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INTRODUÇÃO: 

De acordo com a ABNT NBR 6175 de 2015, usinagem é um processo mecânico que, mediante a 

remoção de material (cavaco) por determinada ferramenta, visa conferir a uma peça forma, dimensões 

e/ou acabamento especificado. Há tempos é o processo de fabricação mais utilizado em indústrias por 

ser um dos poucos nos quais essas características podem ser obtidas de maneira relativamente 

controlada. Além disso, o processo evoluiu de operações completamente manuais para as atuais 

máquinas comandadas por Controle Numérico Computadorizado (CNC). 

Para condições normais de usinagem, DINIZ, MARCONDES e COPPINI (2014) afirmam que o 

cavaco é formado de forma cíclica e periódica, pelas deformações elásticas e plásticas causadas pela 

aplicação de altas tensões cisalhantes. A maior parte da energia associada a tais deformações e ao atrito 

gerado no processo se transforma em calor promovendo a formação de um gradiente de temperatura na 

região de corte, conforme esquematizado na Fig. 1. Note-se que a região de máxima temperatura se 

forma na interface cavaco-ferramenta, o que pode fazer com que algumas partes da ferramenta atinjam 

níveis térmicos perigosos. 

 

 

Figura 1 - Distribuição de temperatura na região de corte.  

Fonte: Adaptado de KENDALL, 1990. 
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 Um dos meios mais comuns e eficientes de se minimizar esse problema é o uso dos fluidos de 

usinagem, ou fluidos de corte, que promovem dois efeitos principais: a refrigeração e a lubrificação. O 

primeiro se dá pela transferência de calor do conjunto ferramenta/cavaco para o fluido, atuando 

diretamente na redução da temperatura no processo. Já o segundo atua de forma indireta nessa 

diminuição, ao reduzir os efeitos de atrito e sua consequente liberação de energia. 

 Tais fluidos podem ser divididos em 2 tipos: soluções e emulsões. O primeiro é constituído por 

um fluido base (óleo mineral, por exemplo), um solvente e um fluido sintético (ou água), podendo 

apresentar também diferentes aditivos, solúveis no fluido sintético ou na água. O segundo, por sua vez, é 

caracterizado por 2 fases: uma fase contínua de água e uma fase descontínua de pequenas partículas de 

óleo ou fluido sintético suspenso. No chão de fábrica, as emulsões são chamadas de “óleo solúvel”. 

Nelas, assim como nas soluções, são adicionados aditivos que buscam melhorar o desempenho do 

fluido: aditivos de elevada pressão, detergentes, anti-névoa, anti-espuma, essências (inibidores de odor), 

inibidores de corrosão, corantes e agentes antimicrobianos (NACHTMAN, 1990). 

 Em geral, em temperaturas baixas ou moderadas, os óleos base (minerais, vegetais ou sintéticos) 

conseguem fornecer o poder lubrificante necessário para o bom andamento do processo. Entretanto, para 

processos que atinjam altas temperaturas, é importante o uso dos aditivos de extrema pressão (EP), os 

quais atuam na redução do atrito quando expostos a altas pressões superficiais, ao reagirem com a 

superfície metálica. 

 No entanto, por dependerem do processamento de reações, a ação dos aditivos EP é condicionada 

a temperaturas de ativação. Apesar disso, a indústria não possui, em seu estado atual, formas confiáveis 

de se estimar a temperatura na usinagem, o que seria essencial tanto para facilitar a escolha de fluidos 

para determinados processos quanto para aumentar a eficiência e o rendimento de outros que, hoje, não 

utilizam os fluidos ideais. 

É importante notar que, segundo DINIZ, MARCONDES e COPPINI (2014), as altas tensões 

normais envolvidas no processo de usinagem levam à deformação do material do cavaco sobre a 

ferramenta. Com isso, o cavaco se adere à ferramenta, criando uma região chamada de zona de 

aderência. A existência de tal região gera problemas tanto para a atuação do fluido, que não consegue 

alcançar a aresta de corte sob condições normais de aplicação, quanto para a medição da temperatura 

local. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo obter uma correlação para estimar as 

condições de temperatura em um processo de usinagem com base em parâmetros da operação e do 

fluido, e avaliar o efeito térmico na ação dos fluidos de corte. As medições são feitas em região fora da 

zona de aderência. 
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METODOLOGIA: 

 Para os testes e coletas de dados, o Laboratório de Usinagem da Faculdade de Engenharia 

Mecânica da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) disponibilizou o Torno CNC ROMI, 

modelo Galaxy 20 (com 20 kW de potência nominal e 3500 RPM de capacidade no eixo-árvore). 

O material escolhido foi o Aço SAE ABNT 1045, em formato de tarugo com 50 mm de diâmetro 

e 100 mm de comprimento. Como fluido de usinagem, foi utilizado o óleo emulsionável VASCO 7000, 

fabricado pela Blaser Swisslube. 

 Os parâmetros de usinagem são apresentados na Tab. 1 a seguir e cada condição é repetida ao 

menos 1 vez. 

 

Tabela 1 - Matriz experimental. 

Condição Velocidade de corte [m/min] Concentração do Fluido [%] 

1 100 8,0 

2 250 8,0 

3 100 12,0 

4 250 12,0 

 

 A velocidade de corte é o parâmetro de usinagem que mais significativo para a temperatura na 

usinagem porque impacta diretamente na energia cinética do sistema. Os demais parâmetros (avanço e 

profundidade de usinagem foram mantidos constantes e iguais a 0,08 mm/rev e 1,0 mm - 

respectivamente). 

Para relacionar características do fluido e da operação com a temperatura, seria necessário um 

meio de medi-la para cada condição testada. Para isso, utilizou-se um termômetro digital portátil 

infravermelho. 
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RESULTADOS ESPERADOS:  

 No momento de escrita do presente resumo, a parte experimental ainda não foi concluída. Por 

isso, a sessão de “Resultados e Discussão” é, aqui, substituída pelos resultados esperados. 

 Para a correlação, espera-se obter uma equação que permita relacionar a temperatura da região 

próxima à região de corte com os parâmetros do processo: velocidade de corte, avanço e composição do 

fluido de usinagem, que forneça uma estimativa inicial e permita, por exemplo, uma primeira escolha de 

aditivo EP a ser testado em uma operação específica. 

 Além disso, também se espera que a utilização de concentrações diferentes de fluido afete a 

correlação, por alterar a capacidade calorífica do fluido e, portanto, a transferência de calor e o gradiente 

de temperatura do processo. Por isso, caso a concentração do fluido ou seu calor específico não possam 

ser levados em consideração na equação obtida, deverá ser criados parâmetros de validação para a 

correlação. 
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