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Resumo 

Este relatório descreve o trabalho realizado em âmbito empresarial na empresa 

MoldIt de dissertação de mestrado do Mestrado Integrado em Engenharia Metalúrgica e 

de Materiais da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

O processo de eletroerosão é cada vez mais utilizado como processo alternativo 

à maquinagem convencional. De facto, muitos componentes possuem determinadas 

propriedades, como dureza elevada ou reatividade, que os impede de serem fabricados 

por processos convencionais, surgindo a eletroerosão como processo alternativo. No 

entanto, este processo, como qualquer outro, também apresenta desvantagens e, como 

tal, é necessário procurar formas de as contornar e perceber como os próprios 

parâmetros de processamento podem influenciar o acabamento da peça final. 

A presente dissertação insere-se no estudo da influência dos parâmetros 

utilizados no processo no estado superficial de amostras maquinadas por eletroerosão. 

Para tal, foram realizados ensaios onde foram maquinados três provetes com três 

elétrodos de dimensões distintas, segundo três conjuntos de parâmetros. 

Tendo em consideração os parâmetros utilizados nos ensaios, selecionados de 

acordo com as tabelas de máquina, os valores de rugosidade obtidos encontram-se 

dentro dos limites estipulados pela empresa. A camada branca na superfície dos 

provetes apresentou uma espessura inferior a 3,5 µm, sendo que a variação dos 

parâmetros de ensaio não se traduziu numa alteração significativa desta espessura. 
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Abstract 

This report describes the work carried out in a business environment in the company 

MoldIt dissertation of the Integrated Masters in Metallurgical Engineering and Materials 

of the Faculty of Engineering of the University of Porto. 

 The process of electroerosion is increasingly used as an alternative process to 

conventional machining. In fact, many components have certain properties, such as high 

hardness or reactivity, which prevents them from being manufactured by conventional 

processes, resulting in electroerosion as an alternative process. However, this process, 

like any other, also has disadvantages and as such, it is necessary to look for ways to 

circumvent them and to realize how the processing parameters themselves can 

influence the finish of the final part.  

The present dissertation is inserted in the study of the influence of the 

parameters used in the process in the surface state of samples machined by 

electroerosion. For that, tests were performed where three test pieces with three 

electrodes of different dimensions were machined according to three sets of 

parameters. 

 Taking into account the parameters used in the tests, selected according to the 

machine tables, the obtained roughness values are within the limits stipulated by the 

company. The white layer on the surface of the specimens had a thickness of less than 

3.5 μm, and the variation of the test parameters did not result in a significant change 

in thickness. 

 

 

Keywords 

Electroerosion; Electrode; Dielectric fluid; Surfaces; Surface roughness, Steels. 
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Capítulo I – Introdução e enquadramento 

 

I.1 Projeto e Objetivos 

A presente dissertação surgiu de uma proposta da empresa MoldIt, focalizando-

se na análise do efeito da eletroerosão no estado superficial de aços. A empresa revelou 

interesse em melhorar o estado superficial dos componentes pós-erosão, uma vez que 

a qualidade superficial das peças obtidas dificulta a fase posterior de polimento. Os 

objetivos do estudo são identificar possíveis causas que poderão provocar o problema 

de inadequado estado superficial e implementar medidas para a resolução do mesmo. 

O presente estudo é iniciado com a realização de um ensaio de acordo com todos 

os procedimentos seguidos pela empresa, e, em seguida, com base nos resultados 

obtidos, serão propostas soluções que permitam a resolução do problema exposto. 

 

I.2 Apresentação da Empresa MoldIt - Indústria de Moldes S.A. 

 

Como se pode ler no sítio da empresa (www.moldit.pt), a empresa foi fundada a 8 de 

agosto de 1990. A MoldIt é uma organização consolidada, que tem registado ao longo da 

sua existência um crescimento sustentável e dinâmico, posicionando-se como uma 

empresa de elevado rigor técnico na produção de moldes e peças de plásticos. O seu 

principal objetivo é assegurar competências de inovação capazes de garantir o 

cumprimento das necessidades dos clientes com o mais alto nível de qualidade. 

A MoldIt dedica todos os seus esforços na promoção de processos de melhoria 

contínua, apostando na qualificação técnica dos seus colaboradores e na constante 

atualização dos meios de produção, comunicação e informáticos adequados às mais 

exigentes e estimulantes solicitações do mercado. 
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Figura 1 – Aspeto exterior da MoldIt (empresa do Grupo Durit). 

 

I.3 Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação está organizada em cinco capítulos. 

O Capítulo I apresenta uma breve explicação do trabalho realizado na presente 

dissertação e os seus objetivos. 

O capítulo II é relativo ao estado de arte, onde são expostos alguns fundamentos 

sobre o processo de eletroerosão e materiais utilizados no mesmo. 

O capítulo III consiste na apresentação dos procedimentos experimentais, onde é 

explicada a metodologia seguida para a obtenção de resultados assim como os materiais 

e ferramentas necessários para a sua obtenção. 

O capítulo IV apresenta os resultados obtidos nos ensaios realizados e a sua 

análise a discussão. 

Para concluir, o capítulo V apresenta as conclusões retiradas da análise dos 

resultados obtidos. 
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Capítulo II – Estado da Arte  

 

II.1 Processo de Eletroerosão  

No presente capítulo será apresentado o estado da arte do processo de 

eletroerosão (EDM), onde serão abordados os conceitos essenciais para o seu 

funcionamento, assim como as modificações metalográficas inerentes e o efeito dos 

parâmetros que mais influenciam a qualidade final dos componentes maquinados. 

II.1.1 Descrição do Processo 

No mundo industrial existe, cada vez mais, a necessidade de produzir 

componentes com geometrias cada vez mais finas e mais complexas e ao mesmo tempo 

conseguir alcançar a redução do número de operações requeridas para o resultado 

desejado. É aqui que o processo de eletroerosão despertou o interesse de muitas 

indústrias de transformação, pois este possibilitaria trabalhar com um leque maior de 

materiais, sem grandes restrições e ao mesmo tempo permitir alcançar um rigor 

dimensional que não era possível de atingir através de processos convencionais como o 

torneamento, fresagem ou furação [1]. Muitos dos materiais que têm sido propostos e 

postos a uso como matéria prima nas indústrias de transformação, não são possíveis de 

maquinar por processos convencionais ou, quando o são, acrescentam à produção gastos 

excessivos derivados do desgaste elevado das ferramentas utilizadas. Assim sendo, tem 

havido, cada vez mais, o interesse no desenvolvimento e na exploração da aplicação de 

processos não convencionais em diferentes indústrias com o objetivo de minimizar os 

custos de operações que teriam que ser executadas por um conjunto de processos 

convencionais, ou até mesmo para maquinar materiais que os anteriores processos não 

consigam [1].  

A eletroerosão, como já referido, é categorizado como um processo de 

maquinagem não convencional, sendo hoje em dia, dentro do mesmo grupo, um dos 

mais utilizados para a remoção de material. Uma das principais características que 
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destacam os processos não convencionas é o contacto quase nulo entre a ferramenta de 

trabalho e a peça a trabalhar, sendo a remoção de material garantida por ações 

químicas, elétricas, térmicas ou a combinação destas [1].  

O processo de eletroerosão desenvolve-se com o conjunto elétrodo-peça imerso 

num líquido dielétrico, onde a remoção de material é conseguida através de descargas 

controladas na “folga” desse mesmo conjunto. A peça é normalmente ligada ao polo 

negativo (funcionando como cátodo) e o elétrodo ao polo positivo de uma fonte de 

corrente contínua (funcionando como ânodo), como ilustrado na figura 2. A descarga 

elétrica só ocorre quando o elétrodo se encontra a uma distância relativamente curta 

da peça. A remoção do material ocorre pela sua fusão e subsequente vaporização. Os 

detritos provenientes da remoção, são arrastados pelo líquido dielétrico da zona de 

trabalho. Após a remoção de material pretendida, a descarga elétrica é interrompida, 

o elétrodo levanta novamente, dando-se início a um novo ciclo [1, 2].   

 

 

Figura 2 - Detalhe do processo de eletroerosão por penetração, com jatos direcionados. 

 

Como já referido, a remoção de material ocorre na folga entre o elétrodo e a 

peça, sendo dividida em três estágios distintos[3]. A primeira fase do fenómeno de 

remoção de material é designada por fase de ignição. Nesta fase é aplicada uma alta 

tensão entre o elétrodo e a peça. Os átomos do fluido dielétrico serão afetados pela 
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tensão criada entre o elétrodo carregado negativamente e a peça carregada 

positivamente. Não haverá qualquer alteração física no fluido dielétrico até a tensão 

aplicada ao sistema elétrodo-peça superar a rigidez dielétrica do mesmo. Quando a 

rigidez dielétrica é ultrapassada estamos perante o ponto de ionização. Ao ser atingido 

este ponto é criado um campo elétrico. Ao ser criado o campo elétrico é estabelecido 

um canal de descarga entre os elétrodos. A contínua passagem de corrente irá vaporizar 

o líquido dielétrico por efeito joule, num curto espaço de tempo. Assim sendo é formada 

uma “ponte“ gasosa, um canal de plasma, entre o elétrodo e a peça. Nas imediações 

do canal de plasma é formada uma bolha de gás, consequência da evaporação do fluido 

dielétrico. Após a formação da bolha, dá se a descarga principal, dando início à segunda 

fase [3-5].  

A segunda fase é designada de fase de descarga e é caracterizada por uma 

descarga principal, na qual uma avalanche de eletrões é direcionada ao ânodo 

(elemento positivo). As partículas carregadas colidem com os átomos do fluido 

dielétrico, atingindo depois a superfície dos elétrodos. Iões carregados positivamente e 

eletrões colidem contra a superfície dos elétrodos. O fenómeno de colisão das partículas 

irá transformar a energia cinética em energia térmica, aumentando rapidamente a 

pressão no canal de plasma por parte da vaporização do dielétrico. O calor gerado 

começa a irradiar todo o fluido dielétrico na interface do canal de plasma assim como 

na superfície do elétrodo e da peça chegando a ser atingidas temperaturas entre os 

polos de 8000ºC a 12000 ºC [6]. Esse fenómeno (irradiação) leva à fusão e, por vezes, à 

vaporização do material do elétrodo e da peça. Durante cada incremento de tempo, a 

radiação do plasma vaporizado dissocia e ioniza uma fina “capa” cilíndrica de líquido 

na interface plasma-dielétrico. Este fenómeno faz com que a massa do plasma aumente 

graças à massa desta “capa” cilíndrica. O raio do canal de plasma aumenta com o 

tempo, uma vez que a alta pressão interna no canal empurra o fluido dielétrico de alta 

densidade, convertendo-o a plasma na interface [3-5]. Quando o fornecimento da 

corrente contínua de impulso atinge aproximadamente os 20000 a 30000 Hz, esta é 

desligada e o canal de plasma é interrompido e é dado início à fase final [6]. 
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A fase final é a fase de erosão. Antes de ser cortada a tensão de pulso ao sistema, 

tanto o material altamente aquecido do elétrodo como o da peça, são mantidos num 

equilíbrio metastável por um curto espaço de tempo. Quando a tensão de pulso cessa, 

a pressão do canal de plasma baixa rapidamente e dá-se início ao processo de erosão. 

As cavidades fundidas superaquecidas explodem violentamente devido à rápida 

mudança de pressão e, em seguida, o material fundido retorna ao volume ocupado pelo 

plasma. O material fundido é rapidamente arrefecido pelo dielétrico, onde solidifica 

em partículas (detritos) esféricas. As partículas são removidas da folga pelo fluido 

dielétrico, evitando que se liguem às superfícies do elétrodo ou da peça [3, 5]. 

Resumidamente, os fenómenos que ocorrem na folga são compostos pelas três 

fases principais apresentadas na figura 3. 

 

Figura 3 - Modelo dos fenómenos que ocorrem na folga durante a eletroerosão [7]. 

 

Pretende-se agora explicar como ocorre o avanço da ferramenta durante o 

processo de eletroerosão. Ao contrário dos métodos convencionais, a velocidade de 

avanço da ferramenta sobre a peça não é constante. A metodologia de controlo do 

avanço, representado na figura 4, mantém a folga com uma largura adequada. Existe 

um pequeno atraso entre a aplicação do impulso de tensão e a formação do impulso de 

corrente resultante, sendo este denominado de atraso de ignição. Folgas maiores 

provocam atrasos de ignição maiores, associados também a uma maior tensão média na 

folga. A velocidade de avanço da ferramenta aumenta quando a tensão média na folga 

é maior que a tensão definida pelo operador, designada por tensão do servomecanismo. 



ANÁLISE DO ESTADO SUPERFICIAL DE AÇOS NO PROCESSO DE ELETROEROSÃO 

 

7 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

No caso inverso, a velocidade de avanço diminui e o elétrodo recua. Uma folga menor 

irá originar um atraso de ignição mais pequeno [5].  

 

 

Figura 4 - Tensão na folga e formas de impulso obtidos no controlo da velocidade de avanço da ferramenta [7]. 

 

Após o avanço da ferramenta até à folga adequada entre o elétrodo e a peça, é 

aplicada uma alta tensão. Na figura 5 encontra-se representada a normal sequência de 

acontecimentos na formação da descarga elétrica onde é possível observar um impulso 

característico do processo de eletroerosão, observado com um osciloscópio, sendo 

também evidente a relação que existe entre tensão e corrente. É ainda possível observar 

pela figura que é aplicada normalmente uma tensão de 80 V, responsável pela ionização 

do dielétrico e pela subsequente criação do campo elétrico entre as extremidades dos 

polos. Sob a ação deste mesmo campo será criado, por parte dos iões e eletrões livres, 

um canal de descarga que se torna condutor. Uma vez estabelecido o canal de descarga 

a tensão na folga desce para o valor de descarga de aproximadamente 25 V. A corrente 

elétrica aplicada ao sistema continua até ao corte da tensão de descarga. Após este 

corte é dado um intervalo de impulso antes da aplicação de um novo impulso de tensão. 

O intervalo entre impulsos é necessário para que ocorra a recuperação do dielétrico, 

conseguida através da desionização do canal de descarga, permitindo assim que a 

próxima descarga ocorra num local diferente e independente entre os elétrodos. 

Seguidamente, após o recuo da ferramenta e seu reposicionamento sob a área seguinte 

a maquinar, é dado início a um novo ciclo [8]. 
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Figura 5- Impulso característico do processo de eletroerosão [1] . 

 

A maquinagem por eletroerosão é indicada para processos que envolvam 

materiais de alta dureza, com ponto de fusão bem definido, e de difícil maquinagem 

por processos convencionais. A aptidão ao processo de eletroerosão não depende 

diretamente das propriedades mecânicas dos materiais, ao contrário dos processos 

convencionais, sendo possível maquinar aços que tenham sido já sujeitos a tratamentos 

térmicos (como, por exemplo, aços revenidos, temperados ou recozidos). Graças a esta 

vantagem é possível evitar que peças já maquinadas sofram deformações durante o 

processo de tratamento térmico [9, 10]. 

Visto que o fundamento da remoção do material se baseia no fenómeno da 

condução elétrica, a aplicação do processo EDM fica então limitada a materiais 

condutores e semicondutores, independentemente de serem ou não metálicos. A figura 

6 mostra um gráfico onde se encontram representados alguns materiais classificados 

pela sua condutividade elétrica e, ainda, o campo de aplicação da eletroerosão. 
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Figura 6 - Condutividade elétrica de alguns materiais e campo de aplicação da eletroerosão [11]. 

 

A maquinagem por eletroerosão tem vários benefícios, sendo estes o contacto 

nulo da peça e da ferramenta, a possibilidade de maquinar formas complexas, com 

arestas vivas, proporcionando melhores acabamentos superficiais. O processo permite 

ainda a redução no número total de operações de produção de um componente, a 

redução do número de peças rejeitadas e a implementação de controlo por computador 

que irá diminuir a interferência do operador. Contudo, apresenta como limitações uma 

taxa de remoção de material inferior à dos métodos tradicionais, e a necessidade de 

uma prévia produção de elétrodos consumíveis específicos [8, 12]. 

A eletroerosão subdivide-se em dois grupos principais: a eletroerosão por fio, 

onde o elétrodo é um fio de metal condutor, e a eletroerosão por penetração, onde a 

geometria do elétrodo é maquinada de forma a ser o negativo da cavidade resultante 

após maquinagem [10]. Este trabalho incide apenas no segundo método, ou seja, na 

eletroerosão por penetração.  
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II.1.2 Sparking System – Comportamento das faíscas  

Uma das características intrínsecas da eletricidade é a forma como esta se propaga, 

sempre através da distância mais curta disponível. No processo de eletroerosão, a 

característica mencionada é usada para descrever teoricamente a forma como se dão 

as descargas entre a ferramenta e a peça [13]. 

À primeira vista, a superfície obtida após o processo de eletroerosão, tanto na 

ferramenta (elétrodo) como na peça, aparenta ser lisa aquando analisada por inspeção 

visual. No entanto, esta superfície é composta por irregularidades com dimensões muito 

reduzidas. Estas são os picos e os vales resultantes de descargas consecutivas sobre a 

superfície das mesmas. Quando o elétrodo e a peça se encontram à distância adequada 

para que a descarga ocorra, os picos presentes nas superfícies do elétrodo e da peça 

tornam-se os pontos no qual a descarga irá ocorrer. Ao longo das duas superfícies haverá 

um pico do elétrodo e um pico da peça, que se encontram a uma distância mais curta 

que os restantes picos da peça e do elétrodo. Uma vez que a eletricidade flui através 

da distância mais curta possível, ocorrerá uma faísca entre estes picos [13]. Na figura 7 

é apresentada uma ilustração do fenómeno descrito anteriormente. 

 

Figura 7 - Esquema da descarga no ponto em que o elétrodo e a ferramenta estão mais próximos [13]. 

 

Da primeira descarga resultará a remoção de material, tanto no pico da 

ferramenta como no pico da peça, fazendo assim com que a distância entre estes 

aumente. Após a descarga anterior, o local onde ocorreu a remoção já não apresenta a 

menor distância entre picos para se realizar a seguinte descarga. Assim sendo, o foco 
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da descarga passa para a localização do conjunto de picos que apresentem a menor 

distância entre si [13]. A Figura 8 ilustra o movimento das descargas com a mudança 

dos respetivos picos mais próximos. O movimento das faíscas ao longo da superfície dá-

se então em função da remoção do material e do seu posicionamento para a nova menor 

distância existente entre os picos da superfície da peça e da ferramenta. 

 

 

Figura 8 - Movimento das faíscas entre o conjunto de picos que apresentam a menor distância [13]. 

 

 

O período de tempo em que existe um canal condutor e nele flui corrente elétrica 

é denominado de tempo de descarga (on-time), medido normalmente em 

microssegundos (µs). É durante este período que surge a faísca entre os dois picos e se 

dá a formação de um canal de descarga. A passagem de corrente irá vaporizar o meio 

envolvente, sendo o produto da sua passagem uma bolha de gás com crescente 

tendência a expandir-se na direção oposta à fonte de calor (faísca). Quando é cortada 

a corrente, a bolha colapsa. Após este colapso cria-se um vazio, que irá possibilitar a 

renovação do fluido elétrico e a limpeza e o arrefecimento da zona de trabalho. O 

período descrito anteriormente é denominado de tempo de pausa (off-time). É neste 

período que é dado tempo suficiente para que ocorra a correta desionização do fluido 

dielétrico, de modo a que a seguinte descarga ocorra em condições favoráveis. Quando 
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o off-time não permite a correta desionização do canal de descarga, torna-se difícil 

manter a estabilidade do corte e poderão ocorrer fenómenos resultantes com efeitos 

nefastos para o processo [1,13]. 

 

II.2 Parâmetros do processo de EDM 

A escolha correta e o controlo dos parâmetros utilizados no processo de 

eletroerosão é visto como um dos fatores chave para a condução de um processo 

eficiente.  

A eficiência de um processo é medida através da taxa de remoção de material, 

do desgaste que o elétrodo sofre durante o processo e da qualidade superficial obtida. 

Assim sendo, são apresentados de seguida alguns dos parâmetros intrínsecos ao processo 

e o seu efeito nos fatores anteriormente enunciados [1]. 

 

II.2.1 Tensão  

A tensão que se instala entre os elétrodos, ferramenta e peça, é responsável pela 

ionização do fluido dielétrico, sendo que através desta é possível a formação de um 

canal de descarga, como já referido [1]. 

Normalmente no processo de maquinagem por eletroerosão a tensão de descarga 

é influenciada principalmente pelos materiais do elétrodo e da peça. Assim sendo, um 

aumento do valor de tensão (mantendo todos as outras variáveis contantes) traduzir-se-

á num aumento da energia fornecida por descarga, resultando assim em superiores taxas 

de remoção de material. Contudo, a superfície resultante de um processo conduzido 

com tensão demasiado elevada é caracterizada por crateras irregulares e de grandes 

dimensões, pondo assim em causa a qualidade superficial obtida [14]. 
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II.2.2 Intensidade da corrente  

A intensidade de corrente é considerado um parâmetro chave do processo de 

eletroerosão, uma vez que é este parâmetro que dita a quantidade de energia que é 

imposta ao sistema [13]. O limite da sua aplicação está relacionado com as condições a 

que a folga se encontra sujeita. Assim sendo o seu valor é definido e regulado em função 

dos seguintes fatores [15]: 

➢ Limite máximo do nível de rugosidade que a peça pode apresentar após 

maquinagem (qualidade superficial); 

➢ Desgaste do elétrodo; 

➢ Velocidade de erosão; 

➢ Características térmicas e de condutividade elétrica do elétrodo;  

➢ Área de contacto entre o elétrodo e a peça. 

 

No processo de eletroerosão a cadência de remoção de material é proporcional à 

intensidade da corrente aplicada. Quando é utilizada uma elevada intensidade a taxa 

de remoção de material será maior. Contudo a utilização de elevadas intensidades de 

corrente está restrita apenas a grandes áreas de “contacto” e a qualidade superficial 

obtida é baixa (a superfície apresenta um grau de rugosidade elevado) [14]. 

O acabamento superficial resultante do processo de maquinagem é guiado em 

função de dois fatores: a intensidade de corrente e a duração do período “on-time” 

(período no qual ocorre a descarga). Valores elevados de intensidade de corrente e 

longos períodos de “on-time” produzem superfícies com um elevado grau de rugosidade. 

Assim sendo, os melhores acabamentos superficiais são obtidos através da escolha de 

valores de intensidade de corrente mais baixos e durações de “on-time” mais curtas 

[14]. 
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II.2.3 Polaridade  

A escolha da polaridade do elétrodo toma um papel fundamental na qualidade 

superficial do componente final. Normalmente, quando se opta por usar a ferramenta 

com polaridade positiva, a superfície originada é constituída por uma camada de 

crateras de estrutura irregular. No caso contrário, a superfície da cavidade maquinada 

é caracterizada por crateras planas sem grandes irregularidades, sendo que o pico mais 

alto de cada cratera apenas ultrapassa ligeiramente a área adjacente da superfície da 

peça [14]. 

A escolha da polaridade também terá efeitos sobre a eficiência de remoção de 

material. Ao escolher o elétrodo como cátodo, a taxa de remoção do material está 

dependente da “queda” de potencial no ânodo. Quando o ânodo atinge temperaturas 

muito elevadas ocorre a vaporização do seu material à superfície. A corrente de átomos 

libertados pelo ânodo, através da sua vaporização, irá interferir com a corrente de 

eletrões que se desloca na direção do mesmo. A colisão dos átomos com os eletrões 

provoca a sua ionização, sendo parte da energia proveniente deste fenómeno absorvida 

pelos eletrões. Posteriormente, os eletrões energicamente reforçados embatem contra 

a superfície do ânodo, aumentado assim o fenómeno de vaporização e a taxa de remoção 

de material [14].  

 

II.2.4 Duração de pulso e intervalo de pulso  

Cada ciclo tem um “on-time” e um “off-time”. Sendo que todo o trabalho é 

realizado durante o “on-time”, a duração destes impulsos e o número de ciclos por 

segundo é de extrema importância. A remoção de material é diretamente proporcional 

à quantidade de energia aplicada durante o “on-time”. O tempo de descarga irá 

influenciar a velocidade de avanço de trabalho, a qualidade superficial obtida e o 

desgaste do elétrodo sofrido. A energia transferida é o resultado da combinação da 

intensidade de corrente aplicada com a duração do “on-time”[13]. 
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Como já foi mencionado anteriormente, o período de pausa, ou off-time, é 

necessário para que ocorra a correta desionização do canal de descarga. A sua duração, 

no caso de ser muito prolongada, irá afetar a velocidade do processo. Contudo, é 

necessário que este ocorra para que o processo decorra da forma mais estável possível. 

Se não houver estabilidade no processo, não só não se consegue alcançar uma 

velocidade constante (de modo a saber uma estimativa de tempo de trabalho) como 

poderemos estar a dar condições para que ocorram curto-circuitos ou descargas 

estáticas, que poderão danificar a superfície a ser erodida e a superfície da ferramenta. 

O período de pausa não irá afetar o desgaste do elétrodo pois, durante este, não passa 

corrente no sistema (caso se encontre estável). Assim sendo este parâmetro irá apenas 

influenciar a velocidade de corte e a estabilidade do processo, mas não o número de 

faíscas que ocorrem por descarga [16]. 

O tempo de descarga, juntamente com o tempo de pausa, criam um ciclo de 

descarga elétrica. A duração de um ciclo é o tempo entre duas descargas consecutivas. 

Um dos indicadores de eficiência do processo é o duty cicle. Este indicador relaciona o 

tempo de descarga (tf) e a duração do ciclo de descarga (tp), sendo calculado através 

da equação (1) [16].  

𝐷𝑢𝑡𝑦 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 [%] =  
𝑡𝑓

𝑡𝑝
 𝑥 100                                         (1)    

A figura 9 exemplifica um ciclo de descarga, assim como apresenta todas as 

variáveis presentes no mesmo, sendo as suas respetivas designações apresentadas de 

seguida [17]:   

• tp: período ou tempo de ciclo;  

• td: tempo de ionização; 

• tf: tempo de descarga; 

• ti: tempo de impulso; 

• t0: tempo de pausa; 

• U0: tensão em vazio (80 V);   

• Ur: tensão de descarga. 
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Figura 9 - Ciclo de descarga e as respetivas variáveis [17]. 

 

II.3 Dielétrico  

O processo de eletroerosão ocorre através de descargas controlados entre o 

conjunto elétrodo-peça, sendo o mesmo conjunto submerso num meio envolvente 

denominado de fluido dielétrico. O interesse da aplicação dos fluidos dielétricos provem 

da sua capacidade de passar de um fluido que é eletricamente isolante para um que é 

capaz de conduzir eletricidade, quando é aplicada uma tensão suficientemente elevada 

que provoque a sua ionização [13]. 

II.3.1 Funções do fluido dielétrico  

Existe uma vasta gama de opções de fluidos dielétricos no mercado, sendo que a 

sua diferenciação e categorização ocorre em função das suas propriedades. A sua 

escolha deve ser coerente com as necessidades da sua aplicação. Contudo, 

independentemente da diferença das propriedades entre as várias categorias, todos 

devem contribuir para a precisão e eficiência do processo [1] . 

Durante o processo de eletroerosão o canal de descarga atinge temperaturas de 

milhares de graus centígrados, no qual o material erodido é fundido e vaporizado. 

Durante a descarga ocorre expansão do núcleo do canal de descarga, devido à crescente 
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pressão que se instala dentro do mesmo. Esta pressão é causada pela vaporização de 

material erodido e da própria vaporização do fluido dielétrico das imediações do canal. 

Uma das funções do fluido dielétrico é oferecer resistência à expansão do núcleo de 

canal de descarga, de modo a que a elevada densidade de energia se concentre na área 

pretendida, não permitindo assim que esta expanda e seja reduzida a eficiência de 

remoção de material [1]. 

Ao longo da execução do processo de maquinagem por eletroerosão são 

realizados vários ciclos caracterizados por descargas, durante o “on-time”, e por um 

período em que é interrompida a descarga, o “off-time”. Como já referido, este período 

em que não ocorre a descarga é realizado com o objetivo de permitir a desionização do 

canal de descarga e a remoção dos detritos resultantes da erosão. Posto isto, deve ser 

garantido tempo suficiente para que cada descarga seja fisicamente separada da 

anterior e da seguinte [1,13]. 

Existem casos em que a área de trabalho é exposta a condições que não permitem 

que a corrente cesse após ser dado como concluído o período de descarga. Sob tais 

condições, a corrente continuará a fluir durante o período de “off-time” até ao período 

de “on-time” seguinte [13]. 

A não interrupção da descarga elétrica irá fazer com que o canal de descarga não 

seja devidamente ionizado, tornando assim as descargas “estáticas” em vez de 

distribuídas espacialmente. O fenómeno descrito anteriormente é denominado como 

“arcing”. A ocorrência deste fenómeno pode trazer repercussões nefastas para a 

eficiência do processo de eletroerosão, pois a sua ocorrência conduz à degradação da 

ferramenta e da peça a maquinar [1]. 

Como já foi referido anteriormente, o fluido dielétrico é responsável pela 

remoção dos detritos resultantes da erosão mútua do elétrodo e da peça, ocorrendo a 

renovação através do fluxo de dielétrico que é bombeado para que este atravesse a 

zona de trabalho [13]. 

Este fluxo de dielétrico não chega, igualmente, a todas as regiões. Em regiões de 

difícil acesso (normalmente cantos), não haverá a remoção ideal dos detritos por parte 

do fluxo e poderá ocorrer a acumulação de carbono, dependendo do fluido dielétrico 
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usado, juntamente com os detritos que ficaram por remover. O carbono que se deposita 

sobre a superfície do elétrodo ou da peça, poderá aquecer ao ponto de não permitir a 

desionização do canal durante o “off-time” [13]. Como já referido anteriormente, a 

inibição da desionização do canal de descarga provoca o fenómeno “arcing”; por esta 

razão, a remoção dos detritos é um fator fundamental para evitar a ocorrência deste 

fenómeno. 

De uma forma simplificada o dielétrico deve garantir [1,3] : 

I. A resistência ao avanço do núcleo do canal de descarga, de forma a 

garantir a concentração da descarga;  

II. A remoção dos detritos, resultantes da erosão, da zona de trabalho; 

III. O arrefecimento da peça e do elétrodo, pois após a conclusão da descarga 

ambos se encontram a temperaturas muito elevadas, o que pode conduzir 

à sua deterioração.  

 

 II.3.2 Fluídos dielétricos  

Existe uma gama diversificada, ainda que pequena, de fluidos dielétricos 

disponíveis no mercado. Contudo, ao longo dos anos tem sido comprovado que para o 

processo de eletroerosão por penetração, os óleos de hidrocarbono são a melhor 

escolha. Para além de estarem vastamente disponíveis, apresentam propriedades que 

permitem estabelecer um ambiente controlado sob a região envolvente da descarga 

[13]. 

Um dos interesses dos óleos de hidrocarbono é o facto de não perderem as suas 

características dielétricas ao longo do processo, mesmo quando são ionizados e sujeitos 

à presença de detritos. No entanto, são substâncias inflamáveis e tóxicas que, caso não 

sejam geridas com um certo cuidado em função das especificações do fornecedor, 

podem ter efeitos nefastos para a produção e segurança dos seus utilizadores [13]. 

A água desionizada é utilizada no processo de eletroerosão por fio. Ao contrário 

dos óleos de hidrocarbono, esta é não tóxica e não inflamável, encontrando-se 

disponível a baixo custo. Estas propriedades são vantajosas para a melhoria da 
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segurança e diminuição do impacto ambiental do processo, tendo sido reunidos esforços 

na investigação de fluidos dielétricos à base de água [1]. 

Apesar de ser uma alternativa à utilização de óleos de hidrocarbono, a utilização 

da água desionizada no processo de eletroerosão por penetração não é possível, uma 

vez que esta não consegue manter as suas características de dielétrico durante o 

processo. A absorção dos materiais em suspensão no canal de descarga faz com que as 

características da mesma se alterem (como, por exemplo, o ponto de ionização) 

afetando assim a confiabilidade e reprodutibilidade do processo [13]. 

 

II.4 Elétrodo 

A remoção de material no processo de eletroerosão ocorre por descargas elétricas 

através de uma ferramenta, o elétrodo. Os materiais utilizados para a produção de 

elétrodos necessitam de propriedades que facilitem a descarga, resistindo ao mesmo 

tempo à erosão que o processo origina no material a maquinar [1]. 

 

II.4.1 Propriedades dos elétrodos 

Como já referido, os elétrodos são a ferramenta responsável pela condução da 

corrente. Para além de serem condutores, estes devem, ao mesmo tempo, ser 

resistentes às condições que lhe são impostas durante o processo de eletroerosão. As 

propriedades que devem ser analisadas para conhecer a aptidão de um material para 

ser utilizado como elétrodo são: a condutividade elétrica, a composição química, o 

ponto de fusão, a resistência à erosão e a sua integridade estrutural [4]. 

O processo de eletroerosão é classificado como um processo termoelétrico onde 

a remoção do material ocorre através de ações elétricas e térmicas. Como tal é 

necessário que os materiais utilizados tenham a capacidade de conduzir bem a corrente 

elétrica sendo que ao mesmo tempo não devem sofrer deterioração (perda de 

propriedades) devido às altas temperaturas a que são sujeitos. Assim sendo, materiais 
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que apresentem melhor condutividade, assim como um elevado ponto de fusão, 

promovem operações mais eficientes de corte/remoção de material [1]. 

Como já referido, no processo de eletroerosão o contacto entre a peça e a 

ferramenta é nulo, sendo considerado por isso um processo de “força zero”. Contudo, 

cada uma das descargas responsáveis pela remoção do material promove um fenómeno 

violento à escala microscópica, criando assim uma tensão considerável no material do 

elétrodo. A resposta do material às centenas de milhares de “ataques“ que este sofre, 

sob a superfície, será um fator significativo na determinação do desempenho do 

elétrodo em relação ao desgaste, ao acabamento superficial e à capacidade de suportar 

fracas condições de renovação do fluido dielétrico. Estas propriedades, que variam 

quase exclusivamente com o material utilizado, devem ser os fatores decisivos na 

seleção de um elétrodo [18]. 

 

II.4.2 Materiais 

Existe uma vasta gama de materiais que podem ser usados para a produção de 

elétrodos, como por exemplo: a grafite, o cobre, o latão, o tungsténio, o zinco, as ligas 

de cobre-tungsténio, as ligas de prata-tungsténio, as ligas de cobre-telúrio e as ligas 

cobre-grafite. No entanto, dentro da vasta gama de possibilidades, os mais utilizados 

são a grafite e o cobre. Nos primórdios da utilização do processo de eletroerosão eram 

utilizados exclusivamente elétrodos metálicos. Hoje em dia, a sua aplicação no processo 

de eletroerosão por penetração decresceu para, aproximadamente, 10 % da sua inicial 

aplicação. A condutividade elétrica e a integridade estrutural são a principal vantagem 

dos materiais metálicos para a aplicação na eletroerosão. Contudo, a sua produção é 

difícil e encontram-se limitados a baixas velocidades de corte [19]. 

De seguida, são apresentados os dois materiais mais utilizados para a produção 

de elétrodos no sector de eletroerosão por penetração. 

 

 

Cobre  
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Com o desenvolvimento de fontes transistorizadas (tipo pulsadas) o cobre 

eletrolítico tornou-se um material de eleição, uma vez que é possível, através da 

escolha dos parâmetros corretos, atingir condições de “não desgaste”.  

Outro interesse do cobre prende-se com a sua compatibilidade com as fontes mais 

modernas e avançadas utilizadas em sistemas de polimento por eletroerosão. Devido à 

sua integridade estrutural, é possível obter superfícies com boa qualidade superficial, 

sem ser necessário um circuito moderno de polimento auxiliar. Essa mesma integridade 

permite que este seja mais resistente ao fenómeno de “arcing” quando este se encontra 

sujeito a fracas condições de renovação do fluido dielétrico [19]. 

Apesar de ser um material apelativo, existe um número de desvantagens 

associadas aos elétrodos de cobre, como, por exemplo [19]: 

• O cobre é um material macio e maleável, sendo por isso difícil de 

maquinar; 

• O cobre é um material onde é extremamente difícil e moroso remover a 

apara remanescente que se encontra sobre a sua superfície após 

maquinagem (o processo de remoção da apara é mais moroso que todo o 

processo de fabricação do elétrodo). 

 

Grafite 

A grafite é o material de eleição para a produção dos elétrodos e é usada em 

90 % das aplicações do processo de eletroerosão por penetração. Esta apresenta 

propriedades distintas em comparação com os elétrodos à base de materiais metálicos. 

Um dos interesses na grafite é o seu elevado ponto de fusão, fazendo com que este 

material passe, quase diretamente, do estado sólido para o estado gasoso a uma 

temperatura muito mais elevada (milhares de graus) que o ponto de fusão do cobre. Na 

figura 10 é possível observar um gráfico comparativo do ponto de fusão da grafite com 

o dos materiais metálicos utilizados para a produção de elétrodos [19, 20]. 
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Figura 10 - Comparação do ponto de fusão da grafite com os materiais metálicos mais comumente utilizados em 

EDM [20] . 

 

A grafite apresenta propriedades mecânicas significativamente inferiores às dos 

elétrodos metálicos, nomeadamente dureza, resistência mecânica e rigidez. No 

entanto, no processo de eletroerosão por penetração, as forças macro mecânicas 

associadas são relativamente baixas, o que significa que as diferenças nas propriedades 

da grafite em comparação com os materiais metálicos não são muitas significativas [19, 

20]. 

Devido às diferenças entre elétrodos metálicos e grafite, existem certas 

propriedades, exclusivas da grafite, que são normalmente especificadas e controladas: 

• Tamanho das partículas - geralmente, quanto menor o tamanho das 

partículas, melhores são as propriedades mecânicas. Além disso, partículas 

mais finas permitem reproduzir detalhes mais finos, assim como conferir 

melhor resistência ao desgaste e melhores resultados no acabamento 

superficial obtido [19]. 

• Massa específica - a massa específica de um certo grau de grafite é medida 

através da razão entre a massa de grafite e o seu volume. A maioria dos 

graus de grafite utilizados no processo de eletroerosão apresentam uma 

massa específica compreendida entre 1,55 e 1,85 g/cm3. Importa 

mencionar que graus de grafite com partículas e poros muito grandes 
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podem apresentar valores de densidade mais altos do que alguns dos 

melhores materiais de pequenas partículas e poros [21]. 

• Resistência à flexão - A resistência à flexão é uma das formas de analisar 

medir a resistência da grafite. Geralmente, tamanhos de partículas 

inferiores conferem ao material valores superiores para a resistência à 

flexão [19]. 

Dureza - a dureza é uma característica importante, nomeadamente na etapa 

de fabricação dos elétrodos. Quanto maior for o valor de dureza, mais difícil será 

maquinar o elétrodo sem que este fissure. A dureza da grafite depende do tamanho 

das partículas, do grau de porosidade e do ligante. A maioria dos graus de grafite 

utilizados no processo de eletroerosão apresenta uma dureza Shore compreendida 

entre 45 e 85, sendo que os valores de dureza dos graus mais fáceis de maquinar se 

encontram compreendidos entre 55 e 75 [19, 21]. 

A grafite é amplamente utilizada devido às seguintes vantagens, 

relativamente aos elétrodos metálicos: 

• Velocidade e Desgaste - a grafite supera o cobre em velocidade por 

um fator de 2:1, tanto na operação de desbaste como na operação de 

acabamento, apresentando ao mesmo tempo menos desgaste [19]. 

• Maquinabilidade - a grafite é maquinada e polida mais rapidamente 

que o cobre, sendo que também é mais fácil maquinar detalhes 

complexos sobre a mesma. Esta não sofre o processo de remoção da 

apara, reduzindo assim os custos de produção de elétrodos a partir 

deste material [19]. 

 

II.4.3 Produção de elétrodos 

A precisão da remoção de material no processo de eletroerosão para as cotas 

dimensionais desejadas é dependente da garantia da precisão dimensional do elétrodo 
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que irá maquinar a cavidade desejada. Para o adequado fabrico do elétrodo são 

normalmente utilizadas técnicas convencionais como o torneamento e a fresagem. No 

planeamento dos elétrodos a maquinar deve ser considerado um subdimensionamento 

que deve ser conhecido e seguido com rigor de forma a assegurar a precisão dimensional 

do elétrodo e com isto a precisão do processo [1].  

Um dos processos que tem cada vez mais vindo a suscitar o interesse nos dias de 

hoje é o fabrico aditivo (additive manufacturing) [1] Com o passar do tempo o processo 

desenvolveu-se podendo atingir viavelmente cada vez mais novos mercados e com eles 

mais aplicações para o processo de aditivo. Uma das evoluções notórias relativas ao 

processo, é a sua expansão progressiva no leque de materiais que este abrange 

(incluindo materiais metálicos). O processo de fabrico aditivo poderá a vir ser uma 

opção de interesse para o fabrico de ferramentas (elétrodos).   

 

II. 5 Qualidade superficial 

Após a realização de um processo de maquinagem, seja este convencional ou não, 

a superfície apresenta irregularidades inerentes ao processo utilizado, denominadas de 

rugosidade. A rugosidade é um parâmetro com grande influência na funcionalidade e 

comportamento dos componentes em diversas aplicações, sendo por isso uma das 

variáveis de controlo de qualidade [9]. 

No processo de eletroerosão, cada descarga promove a explosão de material 

fundido superaquecido, não sendo este removido na sua totalidade. O material fundido 

remanescente irá depositar-se novamente sobre a superfície maquinada deixando uma 

forma característica tipo cratera. A cratera apresenta uma relação de 

profundidade/diâmetro de aproximadamente 0,3 ou menor. Após a conclusão da 

maquinagem a superfície apresenta-se completamente coberta por crateras. O aspeto 

e a aparência da superfície de acabamento obtida por eletroerosão é muito distinto e 

irregular em comparação com as marcas direcionais características da maquinagem 

convencional. A figura 11 ilustra a rugosidade obtida no processo e na figura 12 estão 

apresentados exemplos de crateras tipo. Devido à aparência incomparável da qualidade 
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de superfície foi estabelecida uma escala de comparação (VDI) do acabamento 

superficial para a eletroerosão [1, 22]. 

O valor de VDI é calculado através da amplitude média aritmética da rugosidade 

Ra (µm), segundo a equação (2) [1]: 

                      VDI Nº = 20 log (10 Ra) (µm)                                                    (2)  

 

O grau da rugosidade depende do tamanho das crateras, dependendo o tamanho 

destas da energia utilizada durante a descarga. A energia fornecida ao sistema é 

dependente dos parâmetros utilizados, sendo por isso a sua escolha estabelecida em 

função da qualidade superficial pretendida [1, 23]. 

 

 

Figura 11 - Rugosidade obtida pós-maquinagem por eletroerosão [18]. 

 

Figura 12 - Crateras tipo do processo de EDM [24]. 
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O efeito térmico da descarga elétrica na superfície do material não tem apenas 

repercussões sob a rugosidade. Os efeitos causados podem manifestar-se tanto ao nível 

químico como mecânico. Assim sendo, o estudo da integridade superficial após 

maquinagem por eletroerosão não deve ser focado apenas na rugosidade, mas também 

nas zonas termicamente afetadas pelo calor onde podem surgir microfissuras, tensões 

residuais e difusão do material da ferramenta e do fluido dielétrico [1,25]. 

Sendo o princípio de remoção de material a sua fusão e vaporização, a superfície 

é sujeita a temperaturas muito elevadas. Foi já observado em diversos estudos que estas 

temperaturas irão alterar as propriedades mecânicas da superfície e das regiões 

adjacentes. O aumento da temperatura no presente processo poderá originar, nas 

camadas mais à superfície, a alteração da microestrutura, aumento de tensões, 

alteração da dureza e carburação/descarburação da mesma [2,25]. 

 

II.5.1 Subcamadas afetadas   

A região termicamente afetada pelo processo de eletroerosão geralmente 

consiste em várias subcamadas. A sua formação depende dos parâmetros utilizados para 

a condução da maquinagem, assim como das propriedades químicas e da condução 

térmica da peça a maquinar. 

A análise da secção da superfície produzida durante a maquinagem por 

eletroerosão, representada na figura 13, revela que a região termicamente afetada 

pode dividir-se em duas subzonas, a subcamada ressolidificada ou “white layer” 

(camada branca) e a zona termicamente afetada [26]. 
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Figura 13 - Camadas superficiais após maquinagem por eletroerosão [26]. 

 

II.5.2 Camada branca  

A camada branca é considerada uma danificação (alteração) da superfície 

maquinada, pois a sua composição química e propriedades físicas diferem das do 

material base. A presente camada é aquecida até à fusão, mas não o suficiente para ser 

projetada para a folga e devidamente evacuada pelo fluido dielétrico. Não sendo 

possível a sua evacuação, esta sofre um arrefecimento rápido por parte do fluxo de 

fluido dielétrico que atravessa a folga e solidifica novamente na cavidade da peça [26]. 

A formação da camada branca é caracterizada por um arrefecimento rápido, 

sendo que durante o mesmo, ocorre a formação de microfissuras resultantes do 

arrefecimento abrupto e da contração do material superaquecido. No caso dos aços, a 

camada branca é composta essencialmente por estruturas dendríticas de cementite, 

sendo que estas formam-se e propagam-se na direção do maior gradiente de 

arrefecimento [27]. A figura 14 ilustra a estrutura característica da camada branca, 

composta por cristais colunares (dendrites de cementite). Uma fratura que ocorra nesta 

camada irá seguir, invariavelmente, a direção dos colunares [2].  
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Figura 14 - Camada branca caracterizada por uma estrutura de cristais colunares [2]. 

 

A espessura desta camada varia em função dos parâmetros utilizados. A camada 

branca ou ressolidificada é, como já referido, um produto do arrefecimento rápido de 

material superaquecido/fundido. A energia transferida ao sistema depende do valor da 

intensidade aplicada e da duração da mesma. Valores elevados de intensidade de 

corrente juntamento com durações de impulso superiores, resultam numa quantidade 

superior de energia e consequentemente mais material fundido (aumentando assim a 

espessura da camada ressolidificada) [2]. Na figura 15 é possível observar dois cortes 

transversais de uma amostra de aço JIS SKD11 (equivalente ao aço AISI D2) maquinados 

pelo processo de eletroerosão com um elétrodo de cobre, onde foram variados os 

valores de intensidade de corrente e a duração do impulso [28]. 

 



ANÁLISE DO ESTADO SUPERFICIAL DE AÇOS NO PROCESSO DE ELETROEROSÃO 

 

29 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

 

Figura 15 - Imagens obtidas por microscopia eletrónica de varrimento da superfície de um aço após EDM. Na figura é possível 
observar a variação da espessura da camada branca com a variação dos parâmetros do processo [28]. 

 

Na imagem 15(1) a camada branca é mais espessa e provem da utilização de uma 

intensidade de corrente de 32 A e de uma duração de descarga de 16 µs. Na imagem 

15(2) a camada branca é mais fina e é obtida através da utilização de um valor de 

intensidade de corrente de 16 A e uma duração de impulso de 4 µs. 

Nos processos de eletroerosão por penetração, a escolha do dielétrico pode 

influenciar as características da camada branca, sendo que durante o processo pode 

ocorrer a carburação ou descarburação da mesma. No caso de ser utilizado o fluido 

dielétrico à base de óleo de hidrocarbonado, poderá ocorrer um endurecimento da 

camada branca após maquinagem. Durante a descarga, esta camada, sob elevadas 

temperaturas, pode absorver carbono a partir dos gases provenientes da vaporização do 

fluido dielétrico. O carbono que difunde para o interior da camada solidifica sob a forma 

de carbonetos (como a cementite), sendo que os mesmos são responsáveis pelo aumento 

da dureza da camada [2, 26, 27]. 

A quantidade de material transferido não depende exclusivamente dos 

parâmetros utilizados, mas também do par elétrodo-peça. Contudo, para o mesmo par, 

foi concluído que os parâmetros que afetam a transferência de material para a camada 

branca são: a intensidade de corrente, a duração do “on-time” e a polaridade do 

elétrodo [26]. 

A camada branca nem sempre é vista como uma camada a ser removida. Foi 

descoberto que a contaminação controlada desta camada por parte do fluido dielétrico 
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e/ou elétrodo, quando escolhidos especificamente, pode melhorar a qualidade 

superficial alcançada [27].  

A escolha correta do material do elétrodo e do fluido dielétrico permitem 

alcançar resultados de extrema importância para a melhoria da superfície, sendo estes: 

o aumento da dureza do material, o aumento da resistência ao desgaste, o aumento da 

resistência à corrosão, a obtenção de uma camada branca lisa (revestimento de 

espessura constante que cobre toda a superfície) e a redução das microfissuras, 

aumentando assim a resistência à flexão. Assim sendo é possível exercer operações de 

eletroerosão que combinem a remoção de material com o tratamento superficial numa 

só operação [27]. 

Existem casos em que, apesar de não ser exercida a contaminação controlada, 

não ocorre a remoção da camada branca. Ferramentas que sejam sujeitas ao fenómeno 

de desgaste em serviço aproveitam a dureza da camada para melhorar a sua resistência 

ao desgaste. Foi também concluído que, em alguns casos, a topografia da superfície 

coberta por crateras apresenta maior facilidade na retenção de lubrificante quando 

comparada com superfícies obtidas por métodos convencionais, sendo assim prolongado 

o tempo de vida da peça [2]. 

Abaixo da camada branca encontra-se a zona termicamente afetada (ZTA). Esta 

compreende a região que sofreu alterações por parte do calor absorvido, não sendo este 

o suficiente para atingir o seu ponto de fusão. A ZTA consiste em várias camadas, não 

sendo sempre fácil a sua distinção. No caso dos aços é possível identificar, na ZTA, uma 

região temperada e revenida, como se encontra representado na figura 16 [27]. 
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Figura 16 - Imagem obtida por microscopia eletrónica de varrimento, onde é possível identificar a camada branca e a ZTA [29]. 

 

A Uddeholm [2] realizou diversas experiências com o intuito de analisar o efeito 

do processo de eletroerosão sobre a superfície da peça maquinada. Um dos ensaios foi 

conduzido através da maquinagem de um aço AISI A2, onde foi possível traçar a 

distribuição da dureza ao longo das diferentes camadas. Após o corte transversal e os 

respetivos ensaios de dureza Vickers foi possível obter os resultados representados na 

figura 17.  

 

Figura 17- Corte transversal de uma peça em aço, onde estão representadas as diferentes camadas e a distribuição dos valores 
de dureza nas mesmas [2]. 
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No mesmo estudo foi concluído que a diferença de dureza e de volume entre as 

diferentes camadas aumenta a tensão que se instala no interior das mesmas. Foi 

afirmado que a tensão que se instala pode ser eliminada através de tratamentos 

térmicos extra, sendo aconselhado um tratamento térmico à temperatura de 235 ºC 

durante trinta minutos. Caso não seja possível o alívio da tensão existente entre as 

camadas é aconselhada a sua remoção completa por operações complementares de 

polimento [2]. 
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Capítulo III – Materiais e Procedimento Experimental 

No presente capítulo são apresentados os materiais utilizados, os equipamentos 

e a metodologias seguidas para a realização da componente experimental desta 

dissertação. Inicialmente são apresentadas as principais propriedades físicas e químicas 

dos materiais a serem utilizados para os provetes do ensaio e para as ferramentas 

(elétrodos) e de seguida explica-se, passo a passo, toda a metodologia utilizada para a 

obtenção dos resultados, assim como as ferramentas e máquinas utilizadas para a 

aquisição dos mesmos. 

 

III.1 Material  

III.1.1 Material utilizado para os provetes  

O material utilizado foi um aço 40CrMnNiMo8-6-4 (AISI P20+Ni) segundo a norma 

DIN EN ISO 4957 [30]. 

Nas tabelas 1 e 2, é apresentada a composição química do aço assim como 

algumas das suas propriedades mecânicas [31].  

Tabela 1 - Composição química (% at.) do aço 40 CrMnNiMo 8-6-4 [31]. 

40 CrMnNiMo 
8-6-4 

C Si  Mn Cr  Ni  Mo  S  P  

0,35-
0,45 

0,20-
0,40 

1,30-
1,60 

1,80-
2,10 

0,90-
1,2 

0,15-
0,25 

< 
0,010 

0,03 

 

Tabela 2 - Propriedades mecânicas do aço 40 CrMnNiMo 8-6-4 [31]. 

 

 

III.1.2 Material utilizado para a ferramenta 

Em termos de utilização, o grau de grafite mais utilizado pela empresa MoldIt é 

o IC12, fornecido pela empresa Eroding. O IC12 é o grau mais versátil, sendo adequado 

para operações de desbaste, pré-acabamento e acabamento. Por esta razão foi o grau 

utilizado na realização deste trabalho experimental. 

Propriedades Mecânicas 

Dureza HB Rp0,2 (MPa) Rm (MPa) 

280-320 780-830 850-1000 
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Na tabela 3 são apresentadas as propriedades físicas do grau de grafite escolhido. 

 

Tabela 3 - Propriedades físicas do grau de grafite IC12. 

Densidade  
Granulometria 

(µm) 
Dureza 
Shore 

Resistência 
à flexão 
(MPa) 

Resistividade 
elétrica 
(µΩcm) 

1.80 10 62 80 1300 

 

III.1.3 Produção do elétrodo  

A empresa MoldIt demonstrou interesse em testar uma geometria para o elétrodo 

que fosse das mais problemáticas no sector de eletroerosão. Posto isto, a geometria 

proposta foi a de um friso, devido às condições de trabalho que são impostas na etapa 

de maquinagem. Estes tipos de geometrias originam normalmente cavidades fechadas 

e de reduzidas dimensões que podem levar à limpeza inadequada da zona de descarga 

durante o período de “off-time”, comprometendo assim a estabilidade do corte. 

A empresa estipulou o dimensionamento da geometria do friso a partir de um 

modelo de uma peça já existente. Na figura 18 é possível observar a peça final da qual 

foram retiradas as dimensões para o elétrodo. A geometria do elétrodo de teste apenas 

irá representar uma pequena porção da peça final, sendo que para isso foi aberto o 

modelo CAD da mesma, no software de modelação Siemens PLM Software NX, e 

modelado um bloco que intersectasse um dos frisos da peça. Na figura 19 é possível 

observar o bloco modelado, com a respetiva cavidade. 
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Figura 18 - Peça final, em CAD, de onde foram retiradas as dimensões para a modelação do friso. 

 

 

Figura 19 - Bloco modelado com a cavidade. 

 

A modelação do elétrodo foi executada no software Cimatron. O colaborador 

responsável pela modelação abriu o ficheiro do bloco modelado anteriormente, e a 

partir deste modelou o elétrodo. Na figura 20 é possível ver o elétrodo modelado e na 

figura 21 as dimensões do mesmo. 
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Figura 20 - Modelo CAD do elétrodo obtido através da extração e extensão das superfícies da cavidade do bloco 

modelado. 

 

Figura 21 - Desenho técnico do modelo do elétrodo com as respetivas dimensões. 

 

O código de cores presente nas figuras 20 e 21 representam a região que irá erodir 

(a vermelho com 20 mm) e a extensão (a azul com 15 mm) que é feita para que seja 

possível a retificação e posterior reutilização do elétrodo. 

Em seguida o colaborador responsável pela modelação do elétrodo marcou cinco 

pontos, que seriam associados ao ficheiro do elétrodo, para posterior controlo 

dimensional no sector de qualidade. Na figura 22, é possível ver o elétrodo com os 

respetivos pontos marcados. 
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Figura 22 - Imagem do elétrodo modelado com os pontos para posterior controlo dimensional. 

 

Após a modelação do elétrodo é guardado o ficheiro, com todas as informações, 

e criada uma ficha técnica que será impressa e entregue ao colaborador responsável 

pela maquinagem de ferramentas do sector. 

Na figura 23 encontra-se representada uma das fichas técnicas do elétrodo 

modelado. Na mesma constam dois valores escritos à mão, o gap de desbaste e o gap 

de acabamento. O gap escolhido para os ensaios dependerá do dimensionamento dos 

elétrodos aquando da sua maquinagem. 
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Figura 23 - Ficha técnica do elétrodo produzido, onde se encontra destacado a rosa, o gap de acabamento,e a 

vermelho o gap de desbaste. 

 

Com o objetivo de estudar o efeito do gap na fase de desbaste, isto é, o seu 

efeito na qualidade superficial final do componente, foram maquinados três elétrodos 

de desbaste com diferentes valores de gap e três elétrodos de acabamento com o mesmo 

valor de gap. 

Na tabela 4 são descritos os valores de gap utilizados para a produção dos 

elétrodos. 

 

Tabela 4 - Valores de gaps (em mm) utilizados para a produção dos elétrodos. 

 

 

 

 

 

Gap de 
elétrodos de 

desbaste 
0,15 0,20 0,25 

Gap de 
elétrodos de 
acabamento 

0,15 0,15 0,15 
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Na figura 24 é possível observar um dos seis elétrodos maquinados para a 

realização do ensaio. O elétrodo ilustrado foi maquinado com um dimensionamento de 

0,20 milímetros de gap por lado. 

 

Figura 24 - Elétrodo produzido com 0,20 mm de gap por lado. 

 

Por fim é realizado um controlo dimensional aos elétrodos produzidos, que 

permitirá saber o desvio que existe entre a cota que foi marcada no software, durante 

a modelação, e a cota real com que o elétrodo foi maquinado.  

Na figura 25 é possível observar o resultado das medições efetuadas aos seis 

elétrodos. Os desvios foram tidos em conta na etapa de centramento dos elétrodos e na 

programação do trajeto de erosão dos mesmos. 

 

 

Figura 25 - Ficha com os desvios dimensionais dos elétrodos. 
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III. 2 Maquinagem dos provetes  

Para a realização do ensaio foram maquinados três provetes. Na figura 26 é 

possível ver um dos provetes já maquinado com as respetivas dimensões. 

 

 

Figura 26 - Exemplo de provete maquinado com as respetivas dimensões. 

 

III.3 Ensaio de Erosão  

A erosão de cada uma das cavidades foi executada com o auxílio de dois 

elétrodos, um de desbaste e outro de acabamento. O equipamento utilizado para a 

realização do ensaio foi uma máquina de eletroerosão da marca ONA modelo TECHNO H 

700, ilustrada na figura 27. 
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Figura 27- Máquina de eletroerosão por penetração utilizada. 

 

Na tabela 5 estão descritos os pares de elétrodos utilizados para cada provete, 

assim como os gaps dos conjuntos. 

 

Tabela 5 - Conjunto de elétrodos e os gaps utilizados na erosão dos provetes ensaiados. 

 
Gap de: 

Provete 

A B C 

Desbaste 
(mm) 

0.15 0.20 0.25 

Acabamento 
(mm) 

0.15 0.15 0.15 

 

Durante o planeamento do trabalho a escolha dos parâmetros a serem impostos 

teve como base as tabelas máquina (tabelas fornecidas pelo fabricante do 

equipamento). Nestas tabelas encontra-se definida uma metodologia de maquinagem, 

composta por uma sequência de etapas de erosão. A cada uma destas etapas, 

parametrizada pelo fornecedor, foi associado um valor de VDI previsto para rugosidade 

expectável da superfície maquinada. 

As tabelas máquina escolhidas para a erosão do provete A, B e C foram 

selecionadas em função do gap da ferramenta e dos materiais do conjunto peça-

ferramenta. De seguida serão apresentados, nas tabelas 6 a 8, os parâmetros das tabelas 

máquina utilizados na elaboração do ensaio de erosão.  
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Tabela 6 - Conjunto de valores aconselhados para a erosão de ferramentas com gap de 0,15 mm. 

Parâm./VDI 37 35 33 31 29 27 26 25 

Intensidade(A) 8 8 6 6 6 5 4 5 

Tensão(V) 120 160 160 200 200 200 200 200 

Impulso  100 50 100 50 25 25 13 6,4 

Pausa(µs) 13 13 13 6.4 6,4 6,4 6,4 5 

T. Retrocesso(µs) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

T. trabalho(µs) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
 

Tabela 7 - Conjunto de valores aconselhados para a erosão de ferramentas com gap de 0,20 mm. 

Parâm./VDI 38 36 33 31 25 27 26 25 

Intensidade(A) 6 7 6 6 5 4 4 4 

Tensão(V) 160 180 200 200 200 200 200 200 

Impulso 200 100 100 50 25 25 13 6,4 

Pausa(µs) 25 13 13 6,4 6,4 6,4 6,4 5 

T. Retrocesso 
(µs) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

T. trabalho (µs) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,3 0,8 0,8 0,8 
 

Tabela 8 - Conjunto de valores aconselhados para a erosão de ferramentas com gap de 0,25 mm. 

Parâm./VDI 39 37 36 33 31 29 27 26 25 

Intensidade 
(A) 

9 8 7 6 6 6 4 4 5 

Tensão(V) 120 120 160 200 200 20 200 200 200 

Impulso 200 100 100 100 50 25 25 13 6,4 

Pausa (µs) 25 13 13 13 6,4 6,4 6,4 6,4 5 

T.Retrocesso 
(µs) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

T.trabalho 
(µs) 

1,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

 

Na figura 28 é possível observar os provetes A, B e C colocados sobre uma placa 

magnética que os fixa. Antes de serem fixados à placa, cada um foi centrado 

relativamente à máquina. O correto centramento do bloco é essencial pois é este que 

permite dar a conhecer à máquina a localização exata da peça em relação à origem do 

tanque.  
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Um mau centramento do bloco e/ou dos elétrodos, que também têm de ser 

devidamente centrados em relação aos provetes, poderá levar a colisões da ferramenta 

com a peça, a cavidades fora de cota e a qualidades superficiais fora do expectável. 

 

 

Figura 28 - Provetes A, B e C já centrados e fixos à placa magnética. 

A troca de elétrodos a meio da etapa de erosão é assegurada por um sistema 

alimentador. De forma a tornar possível esta troca foi necessária programar a máquina, 

definindo a ordem correta pela qual os elétrodos seriam chamados, o seu devido 

centramento e a profundidade que estes iriam erodir. Para todos os provetes foi definido 

uma profundidade de erosão de 20 mm.  

O fluído dielétrico utilizado foi o óleo EDMFLUID 108 MP- S, da marca SteelFluid. 

Na tabela 9 são apresentadas as principais características do fluído [32]. 

 

Tabela 9 - Propriedades físicas do óleo EDMFLUID 108 MP- S [32]. 

Ponto de 

ebulição (°C) 

Ponto de 

fluidez (°C) 

Ponto de 

inflamação 

(°C) 

Densidade a 

15 °C  

Viscosidade a 

20 °C (Cst) 

246 6 110 0.76 3 
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III.4 Preparação Metalográfica  

Com o intuito de observar a camada branca resultante do processo de 

maquinagem por eletroerosão, foi realizado um corte do provete na direção transversal 

(perpendicular à superfície maquinada por eletroerosão) com recurso à máquina de 

eletroerosão por fio. Deste corte resultaram 3 amostras. 

De forma a facilitar a etapa de polimento de desbaste e de acabamento, as 

amostras foram montadas a quente, com recurso a uma resina fenólica.  

Na etapa de desbaste foi seguida a sequência de lixas de 120, 320, 600 e 1000 

mesh, e na etapa de acabamento foram utilizados panos com suspensão de diamante de 

6 e 1 µm.  

Com o intuito de realizar uma análise qualitativa e quantitativa da camada 

branca presente nas amostras, recorreu-se à técnica de microscopia ótica e a 

microscopia eletrónica de varrimento. 

 

III.5 Ensaios de Dureza  

Com o objetivo de detetar a presença de camadas termicamente afetadas, 

localizadas abaixo da camada branca, realizou-se um perfil de durezas (da periferia da 

amostra para o interior). O ensaio escolhido foi o de microdureza Vickers, conduzido de 

acordo com a norma NP EN ISSO 6507-1 2011 [33]. Cada perfil de dureza realizado foi 

composto por 15 indentações utilizando uma carga de 0,01 Kgf. 

 

III.6 Ensaios de Rugosidade  

Para a realização dos ensaios de rugosidade nas amostras foi utilizado o 

equipamento Hommel Tester T500, apresentado na figura 29. As medições foram 

realizadas segundo a seguinte metodologia: três medições segundo a direção do eixo 

dos xx, três medições segundo o eixo dos yy e três nas diagonais na superfície, o que 

perfaz um total de nove medições em cada amostra.  



ANÁLISE DO ESTADO SUPERFICIAL DE AÇOS NO PROCESSO DE ELETROEROSÃO 

 

45 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

 

Figura 29 - Equipamento utilizado para a medição da rugosidade. 
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Capítulo IV – Apresentação e Discussão de Resultados 

IV.1 Análise Qualitativa e Quantitativa da Camada Branca  

 

No seguimento do procedimento experimental apresentado anteriormente no Capítulo 

III, foram obtidas as imagens apresentadas nas figuras 30 a 32. A análise em microscopia 

ótica tinha como objetivo a visualização da camada branca e a sua avaliação qualitativa 

(continuidade) e quantitativa (espessura média). 

 

 

Figura 30 - Imagem de microscopia ótica da amostra A. 
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Figura 31- Imagem de microscopia ótica da amostra B. 

 

 

Figura 32- Imagem de microscopia ótica da amostra C.  

Da análise das imagens acima apresentadas é possível concluir que em nenhuma 

das amostras é visível a camada branca. Como já referido, a espessura da camada 

branca depende da energia que é irradiada sobre a superfície. Posto isto, uma possível 

explicação para o sucedido é o facto de o conjunto de parâmetros utilizados para cada 

condição (A, B e C) não gerar energia suficiente para a criação de uma camada branca 

com um valor de espessura significativo, que seja visível por microscopia ótica.  
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Para analisar com maior detalhe a existência de uma camada branca na superfície 

das amostras recorreu-se à microscopia eletrónica de varrimento. 

Através desta análise foi possível observar uma microestrutura característica de 

um aço sujeito ao processo de eletroerosão: camada branca (1), zona termicamente 

afetada (2) e material base (3). 

Na figura 33 é apresentado um corte transversal de uma das amostras onde se 

podem observar as regiões anteriormente descritas. 

 

Figura 33- Corte transversal da amostra A, onde se encontra assinalada a região da camada branca (1), a zona termicamente 
afetada (2) e o material base (3). 

A análise qualitativa das amostras permitiu comprovar a existência da camada 

branca em todas as amostras assim como algumas das suas características.  

A camada branca estende-se ao longo das superfícies maquinadas de forma não 

uniforme. Foram observados campos da amostra em que a camada branca cobria toda 

a superfície com espessura variando entre 1,5 e 3,5 µm e outros, em que a camada 

apresentava saliências semicirculares de espessura de forma periódica ao longo da 

superfície. Na figura 34, é apresentada uma imagem captada de uma região onde a 

camada branca adquire a forma descrita anteriormente e é notório o aumento da 

espessura. 
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Como já foi referido anteriormente a formação da camada branca é caracterizada 

por um arrefecimento rápido, sendo que durante o mesmo, ocorre a formação de 

microfissuras resultantes do arrefecimento abrupto e da contração do material 

superaquecido. Na figura 35, é apresentada uma ilustração representativa das fissuras 

que se podem observar nas camadas brancas analisadas. Foram observados ainda, casos 

em que às fissuras estavam associadas cavidades (no interior do material), como se pode 

observar na figura 36. A erosão da cavidade no interior do material pode ser explicada 

pela passagem de descarga pelas fissuras presentes na camada branca. 

 

 

 

Figura 34 - Corte transversal da amostra B onde é possível observar as saliências semicirculares. 
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Figura 35- Corte transversal da amostra A com fissuras localizadas na camada branca. 

Na figura 35 é possível observar duas zonas, uma marcada sobre a camada branca 

(Z1) e outra mais abaixo no material base (Z2). Foi analisada à composição química das 

duas zonas assinaladas e foi detetado um enriquecimento em quase 10 at.% de carbono 

de Z2 para Z1. O enriquecimento observado é explicado pela carburação da camada 

branca por parte do fluido dielétrico e da ferramenta.  
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Figura 36- Corte transversal da amostra A com cavidades no extremo das fissuras localizadas na camada branca. 

 

IV.2 Rugosidade  

Como já mencionado anteriormente, a superfície dos materiais maquiados por 

eletroerosão é coberta por crateras originadas pelas sucessivas descargas elétricas. O 

perfil das superfícies analisadas é caracterizado por uma sucessão de picos separados 

por vales (irregularidades geométricas do perfil) de diferentes dimensões. De forma a 

ser possível avaliar o perfil de superfície, as irregularidades geométricas do perfil são 

quantificadas através da sua altura e do seu espaçamento [34]. 

Os indicadores utilizados para estudar e quantificar o perfil das superfícies 

obtidas no ensaio realizado foram, respetivamente, a rugosidade média aritmética (Ra), 

a média das rugosidades máximas (RZ) e a rugosidade máxima (Rmax). 

O valor de Ra é calculado por um algoritmo que mede o comprimento médio entre 

os picos e os vales e o desvio da linha média em toda a superfície dentro do comprimento 

da amostragem. Ao efetuar a leitura do valor de Ra são medidos todos os picos e vales 

do perfil de rugosidade e depois neutralizados os pontos periféricos, para que os pontos 

extremos não tenham impacto significativo nos resultados finais [34].  
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O valor de Rz é calculado medindo a distância vertical do pico mais alto ao menor 

vale dentro de cinco comprimentos de amostragem (lr), sendo posteriormente calculada 

a média dessas distâncias. O valor de Rz apenas dá informação sobre os cinco picos mais 

altos e os cinco vales mais profundos. Por esta razão, os extremos têm uma influência 

muito maior sobre o valor final [34]. 

O valor de Rmax é atribuído à maior distancia entre o pico mais alto e o vale mais 

baixo no comprimento total (ln) da amostragem [34]. 

Nas figuras 36 e 37 é possível ver dois exemplos de perfis de superfícies com os 

parâmetros descritos anteriormente. 

 

Figura 37 - Exemplo do perfil de superfície, medição do Ra [35]. 

 

Figura 38 - Exemplo de perfil de superfície, medição do Rz e do Rmax [35]. 

Com a aplicação do procedimento de medição de rugosidade descrito no Capítulo 

III foi possível compilar os valores apresentados na figura 38. 
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Figura 39 - Valores de rugosidade dos provetes A, B e C produzidos por EDM. 

 

Ao analisar o gráfico da figura 39 é possível observar que os resultados obtidos 

relativos ao valor de Rmax, Rz e Ra para cada uma das amostras A, B e C não apresentam 

uma diferença significativa. A explicação para este fenómeno está relacionada com as 

últimas três etapas de erosão de cada provete. Através da análise dos valores utilizados 

no processo de EDM (tabelas 6 a 8) é possível constatar que as últimas três etapas, 

responsáveis pelo acabamento, são realizadas com parâmetros idênticos. A rugosidade 

nas superfícies estudadas é o resultado da sucessiva sobreposição de crateras. A 

dimensão das crateras formadas após a descarga depende da energia fornecida ao 

sistema. Visto que as últimas três etapas de erosão para cada um dos provetes 

apresentam os mesmos valores, a energia fornecida ao sistema será igual para os três 

provetes, resultando num acabamento superficial similar [1].  

Como já referido no Capítulo II, a rugosidade das superfícies maquinadas por 

eletroerosão é quantificada através de uma escala específica, a escala de VDI. O valor 

de VDI é calculado através da substituição do valor de Ra na equação 2 [1]. 

                                 VDI Nº = 20 log (10 Ra) (µm)                                 (2) 
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Na tabela 10, são apresentados os valores de VDI calculados através da equação 2 para 

cada um dos provetes.  

 

Tabela 10 - Valores de VDI calculados para as superfícies dos provetes A, B e C. 

Ra(µm) 

A B C 

1,34 1,34 1,33 

VDI 

22,54 22,54 22,47 

 

Ao analisar a tabela é possível observar que foram obtidos valores de VDI de 

aproximadamente 23 para todos os provetes. Tendo em conta que a empresa pretendia 

um valor máximo de VDI de 24, que corresponde a uma rugosidade média (Ra ≈ 1,60 µm) 

que facilita a remoção da camada superficial na fase de polimento, e que os valores de 

VDI obtidos nos três provetes são inferiores (aproximadamente 23), conclui-se que os 

resultados obtidos no ensaio satisfazem o solicitado. Um valor de VDI de 23 significa que 

a superfície dos provetes é menos rugosa, ou seja, o polimento é facilitado. 

Portanto, com os resultados apresentados anteriormente, é possível afirmar que, 

seguindo as tabelas do fornecedor e realizando o procedimento de forma correta, a 

rugosidade resultante do ensaio encontra-se dentro dos limites estipulados pela 

empresa. 

Quando algum dos procedimentos de preparação do ensaio (por exemplo, 

centramento do bloco, centramento do elétrodo, introdução dos desvios geométricos 

dos elétrodos) não é cumprido, observa-se que a qualidade superficial dos provetes é 

inferior. Na figura 40 estão ilustrados dois provetes, maquinados sob as mesmas 

condições (caso B), em que num deles (B’) se verifica que a rugosidade superficial é 

superior à do outro (B). Este aumento deve-se a um centramento incorreto do elétrodo 

de acabamento. Como consequência, em vez de seguir o eixo de direção de erosão do 

elétrodo de desbaste vai erodir ligeiramente ao lado, deixando uma das paredes da 

cavidade com uma rugosidade elevada e inaceitável.  
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Figura 40 - Provetes maquinados com os mesmos parâmetros e que apresentam resultados superficiais diferentes. 

 

Na tabela 11 são apresentados os resultados obtidos no ensaio de rugosidade dos 

dois provetes. Como é possível verificar, e corroborando a figura 40, a rugosidade obtida 

no provete B’ (VDI≈33) é superior à rugosidade do provete B (VDI≈23) e ao valor limite 

de VDI imposto pela empresa (VDI=24). 

 

Tabela 11- Compilação de resultados obtidos para os provetes B’ e B e o respetivo valor de VDI. 

Provete B’ 

Rmax (µm) Rz(µm) Ra(µm) VDI 

26,68 20,78 4,44 32,94 

Provete B 

Rmax (µm) Rz(µm) Ra(µm) VDI 

10,51 8,15 1,34 22,54 
 

IV.3 Ensaio de Dureza  

Apesar de não ser visível em microscopia ótica a presença da camada branca nos 

provetes ensaiados, foram realizados ensaios de micro-dureza Vickers na espectativa de 

ser possível identificar a presença de camadas termicamente afetadas pelo processo de 

eletroerosão. 
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Como já foi mencionado anteriormente no Capítulo I, a energia com que a 

superfície é irradiada pode levar à alteração metalográfica da mesma e das camadas 

abaixo desta. 

Seguindo a metodologia definida no estudo feito pela Uddeholme [2] foi realizado 

um perfil de durezas da periferia da amostra para o centro, com o intuito de identificar 

uma variação de dureza significativa. Na figura 41 é apresentada uma imagem de um 

perfil realizado no provete A.  

Nas figuras 42 a 44, encontram-se compilados os valores de dureza obtidos para 

cada uma das amostras (A, B e C). 

 

 

Figura 41 - Imagem de perfil de dureza realizado da periferia para o interior da amostra do provete A. 

 

 

Figura 42 - Perfil de durezas do provete A. 
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Figura 43 - Perfil de durezas do provete B. 

 

 

Figura 44 - Perfil de durezas do provete C. 

 

Ao analisar cada um dos perfis obtidos não é possível observar uma variação de 

dureza significativa. A variação de dureza representaria a mudança de propriedades 

mecânicas consequente da mudança microestrutural do material base. 

Pode-se então concluir que a compilação de parâmetros escolhidos para a 

realização do ensaio não irradia a superfície com energia suficiente para formar uma 

camada branca com espessura significativa (visível por microscopia ótica) e para alterar 
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metalograficamente, de forma significativa, as camadas que se encontram abaixo desta, 

o que se iria traduzir numa variação de dureza ao longo do perfil. 

Os valores de durezas obtidos são coerentes com as espessuras de camada branca e 

camada termicamente afetada determinados por microscopia eletrónica de varrimento, 

uma vez que, a primeira indentação é realizada a uma distância superior à espessura 

das camadas. 
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Capítulo V – Conclusões 

 

A análise do estado superficial de uma peça maquinada por eletroerosão requer 

o estudo prévio dos fenómenos que ocorrem na folga entre o elétrodo e a peça. 

Neste trabalho foram expostos os conteúdos complementares necessários para a 

perceção das variáveis utilizadas na maquinagem das peças, nomeadamente, os 

parâmetros utilizados na fonte de alimentação, o material do elétrodo e o fluido 

dielétrico. Estes permitem avaliar a qualidade superficial e a integridade estrutural da 

superfície das peças. 

No que respeita aos parâmetros acima referidos, foi concluído que a intensidade 

aplicada juntamente com a duração de “on-time” ditam a quantidade de energia que é 

transferida para o sistema. A superfície obtida pela eletroerosão é caracterizada por 

uma camada de crateras sobrepostas, em que a sua dimensão e profundidade é ditada 

pela quantidade de energia que o sistema lhe fornece. Assim sendo, a escolha dos 

valores para estes parâmetros é tomada tendo em conta a qualidade superficial que se 

pretende atingir. 

As propriedades, espessura e presença de defeitos na camada branca e na zona 

termicamente afetada vão depender da energia que é fornecida ao sistema. No entanto, 

neste estudo os resultados obtidos relativos à análise quantitativa e qualitativa da 

camada branca e da análise da presença de uma ZTA permitiram concluir que a energia 

fornecida a cada uma das amostras não originou camadas de espessura significativa. 

No que respeita a qualidade superficial dos provetes ensaiados, nomeadamente 

os valores de rugosidade, foram obtidos resultados dentro da especificação exigida pela 

empresa. Conclui-se que, se forem seguidas as tabelas do fornecedor e o procedimento 

correto aquando a programação do ensaio, a rugosidade resultante estará inserida 

dentro dos limites desejados (para a geometria em questão). 
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Por outro lado, foi possível concluir que o não cumprimento de algum dos 

procedimentos de preparação do ensaio prejudica a qualidade superficial dos provetes, 

como foi possível observar no caso do provete B’. 

Verificou-se que o operador tem um papel fundamental na realização do ensaio, 

apesar de este ser, na sua maioria, automatizado. O operador é responsável pela escolha 

dos parâmetros mais adequados para o conjunto peça-ferramenta, posicionamento dos 

elétrodos, centramento do bloco/peça a maquinar e acompanhamento do ensaio. Tendo 

em conta a responsabilidade que recai sobre este, é necessário um conhecimento 

apropriado para que seja possível ao operador intervir, de modo a dar estabilidade ao 

processo.  
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