitar um ferramental especial, podendo ser realizado a partir de um centro de usinagem CNC, o
que o torna atraente para pequenas produções. Além do mais, vale salientar que tem um gasto menor
de energia, enquanto as peças e equipamentos têm dimensões geralmente menores quando comparados
aos métodos tradicionais de conformação. O cenário mais competitivo na engenharia exige grande
conhecimento sobre as características desse processo e a influência de seus parâmetros (a exemplo, a
rotação da ferramenta, velocidade de avanço, lubrificação, material da chapa) no resultado final, a fim
de obter um produto com bom acabamento, dentro das tolerâncias necessárias (JUSTE, et al, 2012).
O zinco pode ser considerado como um material interessante na engenharia por ser resistente à
corrosão, durável e não requerer uma manutenção dispendiosa. Essas qualidades tornam as chapas de
zinco adequadas para diversas aplicações, principalmente na construção civil (telhados, calhas, etc).
Diante disso, o presente trabalho teve o objetivo de verificar a influência da lubrificação na estampagem
incremental de chapas de zinco, com relação ao acabamento superficial e a microestrutura obtida.
METODOLOGIA
Os ensaios de estampagem foram realizados em amostras de chapas de zinco, de 240 x 240 mm e
0,5 mm de espessura, com o objetivo de verificar o comportamento e o resultado final através da variação
do sistema de lubrificação. Os testes foram realizados em uma máquina CNC ROMI Discovery 760, no
Laboratório de Ensino e Pesquisa em Usinagem (LEPU) da UFU. A geometria utilizada foi gerada em
software CAM, na configuração de um tronco de cone com uma inclinação de 45º, podendo ser vista
na Figura 1. A ferramenta utilizada foi fabricada a partir do torneamento de uma pequena barra de aço
52100, tendo uma ponta semiesférica com 12 mm de diâmetro. A rotação foi mantida em 1000 rpm,
enquanto a velocidade de avanço da ferramenta foi de 250 mm/min para todos os testes.

Figura 1 - Desenho em CAD da forma final da
peça a ser estampada.
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Foram utilizados os seguintes tipos de lubrificação: óleo multiviscoso SAE 10W30 semissintético;
óleo monoviscoso SAE 90 para câmbio; grafite na proporção de 10 g de grafite para 90 mL de óleo SAE
90; quantidade mínima de lubrificante (MQL) com vazão de 50 mL por hora. As condições ensaiadas são
representadas na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros utilizados nos testes de estampagem incremental.
Após os ensaios, as peças foram cortadas para retirada de pequenas amostras, as quais foram
embutidas em baquelite e submetidas à lixamento manual com lixas de granulometria de 120, 250 e
300. Um polimento final foi feito numa politriz, com subsequente ataque químico com água régia por
um período de 1 minuto. Assim, as peças puderam ser analisadas em um microscópio ótico. Além das
quatro amostras referentes às chapas estampadas, duas amostras da chapa não conformada também
foram preparadas para análise.
A avaliação da influência dos parâmetros na qualidade do acabamento superficial foi verificada
com um rugosímetro eletrônico, com cut-off fixado em 0,8 mm e comprimento de medição de 4 mm.
Para tal, foram cortadas duas amostras retangulares de cada chapa, nas posições superior e inferior
indicadas na Figura 2. Essa característica também foi avaliada nas chapas não conformadas.

Figura 2 - Chapa de zinco conformada,
com as marcações das posições em que
a rugosidade foi avaliada.
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RESULTADO E DISCUSSÃO
Os resultados das médias dos parâmetros de rugosidade Ra, Rz e Rq foram plotados utilizando software
Matlab 2016ª, junto com o desvio padrão. Os resultados de cada teste estão descritos na Figura 3.

(A)

(B)

(C)
Figura 3 - Parâmetros de rugosidade medidos (em µm) (a) Ra; (b) Rz; (c) Rq.
A análise da Figura mostra que a rugosidade cresceu substancialmente após a conformação
das chapas, sendo que o melhor acabamento superficial foi obtido para lubrificação com óleo SAE
90 + grafite. É provável que o bom desempenho lubrificante do grafite (graças ao deslizamento
interlamelar) tenha diminuído as forças de cisalhamento na interface entre a ferramenta e a chapa,
tornando a deformação menor e mais uniforme. Também é possível que a causa esteja relacionada a
uma menor temperatura atingida pela chapa, já que o grafite pode melhorar o resfriamento graças a sua
boa condutividade térmica. Nesse caso, menos temperaturas também poderiam levar a deformações
menores e mais uniformes. A rugosidade média também se mostrou maior no ponto superior da chapa,
para todos os parâmetros, em todos os casos, embora a diferença seja menor no teste 3 (óleo SAE
10W30).
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Quando a velocidade de avanço supera a capacidade de transmissão de dados, observam-se
solavancos na máquina com descontinuidade na movimentação, resultante da perda da interpolação
por polinômio de segundo e terceiro grau para interpolação por seguimentos de retas, levando a um
acabamento de qualidade indesejável, com estrias nas paredes verticais (SOUZA, 2008). Esse fator
também pode ser uma causa para a variação da rugosidade entre os testes.
As microestruturas obtidas são dispostas na Figura 4 e 5. As primeiras mostram a seção
transversal da chapa não conformada, enquanto as outras imagens mostram a microestrutura das
peças deformadas.

(A)

(B)

Figura 4 - Microestruturas da chapa não conformada: (a) Vista em corte; (b) Vista superior.
Na Figura 5 é possível observar uma deformação maior dos grãos na parte superior. Isso é
esperado, já que a ferramenta exerce contato direto e severo com a superfície da chapa, transferindo
energia e causando deformação plástica. A coloração mais azulada nessa região pode estar relacionada
a ocorrência de oxidação durante o processo, dado que a temperatura logo abaixo da interface entre
ferramenta e cavaco pode ser bastante quente, até mesmo suficiente para iniciar o processo de
recristalização.

(A)

(B)

(C)

(D)

Figura 5 Micrografias para
diferentes tipos de
lubrificação: (a)
Óleo 10w30; (b)
Óleo SAE 90; (c)
MQL; (d) Óleo SAE
90 + 10g grafite.
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A espessura da camada deformada varia com o lubrificante empregado, sendo de 90 µm para
o óleo 10W30, 70 µm para óleo SAE 90 e 55 µm para MQL, sendo que essa espessura caiu ainda
mais quando se utilizou óleo SAE 90 + 10g grafite. O processo de lubrificação e refrigeração da
ferramenta é complexo, mas é possível que, no último caso, a grafita ajude a diminuir as tensões de
cisalhamento aplicadas no contato entre peça e ferramenta, graças à baixa energia necessária para
romper as ligações de Van der Waals presentes entre as suas lamelas. A menor espessura deformada
observada nas microestruturas coincide com a condição de menor rugosidade observada, fortalecendo
a ideia de que a rugosidade tem relação direta com a deformação plástica imposta à peça.
CONCLUSÕES
As seguintes conclusões podem ser tiradas:
- O processo de estampagem incremental em chapa de zinco é viável com a utilização de centro
de usinagem por comando CNC.
- A lubrificação por óleo SAE 90 + 10g grafite forneceu o melhor acabamento superficial dentre
as condições estudadas.
- O uso de MQL como meio lubri-refrigerante é válida, dado que a quantidade de fluido é
drasticamente reduzida, sendo que a rugosidade superficial não varia tanto assim. Isso é importante do
ponto de vista ambiental e de saúde e segurança do trabalho, já que os fluidos de corte são muitas vezes
não degradáveis e podem ser tóxicos.
- A espessura da região deformada também muda com o lubrificante, tendo sido maior durante
o uso do óleo 10W30 e menor no uso de óleo SAE 90 + 10g grafite.
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RESUMO
A conformação mecânica tem um papel de grande importância dentre os processos de
fabricação. Dentro desse campo, o processo de estampagem se destaca na conformação de chapas
metálicas quando se objetiva à alta taxa de produção, obtendo baixo custo por peça, com tolerâncias
e acabamentos adequados. Entretanto, para casos em que um produto está sendo desenvolvido ou
que a quantidade a ser produzida é pequena, o custo do ferramental de fabricação por estampagem
convencional geralmente se torna proibitivo. Uma alternativa se dá pelo usa do processo de estampagem
incremental, no qual uma ferramenta de geometria simples executa sucessivas deformações a fim de
conformar uma chapa metálica.
Neste trabalho buscou-se avaliar a influência da lubrificação na temperatura e no acabamento
superficial durante o processo de estampagem incremental para uma chapa de aço inoxidável AISI
430. Foi utilizado como lubrificante o óleo SAE 80W, com e sem adição de grafite, para determinados
valores de rotação da ferramenta, velocidade de avanço e incremento vertical.
Observou-se que dentre os lubrificantes utilizados não houve grande variação da temperatura
da peça e ferramenta durante os ensaios. No entanto, na ausência de lubrificante o acabamento
superficial piorou, enquanto o desgaste da ponta da ferramenta foi muito maior nessa condição. Um
teste adicional foi realizado com lubrificante sem grafite em rotação cem vezes maior do que nos outros
testes, e apresentou temperaturas muito maiores do que as observadas anteriormente. É provável que
este parâmetro seja mais decisivo do que o tipo de lubrificante no que tange a temperatura atingida
durante a estampagem incremental do aço AISI 430.

Palavras chave: Aço AISI 430, Incremental Sheet Forming, efeito da lubrificação.
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INTRODUÇÃO
Dentre todos os processos de fabricação, a conformação mecânica tem um papel de grande
importância, já que é uma forma de produzir peças com excelentes propriedades mecânicas com
uma perda mínima de material (SCHAEFFER,1995). Este processo consiste em alterar a geometria
de um material por meio de forças aplicadas através de máquinas e ferramentas específicas, forças
tais que deformam plasticamente o material que está sendo conformado. Há inúmeros processos de
conformação mecânica, desenvolvidos para aplicações diversas. Estes processos variam de acordo
com o regime de operação de conformação, o tipo de esforço que provoca a deformação do material,
a variação relativa da espessura da peça e o propósito da deformação.
Visando à alta taxa de produção, baixo custo por peça e um bom acabamento superficial, o
processo de estampagem se destaca na conformação de chapas metálicas. Entretanto, todas essas
vantagens são obtidas quando se tem a produção de grandes e médios lotes de peças. Para casos em
que um produto está sendo desenvolvido e a quantidade a ser produzida é em pequenos lotes, ou se faz
necessário à fabricação apenas de um protótipo, o custo do ferramental de fabricação por estampagem
convencional ocasiona em um alto custo do produto (TIBURI, 2007).
O processo de estampagem incremental (conhecido como Incremental Sheet Forming ou
ISF) é uma excelente alternativa para a fabricação de pequenos lotes ou de protótipos, tendo como
principais vantagens à flexibilidade e o baixo custo do ferramental, em comparação com os processos
de convencionais. Neste método uma ferramenta de geometria simples executa sucessivas deformações
a fim de conformar uma chapa metálica (Park e Kin, 2002).
O objeto de estudo deste trabalho é o processo de Estampagem Incremental de Ponto Simples,
também conhecida como Estampagem Incremental Negativa. Neste processo, ao mesmo tempo em que
a ferramenta percorre a trajetória da geometria definida, ela também provoca sucessivos incrementos
na direção paralela ao eixo da ferramenta, ocasionando uma deformação plástica e consequentemente
a conformação do material.
O objetivo do trabalho é estudar o processo aplicado em chapas de aço inoxidável AISI 430,
avaliando a influência do fluido lubrificante na qualidade do acabamento superficial da chapa durante
os ensaios de estampagem incremental. Além disso, houve a intenção de investigar a variação de
temperatura da chapa de aço AISI 430 que foi ensaiado e avaliar o comportamento do material quando
submetido ao ensaio de tração.

METODOLOGIA
Os testes de estampagem incremental de ponto simples foram realizados em um Centro de
Usinagem Vertical Discovery 760, da marca ROMI, no Laboratório de Ensino e Pesquisa em Usinagem
(LEPU) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Foi utilizada uma ferramenta fabricada
em torno convencional, cujo material é o aço AISI 52100, com comprimento de 85,19 mm e ponta
semiesférica com diâmetro de 11,91 mm. A Figura 1 mostra o dispositivo de fixação das chapas e a
ferramenta utilizada.
Os corpos de prova foram cortados a partir de chapas de aço inoxidável AISI 430 para
dimensões finais de 240 x 240 mm. A lubrificação foi feita utilizando óleo para transmissão SAE 80W
da Texaco® e grafite com tamanho médio do grão de 40 µm, misturado com o lubrificante em uma
proporção de 10% em peso. A Figura 2 apresenta o óleo e o grafite em pó utilizado nos testes.
Durante os ensaios de estampagem incremental as temperaturas das chapas e da ferramenta
eram aferidas de 5 em 5 minutos até a finalização do teste. Este parâmetro foi medido utilizando um
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termômetro de infravermelho modelo 42570 da marca Flir®, como mostrado na Figura 3. Antes da
medição de temperatura, o termômetro foi configurado com uma emissividade (ε) de 0,35 que é o valor
da razão entre a energia radiada pelos aços inoxidáveis e a energia irradiada por um corpo negro.

Figura 1 - Dispositivo
prensa-chapas utilizado
para fixar as chapas
ensaiadas.

Figura 2 - Óleo SAE 80W e
grafite em pó utilizado para a
lubrificação nos ensaios.

Figura 3 - Termômetro de
infravermelho utilizado.

A superfície de um tronco de cone foi gerada através do software Fusion 360® CAD/CAM.
Esta forma geométrica possui um ângulo de parede de 45º, profundidade de 60 mm e diâmetro da base
de 130 mm. Na estratégia de conformação adotada para a obtenção dessa geometria, a ferramenta
executa uma trajetória helicoidal cônica, estando sempre em contato com a superfície da chapa a ser
estampada. Cinco testes foram realizados fixando a rotação da ferramenta, velocidade de avanço, passo
vertical do eixo z e ângulo de parede do tronco de cone. A ferramenta foi a mesma para todos os testes,
e como esta se desgatava entre um ensaio e outro, sua ponta foi lixada com lixas de granulometria de
600 e 1200 para diminuir a influência do desgaste nos resultados. A lubrificação foi variada conforme
mostra a Tabela 1.

Tabela 1: Diferentes condições de lubrificação ensaiadas
Um ensaio complementar foi realizado com rotação de 1000 rpm mantendo fixos os seguintes
parâmetros: ângulo de parede, passo vertical do eixo Z, velocidade de avanço, com 20 mL de óleo SAE
W80. O objetivo foi verificar a magnitude da alteração na temperatura.
O acabamento superficial foi avaliado através da medição da rugosidade, realizada na chapa
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antes da estampagem e em pedaços retangulares de 15 x10 mm das chapas conformadas. Foi empregado
um rugosímetro eletrônico portátil Surtronic S-100 da marca Taylor Hobson®. As configurações
para as medições de rugosidade foram um cut-off de 2,5 µm e comprimento de medição de 5 mm.
Foram realizadas cinco medições de cada amostra, calculando depois a média e o desvio padrão dos
parâmetros Ra, Rz e Rq, a fim de verificar a influência da lubrificação nos testes de 1 a 5.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A ensaios realizados demoraram em média 80 minutos, com exceção do teste 5 que não foi
concluído pois a ferramenta começou a vibrar intensamente, causando um elevado nível de ruído.
Para evitar uma possível fratura, o teste foi interrompido com 19 minutos de duração e profundidade
no eixo Z em 6,53 mm. Esse fenômeno provavelmente foi causado pela falta de lubrificação, a qual
eleva o atrito e as forças entre a ferramenta e a peça. A Figura 4 mostra como ficaram as peças após o
processo. As médias das temperaturas aferidas nas chapas e na ferramenta encontram-se na Figura 5.

Figura 4 - Temperaturas medidas durante os testes realizados.

Figura 5 - Forma final das
chapas conformadas.
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Comparando-se os tipos de lubrificante utilizados, percebe-se que a adição de 10 % em peso
de grafite levou a temperaturas menores para os testes 2 e 3, em comparação com os testes 4 e 1,
respectivamente. É possível que o grafite tenha diminuído o atrito e, conquentemente, o calor gerado.
Outra possibilidade está relacionada à maior condutividade térmica desse produto. No teste 5, verificase um maior aquecimento da ferramenta e da chapa quando comparado aos outros experimentos. É
provável que a falta de lubrificação tenha elevado o atrito, com maior geração de calor na interface,
fenômeno também agravado pela ausência do efeito refrigerante do lubrificante. A elevação do atrito,
por levar ao aumento das forças de cisalhamento, também explicaria a forte vibração observada durante
esse ensaio. A análise visual da ferramenta, através das fotografias presentes na Figura 5, também
mostra que o desgaste é muito maior na ausência de lubrificante, enquanto que para os quatro primeiros
ensaios o desgaste ocorre de forma mais branda e, aparentemente, mais semelhante.
No teste adicional houve uma variação de mais de 480% da temperatura para uma elevação de
100 vezes na rotação, levando a conclusão de que a rotação da ferramenta é determinante na temperatura
desenvolvida durante o processo de estampagem incremental. De fato, quando a ferramenta gira mais
rápido, há uma maior energia envolvida no processo e parte desta energia é naturalmente dissipada na
forma de calor.

Figura 5 - Fotografia da ponta da ferramenta:
(a) Antes do teste 2; (b) Depois do teste 2; (c) Antes do teste 5; (d) Depois do teste 5.

A Figura 6 apresenta os valores médios de rugosidade e desvio padrão dos parâmetros de
rugosidade Ra, Rz e Rq, para cada teste, a exceção do teste adicional. Primeiramente nota-se que a
chapa não estampada possui menores valores de rugosidade média quando comparada com aquelas
que passaram pelo processo de estampagem incremental. Naturalmente, quando a ferramenta executa
o procedimento, a superfície vai sendo transformada e consequentemente a rugosidade do material vai
sendo alterada.
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Figura 6 - Parâmetros de
rugosidade das chapas após
o processo.

Percebe-se que os testes com utilização de grafite no lubrificante apresentaram maiores valores
médios de rugosidade, principalmente em relação ao teste 1. O grafite em pó misturado com o óleo
pode ter aderido na ferramenta durante o giro da mesma, indentando ou riscando a superfície da chapa
e levando a um acabamento pior. A configuração utilizada faz com que o lubrificante não seja renovado,
de forma que o cisalhamento contínuo do grafite pode reduzi-los a partícular muito pequenas, as quais
não apresentam boa caractersítica lubrificante. No entanto, como a diferença é pequena para os testes
2 e 4 (na faixa do desvio padrão), é possível que o teste 1 tenha apresentado melhor acabamento pelo
simples fato de ter empregado a ferramenta nova, enquanto que o desgaste da ferramenta e o lixamento
entre os experimentos pode ter tido alguma influência nos ensaios subsequentes pela alteração do
diâmetro da ponta. O melhor acabamento foi obtido com uso de lubrificante sem grafite e na maior
quantidade, ao passo que o pior acabamento foi verificado no teste sem lubrificante.
CONCLUSÕES
As seguintes conclusões são possíveis:
- O processo de estampagem incremental pode ser facilmente realizado em um centro de
usinagem CNC.
- O aço inoxidável AISI 430 pode ser conformado com os parâmetros utilizados a fim de gerar
a geometria desejada.
- A falta de lubrificação no processo levou ao aumento das temperaturas medidas na ferramenta
e na chapa, ao maior desgaste da ponta da ferramenta, e a maiores valores dos parâmetros de rugosidade
Ra, Rz e Rq.
- A temperatura do processo de estampagem incremental não varia muito diante de diferentes
condições de lubrificação e baixa rotação da ferramenta. O aquecimento está mais atrelado às altas
taxas de rotação ferramental.
- Em relação à rugosidade das peças, aquelas que foram ensaiadas com grafite em pó tiveram
uma qualidade superficial um pouco menor quando comparadas com aquelas que foram ensaiadas
utilizando óleo puro.
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RESUMO
Os processos de conformação mecânica destacam-se na engenharia pelas suas vastas
aplicações e possibilidades. Dentre eles, a estampagem merece atenção especial pelo seu amplo
emprego na indústria para produção de formas complexas a partir de chapas finas. Tradicionalmente,
este processo utiliza de ferramentas consideravelmente caras (como matrizes e prensas), que muitas
vezes limitam sua aplicação para grandes lotes de peças, apenas. A estampagem incremental, também
conhecida como Incremental Shhet Forming, é um processo que possui maior flexibilidade e permite
menores custos no caso da fabricação de protótipos ou pequenas produções. Esse processo se utiliza
da aplicação de deformação plastica localizada através de uma ferramenta de ponta semiesférica,
cujo movimento é controlado numericamente com o fim de percorrer a chapa e gerar uma geomtetria
específica. Atualmente, isso pode ser feito de forma simples com a utilização de centros de usinagem
CNC e uso de softwares CAD/CAM. Nesse trabalho foi avaliado o efeito da rotação da ferramenta no
acabamento superficial, na forma final da peça, e na microestrutura da chapa conformada para o aço
inoxidável AISI 304. O aumento da velocidade de rotação levou a um pior acabamento superficial,
a uma maior recuperação elástica da peça, e a uma microestrutura mais deformada e mais fina em
relação a chapa não estampada.

Palavras chave: Incremental Sheet Forming, efeito da rotação, aço inoxidável.
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INTRODUÇÃO
As indústrias de estampagem metálica empregam frequentemente diferentes métodos de
conformação que se baseiam no uso de punções e matrizes de geometria precisa. Esses métodos são
normalmente utilizados para produção em massa, já que o alto custo das matrizes pode ser difundido
em uma grande quantidade de produtos. No entanto, quando uma pequena produção é necessária,
os métodos convencionais baseados em matrizes, como estampagem ou desenho, não são mais
economicamente viáveis e, portanto, novos métodos de produção devem ser desenvolvidos para atender
aos requisitos impostos pelas indústrias nestes casos. Nos dias de hoje, a produção de pequenos lotes
ou peças para prototipagem rápida é exigida por muitos setores industriais (indústrias automotiva e
aeronáutica, biotecnologia, mobiliário de design, etc) e atinge um volume de mercado acima de €4
bilhões por ano, requerendo um importante esforço científico e tecnológico para desenvolver novos
métodos de produção adequados para essa finalidade (CERRO et al., 2006).
A ideia de conformar plasticamente uma chapa metálica utilizando uma única ferramenta,
através de incrementos nos eixos cartesianos foi patenteada por Leszak em 1967 (LESZAK, 1967),
quando a tecnologia de máquinas de comando numérico computadorizado (CNC) ainda era embrionária.
A partir da década de 90, tal ideia foi pesquisada e desenvolvida por Shim e Park (2001), Hirt, et al.
(2004) e Martins, et al. (2008).
Comparado com os métodos tradicionais de estampagem, a estampagem incremental não exige
ferramentas complexas ou matrizes onerosas. Este processo pode ser desenvolvido utilizando uma
fresadora ou centro de usinagem com controle numérico nos três eixos, em que a conformação da
chapa é realizada com uma ferramenta de ponta semiesférica montada sob o mandril da máquina que,
com o movimento imposto pelos códigos do programa, estampa gradativamente a chapa de metal.
Os objetivos do presente trabalho são investigar o comportamento do aço inoxidável austenítico
AISI 304 durante o processo de estampagem incremental de ponto único. Será avaliada a influência da
variação da rotação no processo de estampagem incremental de ponto único com lubrificação em óleo,
além da adição do grafite ao lubrificante.

METODOLOGIA
Para conformar as cinco chapas metálicas do aço inoxidável AISI 304 foi utilizado um centro
de usinagem CNC Romi Bridgeport Discovery 760, adaptado ao processo de estampagem incremental.
Um suporte foi usado para fixar as chapas metálicas, enquanto a ferramenta de estampagem foi
fabricada por torneamento em aço AISI 52100, apresentando uma ponta semiesférica de diâmetro 5,5
mm. Um software CAD/CAM foi empregado para gerar a trajetória da ferramenta.
Uma chapa metálica de aço inoxidável AISI 304 foi cortada em seis chapas quadradas de
dimensões 240 x 240 mm. Cinco destas foram destinadas a realização de ensaios de estampagem
incremental utilizando o óleo mineral SAE 90 API GL5, variando a rotação da ferramenta de
conformação em 0 rpm, 500 rpm, 500 rpm com adição de grafite (tamanho médio de grão de 40
µm) ao óleo mineral lubrificante na proporção de 10% em peso, 1000 rpm e 2000 rpm. Já a sexta
chapa quadrada foi destinada à fabricação de três corpos de prova para ensaios de tração, obtidos a 0º
(longitudinal), 45º e 90º (transversal) relativos a direção de laminação da chapa, com dimensões de
acordo com a norma ABNT NBR 6152.
O software selecionado para o desenvolvimento da trajetória da ferramenta foi o Fusion 360 ®.
O centro de usinagem CNC utilizado possui comando SINUMERIK 810D). Sendo assim, utilizando o
software Fusion 360 ® com pós-processador adequado, foram geradas as trajetórias para cinco troncos
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de cone, com passo vertical ∆Z (incremento vertical) de 0,5 mm, velocidade de avanço v de 250 mm/
min, variando somente a rotação nos valores de 0, 500, 1000 e 2000 rpm, conforme mostra a Tabela 1.
A Figura 1 ilustra as dimensões utilizadas para a estampagem do tronco de cone.

Figura 1 - Dimensões do tronco de cone utilizado na estampagem.

Tabela 1: Condições utilizadas
Após a estampagem das cinco chapas, foram cortadas amostras radiais a dez milímetros do
ponto de início do processo, uma por chapa, conforme a Figura 2.

Figura 2 - Amostras retiradas
para análise.

39

Depois, tais amostras foram embutidas para passarem posteriormente por análise metalográfica.
Após o embutimento, as cinco amostras foram desbastadas com lixas 100, 200, 400, 800, 1000 e 1200,
polidas com óxido de cromo (5 um) e atacadas quimicamente com água régia (mistura homogênea
de três partes de ácido clorídrico para uma de ácido nítrico). As amostras foram levadas a um
microscópio óptico a fim de observar a microestrutura resultante do processo de estampagem. Para
fins de comparação, também foram embutidas e visualizadas no microscópio dois pedaços da chapa
laminada de AISI 304, uma na vertical e outra na horizontal, que passaram pelo mesmo processo de
preparação.
Por fim, após cada ensaio de estampagem a ferramenta foi levada fotografada com o objetivo
de evidenciar o desgaste da ferramenta associado com a rotação da mesma. Para avaliar a influência
dos parâmetros relacionados com a qualidade do acabamento superficial, foi realizada a medição de
rugosidade da região estampada de cada ensaio, assim como da chapa antes de passar pelo processo
de conformação. Para isso foram retirados de cada teste uma amostra de formato retangular de 15 mm
x 10 mm para a avaliação dos parâmetros Ra e Rz. Foram realizadas cinco medições de cada amostra,
calculando depois a média e o desvio padrão dos valores.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Uma das formas de diferenciar os processos de estampagem incremental de ponto único (SPIF)
é alterar a forma que a ferramenta se move durante a conformação da chapa. Existem três formas de
se fazer isso: a primeira é fazer com que a ferramenta se movimente sem rotação, a segunda é fazer
com que a ferramenta se movimente girando a diferentes velocidades e a terceira é fazer com que a
ferramenta gire livremente devido a força de atrito. A ferramenta de conformação apresenta um formato
esférico, que é pressionado contra a chapa para causar a deformação, sendo que a maior fonte de calor
nesse processo é o atrito. Se a ferramenta está parada, a mesma deslizará ao longo do material. Se a
ferramenta está à alta rotação, sua superfície irá deslizar sobre a chapa mais frequentemente e assim
espera-se um grande aumento da temperatura (devido ao maior atrito). Em relação ao desgaste, esperase um maior nível devido à maior distância relativa percorrida, porém, a condição de lubrificação e
a menor resistência do material da chapa em temperaturas mais altas poderiam diminuir o desgaste.
Através da Figura 3, é possível observar o desgaste da ponta da ferramenta de conformação para as
diferentes condições ensaiadas. As fotografias motram que houve menor desgaste nos ensaios 1 e 3.
Isso pode ser explicado pela menor velocidade relativa entre chapa e ferramenta no teste 1, e pela
melhor lubricidade no teste 3, graças ao grafite.

(A)

(B)

(C)

(D)

Figura 1 - Desgaste da ferramenta associado às diferentes condições.
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(E)

A Figura 4 apresenta um gráfico comparativo que relaciona a rugosidade Ra e Rz com a rotação
da ferramenta, mostrando os valores médios encontrados e o desvio padrão associado.

Figura 2 - Valores médios para os parâmetros de rugosidade com as respectivas barras de erro.
A rugosidade aumentou com a elevação da rotação, quando todas as outras condições foram
mantidas. Isso indica uma correlação positiva entre essas duas características. Foi verificada durante
os ensaios a formação de partículas desgastadas provenientes da peça. Embora o desgaste ou perda de
material da chapa não tenham sido medidos, espera-se que o desgaste tenha sido mais alto nas rotações
mais elevadas (devido ao maior movimento relativo e quantidade de energia envolvida). Esse possível
aumento do desgaste justificaria a obtenção das maiores rugosidades observadas.
Após os ensaios de estampagem incremental foi observada uma variação de profundidade nos
cones estampados. Vale ressaltar que a profundidade a ser estampada foi definida em 75 mm, contudo,
devido à recuperação elástica do processo, foram encontradas profundidades menores, conforme
mostra a Figura 5. Observa-se que não há a profundidade do ensaio 3, realizado com grafite. O mesmo
foi interrompido antes do término devido a um corte súbito no fornecimento de ar comprimido.

Fig. 3 - Profundidade
final após estampagem
incremental, para as
diferentes condições de
rotação.
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Essa redução da profundidade final após a estampagem incremental também poderia ser
explicada pelo aumento de temperatura, associado com as maiores rotações. Dois efeitos relacionados
à temperatura poderiam ter contribuído. De fato, em trabalhos semelhantes foi constatado que as
temperaturas da peça e da ferramenta chegam a mais de 150°C durante o processo. Assim, primeiro
se relaciona a expansão térmica que o material sofre durante o processo. Desta forma, a contração
térmica após resfriamento da peça provocaria redução do seu tamanho. O segundo efeito pode estar
relacionado à redução do módulo de elasticidade do material devido ao efeito da temperatura. Nesse
caso, o material teria sofrido maior elongamento dentro do regime elástico, justificando a maior
recuperação observada.
A microestrutura obtida foi analisada num microscópio com objetivo de verificar os impactos
do processo de estampagem a ponto único para diferentes rotações, como mostra a Figura 6. Observase uma zona deformada maior nas chapas estampadas em comparação com a chapa não deformada.

(A)

(C)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

Figura 6 - Microestrutura obtida em diferentes condições: (a) 0 rpm; (b) 500 rpm; (c) 500 rpm com
adição de grafite ao óleo lubrificante; (d) 1000 rpm; (e) 2000 rpm; (f) chapa antes da estampagem.
A Figura 7 mostra outras duas micrografias, com menor ampliação, comparando a estrutura
gerada a 2000 rpm com a chapa antes da estampagem. Visualmente, observa-se que os grãos mais
próximos da superfície estão mais deformados e aparentemente menores. É possível que na interface
entre peça e ferramenta a temperatura seja bem alta, podendo ser até mesmo suficiente para provocar
uma pequena recristalização concentrada logo abaixo da interface, o que explicaria um menor tamanho
médio dos grãos.
Figura 7 - Comparação da
microestrutura estampada
a 2000rpm (a), com a
microestrura original para
chapas metálicas de AISI 304.
(A)
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(B)

CONCLUSÕES
As seguintes conclusões são possíveis:
- A estampagem incremental é um processo viável e pode ser realizado em um centro de
usinagem CNC comum.
- A rugosidade da peça aumentou com a rotação. Esse comportamento poderia estar relacionado
ao desgaste da chapa.
- A recuperação elástica da peça conformada aumentou com a rotação. Isso pode ter acontecido
devido aos efeitos de contração térmica e de diminuição do módulo de elasticidade (maior elongamento
no regime elástico).
- Em relação à microestrutura, observou-se maior deformação e menor tamanho dos grãos em
relação à chapa não conformada. O primeiro fenômeno é naturalmente esperado, enquanto o segundo
pode ter sido causado por uma possível recristalização concentrada e localizada logo abaixo da interface
entre peça e ferramenta.
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RESUMO
O lubrificante utilizado nos motores a combustão dos veículos se degrada durante o uso, devido
a reações químicas e contaminações, e eventualmente precisa ser substituído. A velocidade e o nível
de deterioração dependem das condições de operação do motor, temperatura e umidade do ambiente,
e da formulação do lubrificante. Assim, é comum que esses produtos sejam substituídos quando
ainda lhes resta longo tempo de vida, o que significa prejuízo econômico e ambiental. Por outro lado,
também é possível que o óleo se deteriore completamente antes do intervalo de troca pré-estabelecido,
de forma que o uso nessas condições acarreta desgaste acentuado, maior consumo de combustível e
excessiva formação de depósitos. A manutenção preditiva surge como alternativa através da aplicação
de sensores embarcados para monitoramento em tempo real. Através de uma revisão de trabalhos já
publicados nessa área, algumas técnicas foram analisadas de acordo com seu princípio de operação,
vantagens e limitações. Sensores microacústicos e de reconhecimento químico podem ser considerados
promissores, embora ainda não sejam absolutamente confiáveis. A aplicação destes dispositivos ainda
é relativamente pequena no setor automotivo, apresentando grande potencial comercial.

Palavras chave: manutenção preditiva, óleo do motor, sensores embarcados.
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INTRODUÇÃO
O óleo lubrificante utilizado nos motores a combustão dos veículos se degrada durante o uso,
devido a reações químicas e contaminações, levando à perda das características originais e da lubricidade.
A manutenção desse produto se dá geralmente na forma preventiva, efetuando-se a substituição após um
determinado intervalo de tempo ou quilometragem, de acordo com a recomendação dos fabricantes do
óleo e/ou do veículo, as quais dependem de vários fatores (FITCH, 2004): o tipo de óleo utilizado, por
exemplo, de base mineral ou sintética; condições de operação do motor, como frequência de partidas
a frio, direção em estradas congestionadas, em terrenos montanhosos, ou puxando carga no engate; e
condições ambientais como temperatura e umidade relativa.
Como o processo de degradação é complexo, é comum que trocas de óleo sejam feitas antes
dos lubrificantes atingirem o fim de sua vida útil. Isso significa desperdício econômico e prejuízo
ambiental, pois além desses produtos proverem de fontes não renováveis, existe a questão relacionada
ao seu descarte.
Por outro lado, a presença de contaminantes ou outros fatores que acelerem a deterioração podem
fazer com que o lubrificante se torne inadequado antes mesmo de atingir os limites recomendados pelos
fabricantes, de forma que a troca ocorra bem depois do momento ideal. O uso do óleo nessas condições
pode causar sérios danos ao motor, entre eles: maior desgaste abrasivo dos mancais e comando de
válvulas; corrosão acelerada; formação de depósitos e borras, os quais podem obstruir os canais ou
filtros do sistema de lubrificação e levar a consequências catastróficas.
Devido às dificuldades em precisar os intervalos ideais para manutenção preventiva, o
monitoramento do óleo lubrificante em tempo real é uma boa estratégia preditiva. Para este fim, podem
ser citadas as medições de viscosidade através de sensores microacústicos (AGOSTON; ÖTSCH;
JAKOBY, 2005), e avaliação da qualidade pela determinação da condutividade (BASU et al., 2000),
(LATIF; DICKERT, 2011) ou da rigidez dielétrica (MUJAHID; DICKERT, 2012).
Essa área tem um enorme potencial comercial, dado a imensa frota de veículos em operação
no mundo. Diante desse cenário, o objetivo geral do trabalho é fazer uma revisão sobre os métodos em
questão.
METODOLOGIA
O monitoramento da qualidade do lubrificante em tempo real foi investigado e avaliado através
da revisão de trabalhos já publicados em periódicos, congressos, livros, teses, dissertações e relatórios
técnicos, principalmente em referências internacionais, já que essa área de pesquisa não é tão explorada
no Brasil.
Foram discutidas algumas técnicas, classificadas da seguinte maneira: sensores microacústicos para
medição de viscosidade; sensores eletroquímicos, que avaliam qualidade de acordo com parâmetros
elétricos como condutividade e permissividade; sensores de reconhecimento químico, que apresentam
sensibilidade seletiva a algum produto específico da degradação ou contaminação do lubrificante.
Estas estratégias foram analisadas de acordo com seu princípio de funcionamento, vantagens e
limitações. Por fim, as discussões realizadas permitiram a obtenção de algumas conclusões sobre os
métodos discutidos, sua aplicabilidade, e algumas limitações gerais.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sensores Para Medição de Viscosidade
Nessas técnicas, um circuito eletrônico detectará mudanças de frequência, amplitude ou fase
no sinal oscilatório vindo do sensor, o qual estará parcial ou totalmente inserido no lubrificante. As
variações são quadraticamente proporcionais à viscosidade e densidade do óleo. O sinal oscilatório
pode ser gerado e detectado através de sensores e transdutores piezelétricos.
A interface do sensor permanece imersa no óleo e precisa resistir ao ambiente severo, mas os
circuitos podem ser posicionados a alguns metros, ficando livres dos choques térmicos e mecânicos.
Assim, o sistema tem boa sensibilidade à viscosidade devido à multiplicação interna do circuito.
Porém, a distância entre sensor e gerador dos sinais, junto à flutuação da temperatura nos cabos e no
óleo, levam a erros de medição, de acordo com Hammond et al. (1997).
Agoston; Ötsch; Jakoby (2005) usaram um disco de quartzo piezelétrico de 8 mm de diâmetro
e eletrodos de 4 mm, operando com ondas superficiais, representado na Figura 1, para monitorar a
qualidade de óleos minerais de acordo com sua viscosidade.

Figura 1 - Ressonador
microacústico piezelétrico de
ondas acústicas superficiais.

A Figura 2 mostra a correlação entre a resistência medida pelo circuito eletrônico desenvolvido
e a viscosidade a 40 °C medida através de um viscosímetro convencional, para óleos minerais de
diferentes composições.

Figura 2 - Correlação da
resposta do sensor com
viscosidade a 40 °C para
diferentes amostras.
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Já as Figuras 3(a) e 3(b) mostram como a viscosidade (medida pelos dois métodos supracitados)
evoluiu de acordo com o envelhecimento artificial do óleo para três amostras de diferentes composições.

Figura 3(a) - Variação da
viscosidade cinemática a
40°C medida por viscosímetro
do tipo Ubbelohde com o
envelhecimento artificial de
diferentes amostras.

Figura 3(b) - Variação da
resposta do sensor com o
envelhecimento artificial de
diferentes amostras.

Constata-se que no caso da amostra A009, a medição tradicional da viscosidade indica
diminuição dessa propriedade (provavelmente devido à degradação térmica de aditivos modificadores
do índice de viscosidade), enquanto o sensor apontou maior viscosidade. Esse fenômeno ocorre porque
as ondas microacústicas atingem pequena profundidade, não sendo suficiente para detectar os efeitos
dos aditivos, os quais são constituídos de moléculas mais longas. No entanto, existe uma boa correlação
entre resistência (medida pelo sensor) e oxidação (medida por espectroscopia infravermelha), como
mostra a Figura 4. As Figuras de 1 a 4 foram adaptadas de Agoston; Ötsch; Jakoby (2005).

Figura 4 - Correlação entre
resposta do sensor e oxidação
medida por espetroscopia FTIR.
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Sensores Eletroquímicos
As medições se relacionam com características elétricas do lubrificante, como capacitância
e rigidez dielétrica, ou resistência e condutividade. Água, etileno glicol (aditivo comum em fluidos
de arrefecimento) e partículas desgastadas influenciam essas propriedades muito mais do que outros
parâmetros do óleo, causando grandes distorções na medição (MUJAHID; DICKERT, 2012).
A aplicação de sensores magnéticos para quantificação de particulados metálicos originados
do desgaste foi testada em vários trabalhos (TURNER; AUSTIN, 2003), (WU et al., 2013), mas
não apresentou bons resultados (MUJAHID; DICKERT, 2012). Um dos motivos é a deposição dos
sedimentos nas paredes do sensor na presença do campo magnético, que se sobrepõem em camadas
e geram medições incorretas. Devido a forte influência da água no resultado do sensor e a baixa
correlação com a lubricidade, a propriedade magnética do óleo não é um bom indicativo da sua
qualidade.
A medição da condutividade do óleo fornece boa estimativa do momento ideal da troca.
A análise dessa propriedade em motores a gasolina permitiu a observação de padrões de variação
definidos nos quatro estágios indicados na Figura 5 (BASU et al., 2000), explicados a seguir.
1- Queda abrupta ou suave da condutividade. Denota depleção de compostos eletricamente ativos
originados da aditivação, cuja quantidade definirá a forma da queda.
2- Variação mínima da condutividade. Indica depleção total desses compostos.
3- Aumento da acidez total e da viscosidade. Condutividade aumenta devido à natureza condutora de
componentes ácidos, e depois se estabiliza.
4- Queda da condutividade devido a maior viscosidade, que reduz a mobilidade iônica.

Figura 5 - Padrão de variação
da curva de condutividade para
óleo do motor, de acordo com
quilometragem.

Segundo o autor, o momento correto para substituição do lubrificante é indicado pelo ponto
de inflexão entre os estágios 3 e 4. Os resultados de um teste prático são apresentados na Figura
6, mostrando a evolução da reposta do sensor (denominado OCS) e de parâmetros importantes
para determinação da qualidade do óleo, tais como a basicidade total (TBN), acidez total (TAN),
viscosidade a 40 °C, corrosividade avaliada por calorimetria diferencial (DSC). Houve adição de 1L
de óleo para completar o nível, nos pontos indicados no gráfico. As siglas COS (Change Oil Soon) e
CON (Change Oil Now) expressam o aviso emitido pelo sensor conforme um algoritmo, indicando
que o óleo apresenta qualidade ruim e deve ser trocado. Estes pontos coincidem com as regiões onde
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os parâmetros indicam a perda da qualidade do lubrificante.

Figura 6 - Evolução da resposta do sensor e das características do óleo de
acordo com o número de horas em operação.
Sensores de Reconhecimento Químico
Esses sensores são convenientes, pois o complexo processo de degradação pode ser verificado
através de repostas únicas e diretas. Os princípios de detecção se baseiam no reconhecimento de
ácidos decorrentes da oxidação, que podem ser verificados pela incorporação seletiva desses grupos
em cavidades moleculares impressas (MUJAHID; DICKERT, 2012). Essas cavidades são fabricadas
pela formação de uma matriz em torno de modelos moleculares semelhantes aos que se deseja detectar.
No método em questão, ácido decanóico foi usado como modelo para constituição de uma matriz
polimérica pelo método sol-gel, recobrindo um sensor microacústico e permitindo incorporação de
ácidos carboxílicos com 5 a 15 carbonos. A introdução do sistema sensor em um óleo usado apresenta
queda da frequência do sensor de acordo com a massa de componentes ácidos no óleo. A constituição
dessa matriz em camadas sensíveis de escala nanométrica evita alteração da resposta do sistema
devido à presença de água e outros contaminantes, ou pela variação de viscosidade, medindo apenas
efeitos químicos da oxidação.
Outra possibilidade se dá pelo uso de circuitos eletrônicos para análise da condutância (LATIF;
DICKERT, 2011). Nesse método, transdutores interdigitais são cobertos por uma camada cerâmica
ou polimérica, que apresenta boa condutividade graças à dopagem com nanotubos de carbono. Essa
estratégia baseia-se na transferência de carga entre os componentes oxidados e os nanotubos, de forma
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que os elétrons roubados pelos ácidos carboxílicos aumentam a condutância do compósito. A Figura 7
apresenta a resposta desse sistema quando o sensor é mergulhado em amostras de óleo em diferentes
níveis de degradação: lubrificante novo, envelhecido artificialmente por 40 horas, e por 83 horas. O
uso de poliuretano como material de deposição foi mais eficiente do que de titânia, pois o primeiro
pôde ser processado com maiores espessuras. A titânia, no entanto, deu maior vida útil ao elemento
sensor, por ser mais resistente à corrosividade característica dos lubrificantes degradados.

Figura 7 - Condutância do sensor recoberto com camadas de poliuretano dopadas com nanotubos de
carbono, de acordo com exposição a óleos novos e envelhecidos por 40h e 83h.
CONCLUSÕES
Os sensores para medição de viscosidade são simples, baratos e compactos, mas como não
detectam os efeitos dos aditivos modificadores do índice de viscosidade, não são adequados para este
fim. Como têm boa correlação com o teor de oxidação, eles podem ser aplicados para monitoramento
da qualidade do lubrificante, visto que a oxidação é um bom indicativo da qualidade do lubrificante,
segundo Agoston, et. al. (2005).
Os sensores eletroquímicos podem produzir alarmes falsos devido à presença de água
ou contaminantes, por isso devem ser utilizados com cautela. Além disso, como os efeitos dos
contaminantes e produtos da oxidação ocorrem de forma simultânea, esse método não permite o
discernimento das causas de alguma alteração do sinal do sensor.
As estratégias baseadas no reconhecimento químico de produtos da oxidação são as mais
promissoras, pois são imunes aos contaminantes, a água, e outros fatores que possam atrapalhar a
medição da qualidade do óleo pelo elemento sensor. Esse comportamento se dá pelo uso de camadas
em escala micro ou até nanométrica que permitem incorporação seletiva dos grupos funcionais que se
deseja observar.
Em geral, os principais desafios estão relacionados à corrosividade e abrasividade do óleo,
que limitam vida útil dos elementos sensores. Além disso, outra limitação é a baixa precisão devido
a choques térmicos e mecânicos. Um ponto positivo é que atualmente existe grande acessibilidade
a microcontroladores e sistemas microeletromecânicos, ajudando a reduzir os custos associados aos
materiais e aos sistemas de aquisição e controle dos sinais.
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