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Resumo  

 

 A Eletroerosão é um tipo de maquinagem inovador em contínua evolução. Na indústria 

este tornou-se um dos principais processos de fabrico de peças onde seja necessária a obtenção 

de formas demasiado complexas, que não sejam passiveis de obter por maquinagem 

convencional. A EDM é dependente de vários parâmetros de entrada que têm elevada 

importância no seu desempenho. Por isso, e por proposta do Prof. Dr. José Marafona foi 

executado um estudo sobre a influência da condutividade elétrica da peça a maquinar nos 

parâmetros de desempenho do processo de fabrico de Eletroerosão. 

 Foi elaborada uma simulação termoelétrica no Software Abaqus  CAE baseada no efeito 

de Joule, que usa a troca de calor por radiação entre o canal de plasma e o dielétrico para a 

remoção de material. O elétrodo é fabricado em cobre eletrolítico mantendo as suas 

propriedades constantes ao longo de todo o trabalho. Como peça a trabalhar foram escolhidos 

como referência o Aço 0.5 % de carbono e o alumínio puro, fazendo depois apenas variar a sua 

condutividade elétrica e mantendo todas as outras propriedades para a obtenção de resultados.  

 É possível verificar que a taxa de remoção de material da peça a trabalhar é tanto maior 

quanto menor é a condutividade da mesma. Isto deve-se principalmente ao efeito de Joule, já 

que o seu coeficiente foi considerado um para todos os materiais envolvidos, ou seja, toda a 

energia elétrica é transformada em calor para fundir o material que posteriormente é removido. 

Com menor condutividade elétrica existe maior dissipação de calor pelo efeito de Joule, como 

tal, existirá um maior aumento da temperatura do material, o que leva a uma maior taxa de 

remoção de material da peça a trabalhar. Existe outro motivo que podemos considerar para este 

fenómeno, durante o processo de Eletroerosão existe a integração de partículas de carbono, 

vindas do dielétrico, na camada branca. A formação de carbonetos de ferro nesta camada, 

quando o material a trabalhar é à base de ferro, provoca a diminuição da condutividade elétrica 

da peça a trabalhar, o que leva a um aumento da taxa de remoção de material da peça a trabalhar.  
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Efeito da condutividade elétrica no desempenho do processo de 
Eletroerosão 

Abstract 

 

 EDM is a type of machining process that is in continuous evolution. This process has 

become one of the most important to manufacture parts that have a too complex shape and 

cannot be obtained by conventional machining. EDM has several input parameters that are 

highly important in its performance. For this reason, and by the suggestion of Prof. Dr. José 

Marafona, the influence of the electrical conductivity of the part to be machined on the 

performance parameters of the EDM manufacturing process was studied during this thesis. 

 A thermoelectric simulation was developed on Abaqus CAE Software. Based on the 

Joule effect, this simulation uses the heat exchange for radiation between the plasma channel 

and the dielectric to remove material. The electrode is made of electrolytic copper. As a piece 

of work, were chosen as reference: 0.5% carbon steel and pure aluminum. After that, only their 

electrical conductivity was varied to obtain results. 

 It is possible to verify that the rate of material removal from the work piece is higher 

the lower the conductivity of the same. This is mainly due to the Joule effect, since its 

coefficient was considered one for all the materials involved, that is, all the electrical energy is 

transformed into heat to melt the material and later be removed. With less electrical 

conductivity there is higher heat dissipation due to the Joule effect, as such, there will be a 

greater increase in temperature and therefore there is a higher rate of material removal from the 

work piece. On the other hand, during the process of EDM there is integration of carbon 

particles, coming from the dielectric, in the white layer. The formation of iron carbides in this 

layer causes a decrease in the electrical conductivity of the workpiece, which leads to an 

increase in the material removal rate from the workpiece. 
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1. Introdução  

 

 O processo de Eletroerosão ou Electric Discharge Machining é uma ferramenta 

inovadora na indústria. A sua descoberta e desenvolvimento remontam a 1940. Desde então, 

várias investigações têm sido realizadas no âmbito deste processo, com o objetivo de otimizar 

ao máximo as suas potencialidades já que que este apresenta vantagens significativas para a 

indústria.  

1.1 Enquadramento do projeto e motivação 

 

A presente dissertação foi-me proposta pelo Professor Doutor José Duarte Ribeiro 

Marafona, conceituado investigador e conhecedor da temática de Eletroerosão. Nesse sentido, 

considerou-se pertinente proceder ao estudo da influência da condutividade elétrica da peça a 

trabalhar quanto ao desempenho do processo de Eletroerosão. 

1.2 Objetivos do projeto 

 

O projeto tem como objetivo o estudo da influência da condutividade elétrica da peça a 

trabalhar no desempenho do processo de Eletroerosão. Para o efeito, utilizar-se-á o software 

Abaqus CAE, que permite a simulação de um modelo termoelétrico baseado no efeito de Joule. 

Este modelo será testado com diferentes peças a maquinar, de diferentes condutividades 

elétricas. Posteriormente, comparar-se-ão os parâmetros de desempenho para as diferentes 

condutividades elétricas. 

1.3 Estrutura da dissertação 

A dissertação encontra-se organizada em 5 capítulos principais: 

• Introdução – Capítulo 1 

Neste capítulo procede-se à introdução do tema da dissertação. São feitas uma 

contextualização e uma apresentação dos objetivos do trabalho. 

• Estado da Arte – Capítulo 2 

Nesta secção é analisado o processo de Eletroerosão, desde as suas variantes ao seu 

método de funcionamento. São também explicados os parâmetros de entrada do processo e a 

influência destes no seu desempenho. Aborda-se ainda a definição de condutividade elétrica e 

o modo como é influenciada por vários critérios. 
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• Técnicas e procedimentos utilizados no estudo do efeito da condutividade elétrica 

– Capítulo 3 

Nesta secção são minuciosamente explicados o problema, as metodologias para 

obtenção da simulação numérica e os parâmetros de entrada da mesma. É também explicado 

como são obtidos os resultados dos parâmetros de desempenho, para posterior análise. 

• Análise de Resultados – Capítulo 4  

 No capítulo 4, após a execução de todas as simulações, são analisados os resultados, 

procedendo-se à avaliação dos mesmos.  

• Conclusão e trabalhos futuros – Capítulo 5  

Em jeito de súmula, são apresentadas as conclusões obtidas e as perspetivas de trabalhos 

futuros. 
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2. Estado da Arte  

2.1 Introdução à Eletroerosão 

 

 Eletroerosão ou Electrical Discharge Machining (EDM), como é mundialmente 

conhecido, trata-se de um dos processos de fabrico não tradicionais mais utilizado para remoção 

de material (Ho and Newman 2003).  

 Técnica desenvolvida em 1940, é baseada na subtração de matéria através de sucessivas 

descargas elétricas entre a ferramenta, chamada elétrodo, e uma peça a trabalhar, separadas por 

um fluído dielétrico (Abbas, Solomon et al. 2007). Considera-se que um dos elétrodos 

(ferramenta) apresenta polaridade positiva e é chamado de ânodo e o outro elétrodo (peça a 

trabalhar) apresenta polaridade negativa e é apelidado de cátodo (Marafona 2012). A técnica é 

usada para recriar formas particularmente complexas, designadamente a produção de moldes 

efetuados com materiais difíceis de maquinar (Amorim and Weingaertner 2005), sendo uma 

das suas grandes vantagens a fácil maquinagem de qualquer material desde que este seja 

condutor elétrico (Abbas, Solomon et al. 2007). 

 Embora, já em 1770, o químico Joseph Priestly tenha descoberto o efeito erosivo das 

descargas elétricas, apenas em 1945 B. R. Lazarenko e N. I. Lazarenko exploraram as 

propriedades destrutivas das descargas elétricas. Assim, durante a Segunda Guerra Mundial, 

desenvolveram a máquina de Eletroerosão de Lazarenko, que viria a ser usada como modelo 

para as sucessivas melhorias que o processo sofreu até hoje (Ho and Newman 2003). Esta 

máquina usava a descarga de um gerador conhecido como circuito de Lazarenko. Por outro 

lado, várias teorias foram desenvolvidas para a explicação do fenómeno que causava a remoção 

de material e, pelo ano de 1959, Zingerman apresentava como responsável o fenómeno 

termoelétrico. Nos anos 50, foi introduzido o tubo de eletrões como fonte de alimentação, 

originando um avanço significativo no desempenho do processo. No final dos anos 50, o 

controlo hidráulico trouxe o primeiro servossistema, que melhorou a estabilidade do processo. 

Por último, em 1960, os semicondutores foram implementados no equipamento e o transístor e 

tirístor foram usados como fonte de alimentação, o que permitiu que a duração do impulso 

pudesse atingir o milissegundo, melhorando, assim, o Tool Wear Ratio (TWR) e o Material 

Removal Rate (MRR) (Marafona 2012). 



Efeito da condutividade elétrica no desempenho do processo de Eletroerosão 

 

4 

 

Figura 1– Circuito básico de relaxamento RC criado na 2ª Guerra Mundial para controlo dos tempos de pulso 

(Puertas and Luis 2004) . 

2.2  Processo de Eletroerosão 

 

  Ao longo dos anos, a Eletroerosão tem vindo a ser expandida, tornando-se num dos 

principais processos de fabrico de peças onde é necessário obter formas complexas que não 

seria possível obter com recurso a maquinagem tradicional.  Efetivamente, a erosão permite 

maquinar qualquer tipo de material desde que este seja condutor elétrico, diminuindo, assim, o 

número total de operações de produção e facilitando a produção de peças com materiais 

diferentes com recurso ao mesmo elétrodo. Ao serem maquinados por técnicas tradicionais, 

certos materiais causam um grande desgaste à ferramenta, ampliando largamente o custo do 

processo de fabrico (Marafona 2012). Uma das grandes vantagens  da Eletroerosão é permitir  

maquinar um material de qualquer dureza desde que este seja condutor elétrico, provocando, 

por conseguinte, menor desgaste de ferramenta o que, por seu turno, diminui o custo total do 

processo (Abbas, Solomon et al. 2007). Ao não existir contacto direto entre a ferramenta e a 

peça a maquinar, os problemas de tensão superficial e de vibração dos métodos convencionais 

de maquinagem são eliminados (Ho and Newman 2003). 

 Em suma, o EDM consiste na remoção de material através de descargas elétricas 

sucessivas. O elétrodo é posicionado a uma distância mínima da peça a trabalhar (folga) não 

havendo contacto entre as partes, e a remoção de material é feita através de descargas elétricas 

controladas.  

 

2.2.1  Fases do processo  

 

 O processo de remoção de material encontra-se dividido em 3 fases distintas: 

• Fase de ignição: com o elétrodo já posicionado, é aplicada uma tensão entre os elétrodos 

(normalmente 80 V), ocorrendo assim a ionização do dielétrico. Este passa a atuar como 

condutor elétrico, seguindo-se uma descarga com faísca (Youssef and El-Hofy 2008); 

 

• Descarga principal: a descarga provoca uma avalanche de eletrões em direção ao ânodo, 

tornando a densidade de corrente muito elevada. Este fenómeno deve-se à baixa 

resistência elétrica provocada no canal de descarga, à restrição hidráulica do fluido 

dielétrico e a um efeito magnético de pinch. O efeito é caracterizado pela compressão, 
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por forças magnéticas, de um filamento eletricamente condutor. Uma vez estabelecida 

a corrente elétrica, a tensão dentro do gap desce para o valor de descarga (25 V) 

continuando neste valor até se verificar o corte de tensão aplicada. Algum tempo depois, 

os iões atacam o cátodo. Sendo este aquecido mais lentamente do que o ânodo, cria-se 

um canal de plasma a uma temperatura entre os 8000 ºC e os 12 000 ºC, podendo mesmo 

atingir os 20 000 ºC. Este aumento de temperatura é causado pelos choques entre 

eletrões e iões (Marafona 2012); 

 

• Fusão local e vaporização: ocorre na região do ataque da descarga. Sob impulsos 

elétricos prolongados, a descarga assume características de um arco elétrico e a 

densidade de corrente assume valores baixos. 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, causando uma redução brusca na temperatura, o que 

permite a circulação do fluído dielétrico. A expulsão de metal, acompanhada da 

libertação de vapor de metal, dá-se principalmente depois da descarga elétrica ter 

cessado, em resultado da súbita redução na pressão sobre a extinção de bolha de vapor. 

Esta situação obriga o material fundido e já solidificado a sair, sendo então arrastado 

pelo dielétrico. O material removido é aquele que se evapora, já que existe material 

fundido que ressolidifica formando a recast layer. A rápida expansão do canal de 

plasma, que rapidamente diminui a densidade de corrente, permite obter o melhor 

compromisso das condições de maquinagem que ocorrem no processo de Eletroerosão 

para a velocidade de remoção de metal e desgaste da ferramenta (Nunes 2002, Marafona 

2012).  

 

 

Figura 2– Sequência de remoção de material (Marafona 2012). 

 

2.2.2 Impulso Característico  

 

 A figura 3 ilustra a sequência dos acontecimentos subjacentes à formação da descarga 

elétrica que dá origem à remoção de material. Estes dados, obtidos através da análise dos sinais 

de corrente e tensão num osciloscópio, permitem obter parâmetros importantes do processo 

como o MRR e o tempo de maquinagem (Rajurkar, Sundaram et al. 2013). É possível verificar 

que, normalmente, é fornecida uma tensão de 80 V que, se aplicada no GAP, causa a ionização 

seguida de descarga, provocando a avalanche de eletrões em direção ao ânodo. Analisando a 

figura 3, verifica-se um atraso entre a aplicação da tensão e a geração do impulso de corrente, 
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denominado Ignition Delay (2). Seguidamente, após ser estabelecido o impulso de corrente, a 

tensão aplicada na folga desce para o valor de descarga, aproximadamente 25 V. Neste período 

ocorre a remoção de material da peça a trabalhar (3). A corrente elétrica continua até ao corte 

da tensão aplicada. Entre impulsos, podemos observar um OFF-Time (1). Este tempo de pausa 

entre descargas tem elevada importância, nomeadamente para a desionização do canal de 

descarga e para que a descarga seguinte ocorra num local diferente e independente entre 

elétrodos (Marafona 2012). Todos estes parâmetros são ajustáveis consoante a finalidade, seja 

a máxima remoção do material em desbaste ou a obtenção de um bom acabamento superficial  

(Rajurkar, Sundaram et al. 2013). 

 

Figura 3 – Impulso característico do processo de Eletroerosão (Marafona 2012). 

 

2.2.3 Vantagens e desvantagens do processo de eletroerosão  

 

Este processo inovador é frequentemente utilizado para fabrico de furos e de formas 

cegas, nomeadamente em situações em que processos tradicionais são de elevado custo ou 

impossíveis de realizar. Como em todos os tipos de maquinagem, existem vantagens e 

desvantagens inerentes ao processo. Apresentam-se, infra, as principais vantagens (Youssef and 

El-Hofy 2008, Marafona 2012) : 

• É aplicável a materiais frágeis pois não existem tensões de corte na superfície; 

• Adequa-se a qualquer tipo de material desde que condutor elétrico; 

• Permite a obtenção de formas complexas com uma só máquina, o que, por outros 

métodos, seria mais dispendioso ou até inviável; 

• Possui precisão elevada; 

• Evita a produção de rebarbas; 

• Apresenta baixa rugosidade superficial; 

• Verifica-se a ausência de vibração durante o processo; 

• Possibilita maquinar materiais já endurecidos; 

• Releva-se o papel das propriedades mecânicas na seleção dos materiais. 

• Permite a maquinagem de materiais difíceis de maquinar por processos tradicionais, 

como carbonetos de tungsténio, ligas de níquel e cobalto. 
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No concernente às desvantagens, eis alguns dos exemplos (Youssef and El-Hofy 2008, 

Marafona 2012): 

• Impossibilidade de uso se a peça a trabalhar for um mau condutor elétrico; 

• Eventualidade de a peça final apresentar defeitos na HAZ; 

• Elevado custo de produção dos elétrodos; 

• Elevado desgaste da ferramenta em operações de desbaste; 

• Risco de incêndio quando o dielétrico é à base de hidrocarbonetos; 

• Necessidade de remoção da camada de metal ressolidificado; 

• Elevado gasto elétrico; 

• Processo demorado; 

• Ultrapassado pela manufatura aditiva; 

• Utilização de apenas corrente continua. 

 

Figura 4 – Máquina convencional de Eletroerosão por penetração (Solutions). 

 

2.3 Variantes do processo  

  

 Existem vários métodos de EDM, dos quais se destacam: 

• Eletroerosão por fio; 

• Eletroerosão por penetração. 

 Ambos os processos seguem o mesmo princípio, sendo a principal causa da remoção de 

material a temperatura máxima que a superfície dos elétrodos atinge. O material é removido se 

a temperatura da superfície ultrapassa a temperatura de fusão do material do elétrodo, o que 

depende principalmente da energia térmica gerada no canal de descarga. Por conseguinte, 

quando a distância entre o Ânodo e o Cátodo é igual à folga é criado um potencial elétrico. Por 

efeito de Joule, considera-se que toda a energia elétrica gerada é transformada em energia 

térmica, provocando  fusão e posterior remoção de material (Marafona and Chousal 2006). 

 

Figura 5 – Vista ampliada da zona do canal de descarga na EDM (Das, Klotz et al. 2003). 
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2.3.1 Eletroerosão por fio  

 

 A Eletroerosão por fio, variação da Eletroerosão convencional, é caracterizada pela 

remoção de material através de pequenas descargas elétricas controladas entre um fio (elétrodo) 

e a peça a trabalhar. Normalmente, o fio é feito de cobre, latão  ou ligas à base de molibedénio 

(Marafona 2012), podendo o seu diâmetro rondar os 0.2 mm (Youssef and El-Hofy 2008). 

  A principal aplicação deste processo é a realização de cortes no plano x-y. O fio é 

movido na vertical, sendo utilizado uma só vez  e transposto de uma bobine de fio novo para 

outra de fio usado (Marafona 2012). O WEDM é utilizado sobretudo no corte de chapas até 300 

mm de espessura (Youssef and El-Hofy 2008).  

 Em comparação com a Eletroerosão por penetração, a erosão por fio apresenta menor 

Material Removal Rate (MRR), pois o fio não suporta mais do que 15 Amperes de intensidade 

de corrente ou corre o risco de partir (Marafona 2012). 

 O fio e a peça são ambos submersos no fluído dielétrico e não se tocam, ocorrendo a 

remoção de material no espaço existente entre si, ao qual se dá o nome de folga. Devido à sua 

baixa viscosidade, a água desionizada é o fluido mais utilizado, o que permite uma melhor 

limpeza da zona de trabalho. Por vezes, de forma a tornar o dielétrico mais escorregadio, são 

adicionados aditivos à base de etilenoglicol. É igualmente necessário existir uma boa filtração 

deste líquido, pois as impurezas afetam a folga e, consequentemente, a exatidão do processo 

(Youssef and El-Hofy 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Eletroerosão por penetração 

  

 A designação Eletroerosão por penetração, também conhecida como “Vertical 

Machining” ou “EDM Die Sinking” deve-se ao facto de o elétrodo ser montado e se 

movimentar apenas no eixo vertical “Z”, penetrando, assim, num fluído dielétrico onde se 

encontra submersa a peça a trabalhar (Guitrau 1997).  

 A figura ilustra os elementos que compõem uma máquina de Eletroerosão por 

penetração.  

Figura 6 – Eletroerosão por fio (WEDM) (Youssef and El-Hofy 2008) 
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Figura 7 – Eletroerosão por penetração (EDM)(Youssef and El-Hofy 2008). 

 

 Neste processo, e como referido anteriormente, a peça é maquinada por uma descarga 

elétrica controlada, gerada quando a ferramenta é movimentada pelo servomecanismo em 

direção ao ânodo. O elétrodo é posicionado muito perto da peça criando um potencial elétrico. 

Esta distância – folga – nunca deve ser ultrapassada sob pena de a erosão ser descontrolada e 

os parâmetros obtidos não serem os desejados. O método repete-se tantas quantas as vezes 

necessárias para se obter os resultados pretendidos (Abu Qudeiri, Saleh et al. 2019). 

Normalmente é utilizado um elétrodo de cobre ou grafite e um dielétrico à base de 

hidrocarbonetos, já que esta combinação apresenta um bom Tool Wear Ratio (TWR) e uma 

temperatura na gap entre 8000 e 12000 ºC (Abu Qudeiri, Saleh et al. 2019).  

 

2.3.2.1 Mecanismo do processo 

 

  O elétrodo é posicionado a uma distância da peça a trabalhar - gap. Sucessivas 

descargas elétricas permitem a remoção de material, estando as partes submersas num líquido 

dielétrico e sem nunca haver contacto entre as mesmas. Não existe corrente elétrica a fluir pois 

o fluido dielétrico funciona como isolante. A fonte DC impõe uma diferença de potencial entre 

as duas peças.  

 Ao reduzir-se a folga ao mínimo, a diferença de potencial é tal que se sobrepõe à rigidez 

elétrica do fluído isolante, criando um canal de descarga com propriedades condutoras. Neste 

momento, os eletrões e os catiões colidem livremente criando um canal de plasma. Quando o 

canal é estabelecido regista-se um aumento exponencial da corrente elétrica e uma diminuição 

do potencial elétrico. Nesse instante, por efeito de Joule, a descarga é convertida em calor 

aquecendo a superfície do material até uma temperatura em que ocorre fusão do material a 

remover. Posteriormente, a corrente é interrompida e o canal de descarga destruído. O material 

removido é evaporado e dá-se a formação da cratera (Puertas and Luis 2004). 
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Figura 8 –  Esquema do processo Vertical EDM (Sohani, Gaitonde et al. 2009). 

 

 Na aproximação do elétrodo à peça a trabalhar existe uma tensão em vazio, folga em 

vazio, de valor elevado. Nesta fase, a maquinagem ainda não teve início.  Quando o impulso de 

corrente é estabelecido, a tensão em vazio cai drasticamente e desce para o valor de tensão de 

trabalho, aproximadamente 25 V (Guitrau 1997). Por outro lado, os impulsos de corrente são 

estabelecidos de forma constante com valores que variam entre 1 e 300 A. A pausa estabelecida 

entre estes deve ser tal que seja possível a desionização total do dielétrico, evitando-se a 

formação de arco. O arco é formado quando o tempo entre os impulsos não é suficiente para 

reestabelecer as propriedades iniciais do dielétrico, causando uma descarga descontrolada com 

elevado desgaste da ferramenta (Marafona 2012). 

 

Figura 9 – Fases de uma descarga elétrica (Amorim and Weingaertner 2005). 



Efeito da condutividade elétrica no desempenho do processo de Eletroerosão 

 

11 

 

 A figura 9 representa o funcionamento do ciclo de descarga. Seguem-se as suas 

designações: 

• te: tempo de descarga; 

• td: tempo de ionização; 

• t0: tempo de pausa;  

• ti: tempo de impulso; 

• tp: tempo de ciclo; 

• ûi: tensão no vazio; 

• ûe: tensão de descarga;  

• îe: corrente aplicada. 

  

 Os parâmetros previamente enumerados são de extrema importância. Com eles, 

conseguimos controlar múltiplas variáveis que nos permitem obter o resultado pretendido. Se 

para o desbaste, será pertinente usar elevada intensidade de corrente, para a obtenção de baixa 

rugosidade dever-se-á usar baixa intensidade. No concernente aos tempos de descarga, uma  

descarga de alta duração permite uma elevada remoção de material, enquanto que uma descarga 

curta melhora substancialmente o acabamento superficial da peça (Ho and Newman 2003, 

Amorim and Weingaertner 2007, Abu Qudeiri, Saleh et al. 2019).   

2.4 Parâmetros do processo  

 

 A Eletroerosão é orientada por vários parâmetros de entrada, elétricos e não elétricos. 

Os principais parâmetros elétricos são a tensão e a corrente aplicadas, a duração do pulso, o 

intervalo entre os pulsos, a folga, a polaridade e a forma do pulso aplicado.  

 Os parâmetros não elétricos, tais como a rotação da ferramenta, a ação que o dielétrico 

desempenha  na expulsão de material fundido e as propriedades da peça a trabalhar, 

desempenham igualmente um papel significativo, (Abu Qudeiri, Saleh et al. 2019). 

Não obstante, de entre todos os parâmetros, os elétricos são os que revelam maior influência 

nos resultados. 

 

Figura 10 – EDM – Processos, Parâmetros e Avaliação de Desempenho (Abu Qudeiri, Saleh et al. 2019). 
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2.4.1 Intensidade de Corrente  

 A corrente fornecida é um parâmero de extrema importância, pois à medida que a sua 

intensidade aumenta a taxa de remoção de material da peça a trabalhar também aumenta.  

 

Figura 11 - Desempenho da corrente (Guitrau 1997). 

 

 Pode-se dimensionar a corrente a aplicar à peça pela “Regra do Polegar”, que determina 

que a corrente máxima a utilizar é 65 Ampere por polegada quadrada. Esta regra é aplicável a 

elétrodos de cobre e de grafite, contudo os parâmetros de desempenho são variáveis e 

dependentes do ON-time.  

 

              𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑋 65 [𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟]                           2. 1 

 

 Apesar de cada polegada quadrada suportar 65 Amperes de corrente elétrica, este 

máximo nunca é atingido a não ser que a área superficial seja muito grande. Enquanto que o 

elétrodo consegue suportar a elevada intensidade de corrente, a peça a trabalhar, dependendo 

do material, pode aquecer em demasia (Guitrau 1997). 

 

2.4.2 Frequência, Duty Cycle, ON-Time e OFF-Time  

 

 A frequência é utilizada para medir o número de vezes que a corrente é ligada e 

desligada no decurso de um ciclo. Durante o desbaste, o ON- Time é aumentado, existindo 

assim menos ciclos por segundo, pelo que a operação é considerada de baixa frequência. Por 

outro lado, as operações de acabamento apresentam um elevado número de ciclos por segundo 

e são assumidas como sendo de elevada frequência. Logo, pressupõe-se que o controlo deste 

parâmetro permite a obtenção de maior qualidade de acabamento superficial, pois viabiliza a 

distribuição da energia por mais ações erosivas, resultando em mais crateras de menor 

dimensão.  

 O duty cycle, diretamente relacionado com o tempo que demora um ciclo de descarga, 

que é caracterizado pela soma dos tempos On-Time e Off-Time, é um parâmetro que mede a 

eficiência do processo. O último compreende a desionização e a renovação do fluido dielétrico 

e o primeiro compreende todo o tempo de trabalho erosivo, ou seja, a libertação da descarga. 

Neste caso, a unidade utilizada para o parâmetro tempo é o microssegundo (Guitrau 1997).  

                                                2. 2   
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2.4.3 Polaridade  

 

Tradicionalmente, o elétrodo é carregado positivamente para assim diminuir o seu 

desgaste. A descarga começa no elétrodo e atinge a peça a trabalhar concentrando nesta a 

energia térmica (Guitrau 1997).  

 A polaridade afeta a taxa de remoção de material causando um depósito de partículas 

do elétrodo sobre a peça a trabalhar (Gangadhar, Shunmugam et al. 1992). 

 

2.5 Avaliação do Desempenho  

 

 Os parâmetros de desempenho servem para medir a eficiência do processo. Deles fazem 

parte a Material Removal Rate (MRR), o Tool Wear (TW), o Tool Wear Ratio (TWR) e a Média 

aritmética da Rugosidade (Ra), sendo que o primeiro deve ser máximo, o segundo mínimo e o 

último otimizado. Experimentalmente, comprovou-se que para valores elevados de intensidade 

de corrente o MRR apresenta valores elevados, mas é para valores intermédios de duração do 

pulso que apresenta o seu valor máximo. O TWR diminui com o aumento da duração do pulso. 

Um bom acabamento superficial é obtido com um pulso de baixa duração e com baixa 

intensidade de corrente. Pode, pois, considerar-se que para a obtenção de um desempenho ótimo 

não existe um conjunto de variáveis de entrada definidas para otimizar todos os parâmetros de 

saída. Assim, tem de se verificar um compromisso entre os vários parâmetros de eficiência do 

processo, selecionando o mais relevante para a aplicação em questão, para então se 

determinarem as variáveis de entrada  (Marafona and Wykes 2000).  

 

2.5.1 MRR 

 

A MRR, é expressa em volume por unidade de tempo, é a taxa de erosão da peça a 

trabalhar. É um fator muito importante pois esta taxa representa a velocidade de maquinagem 

do processo. É por isso desejado que o seu valor seja o máximo possível (Abu Qudeiri, Saleh 

et al. 2019).  

 Vários autores procuraram explanar o mecanismo de remoção de material como sendo 

a migração de partículas materiais entre a peça a trabalhar e o elétrodo. Estes elementos são 

transportados no estado sólido, líquido ou gasoso. Os diferentes tipos de elementos resultantes 

da erosão dos elétrodos juntamente com as partículas presentes no dielétrico  afetam 

significativamente a Material Removal Rate (MRR) (Erden 1983). 

 Várias investigações têm conduzido a resultados interessantes para a remoção de 

material. Tradicionalmente, a EDM utilizava elétrodos 3D de perfil retangular, difíceis de 

maquinar, daí o seu elevado custo de produção. Vários elétrodos 3D de diferentes formas foram 

igualmente produzidos e testados experimentalmente (Ho and Newman 2003). Foi também 

investigada, com resultados positivos, a utilização de um elétrodo simples cilíndrico (Kaneko 

and Tsuchiya 1988). Por outro lado, modificando o simples princípio da Eletroerosão em que 

existe uma descarga para cada pulso elétrico, é possível aumentar a remoção de material. Foi 

possível verificar que o TWR foi melhor que no processo convencional e a rugosidade 

superficial não sofreu alterações (Kunieda and Muto 2000). Por fim, verificou-se que, ao 

adicionar oxigénio na folga o MRR é aumentado exponencialmente. A introdução deste gás 

expande o tamanho do canal e a frequência da descarga (Kunieda, Furuoya et al. 1991). Para 

maximizar a remoção deve-se combinar a folga ideal, a pressão e a duração de pulso que otimiza 
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o processo. Nesta combinação de condições ideais, o MRR é máximo e o TW é mínimo (Abbas, 

Solomon et al. 2007). Zhanbo et al. estudaram a exequibilidade da maquinagem de superfícies 

3D com Dry EDM.  No seu estudo e condições apresentadas no mesmo, foi possível concluir 

que o tempo de descarga ideal para otimização dos parâmetros de desempenho é de 25 µs (YU, 

TAKAHASHI et al. 2005). 

  

                                            𝑀𝑅𝑅 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑎 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑝𝑖𝑒𝑐𝑒  (𝑚𝑚3)

𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑜𝑛+𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑜𝑓𝑓 (min )
 (𝑚𝑚3/𝑚𝑖𝑛)                                      2. 3  

2.5.2 TW 

 

 O TW é a taxa de remoção de material da ferramenta, ou seja, do elétrodo. É expressa 

em unidades similares ao MRR. Sendo o elétrodo uma ferramenta de custo de produção 

elevado, é importante que este parâmetro seja minimizado ao máximo, de forma a dilatar a vida 

da ferramenta. 

 O TW é afetado por diferentes variáveis do processo. A precipitação do carbono 

proveniente do fluído dielétrico afeta significativamente o desgaste da ferramenta (Ho and 

Newman 2003).  Várias formas de diminuir o TW foram investigadas. O carbono presente na 

superfície da ferramenta poderá ser utilizado para aumentar a eficiência do processo. Ao ajustar 

os parâmetros de entrada do processo, é possível criar uma camada de carbono que inibe o 

desgaste da ferramenta. Esta técnica tem elevado efeito no TW mas o efeito no MRR é quase 

irrisório (Marafona and Wykes 2000). 

 

                                                         𝑇𝑊 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝐸𝑙𝑒𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜  (𝑚𝑚3)

𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑜𝑛+𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑜𝑓𝑓 (min)
(𝑚𝑚3/𝑚𝑖𝑛)                              2. 4  

 

2.5.3 TWR 

 

 É a razão entre o desgaste da ferramenta (TW) e a taxa de remoção de material da peça 

a trabalhar (MRR). É adimensional e por isso apresentada em percentagem. Quanto mais 

pequeno é o seu valor mais eficiente é o processo (Ho and Newman 2003).  

 

                                                              𝑇𝑊𝑅 =
𝑇𝑊(𝑚𝑚3/𝑚𝑖𝑛)

𝑀𝑅𝑅 (𝑚𝑚3/min)
 × 100 (%)                                                 2. 5  

 

2.5.4 Rz 

 

 A rugosidade superficial toma valores distintos consoante o regime de trabalho. Se for 

em desbaste, o seu valor é cerca de 7 a 12 µm, por outro lado, se for acabamento, o seu valor é 

inferior a 3 µm. A sua unidade é o micrómetro. O seu valor depende principalmente do 

comportamento de solidificação do material fundido após o final da descarga e a mudança de 

fase do mesmo (Marafona 2012). 

 A superfície que sofreu Eletroerosão apresenta 3 camadas distintas, sendo a primeira a 

Recast Layer ou camada resolidificada, a segunda a Heat Affected Zone (HAZ) e a terceira, que 

não é afetada pelo calor, o Parent Metal (Lim, Lee et al. 1991).  
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 A camada branca ou Recast Layer é a camada mais próxima à superfície e, por isso, tem 

grande influência na rugosidade da peça final. Assim sendo, esta pode apresentar algumas 

tensões residuais e até algumas fendas devido aos elevados gradientes de temperatura a que está 

exposta (Lin, Yan et al. 2001). A espessura da primeira camada da peça a trabalhar e o nível de 

distorção no elétrodo causados pelo calor podem ser determinados analisando o crescimento do 

canal de plasma durante a descarga (Pandey and Jilani 1986). Como já referido, pode existir a 

migração de partículas de carbono do fluido dielétrico para a superfície da peça a trabalhar, 

sendo assim formados carbonetos de ferro na camada branca. A formação destes carbonetos 

eleva a dureza desta camada (Kruth, Stevens et al. 1995). Na WEDM esta camada é menos rica 

em carbono pois o fluido dielétrico é usualmente água e os óxidos formados têm o efeito de 

diminuição do teor carbónico na presente camada. Sendo o elétrodo ferramenta feito de cobre, 

a migração de partículas deste até à peça a trabalhar baixa a dureza do metal base (Yang, Fang 

et al. 1996).  

 A camada branca é classificada em três tipos consoante a sua espessura (Marafona 

2012): 

• Ente 20 µm e 50 µm: camada múltipla espessa; 

• Entre 10 µm e 20 µm: camada simples intermédia; 

• Inferior a 10 µm: camada simples fina. 

 A segunda camada é a camada afetada pelo calor (HAZ), que depende da intensidade 

de corrente e da frequência das descargas. Constituída por metal que sofreu transformações sem 

nunca ter sofrido fusão, pode ser reendurecida ou revenida. Para obtenção do primeiro tipo, a 

temperatura atingida permitiu uma austenitização seguida de um arrefecimento brusco 

ocorrendo a transformação martensítica. Na camada revenida, a temperatura não foi suficiente 

para existir a austenitização. Pode atingir os 0.05 mm de espessura.  

 A última camada é de transição, sendo depois atingido o metal base. A espessura destas 

camadas depende da intensidade de corrente e da frequência do impulso (Guitrau 1997). 

 Uma nova forma de utilizar a EDM foi explorada envolvendo um compósito de 

termoplástico como elétrodo e o ar com dielétrico. Estes novos parâmetros permitiram 

empregar este processo como ferramenta de polimento de uma cavidade de Aço reduzindo a 

rugosidade superficial de 44 µm para 36 µm (Curodeau, Richard et al. 2004). 

 O tamanho da folga é importante para a otimização da rugosidade superficial. Uma folga 

elevada é acompanhada de um menor tempo de maquinagem, mas significa que a rugosidade 

será maior. Já um menor GAP implica maior tempo de maquinagem e, por isso, uma menor 

rugosidade.  

 

Figura 12 –  Modificações metalúrgicas da peça (Marafona 2012). 
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2.6 Material da Ferramenta   

 

 Elevada condutividade elétrica, elevada resistência ao calor e elevado ponto de fusão 

são as propriedades desejadas para um elétrodo ferramenta. O material constituinte da 

ferramenta deve também ter uma resistividade elétrica inferior a 100 ꭥ.cm, elevada densidade, 

elevada condutividade térmica e elevado calor específico. Os principais materiais utilizados na 

produção de elétrodos são o cobre, a grafite, o tungsténio e carbonetos de tungsténio (Marafona 

2012, Rajurkar, Sundaram et al. 2013). 

 A grafite e o cobre destacam-se de entre os demais sendo os mais utilizados. Ambos 

têm características únicas que se adequam a variadíssimas aplicações do processo. Podem ainda 

ser utilizadas algumas variações que permitam a otimização do processo como Cobre-Grafite 

ou Cobre-Tungsténio.  

 O cobre é um material de baixa dureza tornando-se, por isso, de difícil maquinagem, o 

que aumenta o custo de processo. A sua maquinagem produz rebarbas indesejadas. Por outro 

lado, o seu ponto de fusão é aos 1083 ºC e a temperatura na folga atinge valores na ordem dos 

15000 ºC. Pode-se considerar que existe um grande desgaste da ferramenta elaborada em cobre 

(Guitrau 1997).  

 Por conseguinte, é pertinente a utilização da grafite. Mesmo tratando-se de um material 

não metálico, tem o ponto de sublimação a 3500 ºC, o que o torna muito mais resistente a 

variações térmicas. Tendo esta menor dureza que o cobre, o processo de maquinagem dos 

elétrodos é muito mais simples e menos dispendioso. Em suma, o uso de grafite apresenta uma 

elevada Material Removal Rate (MRR) e baixo Tool  Wear (TW) (Amorim and Weingaertner 

2007, Haron, Ghani et al. 2008).  

 

2.6.1.1 Desgaste teórico do elétrodo 

 

 Tendo em conta as propriedades intrínsecas dos materiais metálicos, é possível prever 

o desgaste teórico através da seguinte equação (Marafona 2012): 

 

                                     𝐹 = 1.13(ρ × C)1/2 × (𝑇𝑓 +
𝑞×𝐶

2
)   (𝑊𝑎𝑡𝑡. 𝑠𝑒𝑐

1

2/𝑐𝑚2)                                       2. 6    

onde: 

• ρ = Massa volúmica (kg/m2); 

• C = Calor específico a 25ºC ( J/ (kg K)); 

• Tf =Temperatura de fusão (ºC); 

• Q = Condutividade térmica  (W·m-1·K-1). 

 

2.7 Dielétrico  

 

 É um meio isolante elétrico que pode ser sólido ou líquido. Um dielétrico deve fornecer 

as condições ideais para a iniciação e manutenção de descargas elétricas eficientes, 

arrefecimento dos elétrodos e limpeza do canal de descarga. Outro fator importante a considerar 

é a capacidade de manter o canal de plasma com um pequeno diâmetro para que a intensidade 

do fluxo de calor seja concentrada numa pequena área superficial (Das, Klotz et al. 2003). Os 
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mais utilizados em Eletroerosão por penetração são óleos de hidrocarbonetos como kerosene, 

enquanto que em WEDM o mais utilizado é a água destilada desionizada (Rajurkar, Sundaram 

et al. 2013).  

 Para melhorar as propriedades, podem ser adicionados pós ao fluido dielétrico. Este 

processo tem o nome de PMEDM. Os pós adicionados permitem um trabalho estável com baixa 

intensidade de corrente, reduzindo a capacidade isolante do dielétrico. Deste modo, é possível 

aumentar a descarga elétrica entre o elétrodo ferramenta e a peça a trabalhar. Estes aditivos, 

dependendo do tamanho e da concentração adicionada, possibilitam o incremento do 

desempenho do processo (Zhao, Meng et al. 2002, Abbas, Solomon et al. 2007). Além destas 

vantagens, os aditivos ao dielétrico admitem o aumento da micro-dureza e a redução das micro-

fissuras da superfície maquinada. Isto acontece devido à redução de perda de elementos de liga 

presentes na superfície (Ho and Newman 2003). 

 

 As principais propriedades do fluído devem ser  (Youssef and El-Hofy 2008):  

• Baixa viscosidade;  

• Baixa flamabilidade; 

• Elevado calor latente; 

• Rápida ionização a um potencial elétrico aproximadamente entre 40 V e 400 V; 

• Não toxicidade; 

• Ser pouco corrosivo; 

• Baixo custo. 

 

 

2.7.1 Limpeza do canal de descarga  

 

 Uma das principais funções do fluido dielétrico é a limpeza do canal de descarga. Como 

já descrito, é necessário haver durante o processo OFF-time suficiente para que seja possível a 

“recuperação” das propriedades do dielétrico. A combinação do tempo de descarga, do tempo 

de ionização do dielétrico e a eficiência da remoção de resíduos formados durante o processo 

são determinantes para a contabilização do tempo que a corrente necessita de estar desligada 

entre descargas, pelo que é necessário otimizar ao máximo o processo de remoção de resíduos 

para assim diminuir o OFF-Time (Guitrau 1997).  

 Existem três tipos de processos para eliminação do material removido (Guitrau 1997, 

Youssef and El-Hofy 2008): 

• Pressão: como é possível ver na figura 12 (a) o fluído é aplicado no interior do elétrodo 

permitindo que o dielétrico se renove e saia pelos lados do mesmo; 

• Sucção: o dielétrico é sugado pelo centro do elétrodo, como é possível observar na 

figura 12 (b); 

• Lavagem direcionada: o fluído é adicionado pela parte lateral do elétrodo, permitindo 

que este se renove. Na figura 12 (c) pode ver-se o seu funcionamento. 
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Figura 12 - Tipos de processos para eliminação do material removido (Youssef and El-Hofy 2008).  

2.8 Condutividade elétrica  

 

 As propriedades elétricas dos materiais são de extrema importância, pois determinam, 

em grande parte, as suas aplicações. O entendimento das características elétricas dos materiais 

é fundamental para a compreensão de como o fenómeno da resistência elétrica nos materiais 

condutores ocorre a nível microscópico. A condução de corrente por um determinado material 

provoca uma série de efeitos a nível atómico que são revelados através de uma grandeza 

macroscópica, a condutividade elétrica (Bagnato and Rodrigues 2006). Esta baseia-se 

principalmente na ação dos eletrões livres existentes num material. Normalmente, estes são 

eletrões de valência, ou seja, os que estão no nível mais afastado do núcleo atómico.  Para se 

soltarem e ficarem livres, têm de ter maior energia que a energia de Fermi, libertando-se, assim, 

da nuvem atómica.  

 

2.8.1 Tipos de condutores elétricos: 

 Os materiais podem ser divididos consoante as suas propriedades condutoras de 

eletricidade (Taherian and Kausar 2018): 

 

• Condutores: são normalmente metais e as suas ligas. Bons condutores elétricos são 

materiais que permitem que eletrões se desloquem livremente, isto é, estão mais 

afastados no núcleo atómico. A estes dá-se o nome de eletrões livres, devido à sua 

mobilidade desordenada no interior do metal. Quando existe uma corrente elétrica, estes 

formam um movimento ordenado conduzindo a corrente através deles. A sua 

condutividade elétrica varia entre 10 000 e 150 000 S/cm; 

 

• Semicondutores: são de condutividade intermédia. Em condições externas como, por 

exemplo, aumento da temperatura, incidência de luz, presença de cargas elétricas 

externas ou existência de impurezas, a sua condutividade é variável. Existem dois tipos 

de semicondutores – os do tipo P e os do tipo N. A condutividade elétrica varia entre 

10-12 S/cm e 103 S/cm; 

 

• Supercondutores: materiais com resistência elétrica muito diminuta ou quase nula a 

temperaturas muito baixas. Existem dois tipos de supercondutores – o tipo I, que são 

elementos puros, e o tipo II, que respondem de maneira diferente quando é aplicado um 

campo magnético; 

 

• Dielétricos: podem ser cristalinos ou materiais amorfos. Não possuem nenhuns eletrões 

livres pelo que não é possível conduzirem eletricidade. Apresentam uma condutividade 

inferior a 10-12 S/cm.  
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2.8.1.1 Lei de Ohm  

 

 Nos materiais metálicos, uma característica importante para a condução elétrica é a lei 

de Ohm. Esta lei permite estabelecer a relação linear entre a tensão aplicada e a corrente elétrica 

(Bagnato and Rodrigues 2006).  

 

                                                                                      𝑉 = 𝑅 𝐼                                                                                 2. 7  

 

Onde: 

• V-Voltagem (Volts); 

• R-Resistência (ꭥ); 

• I- Intensidade de Corrente (I). 

 

 Esta lei pode ser expressa de outra forma, visto que a resistência elétrica não é uma 

propriedade intrínseca do material. Esta é dependente da dimensão e da forma da peça em 

questão. Por outro lado, a resistividade (ρ) e a condutividade (σ) são independentes das 

especificações físicas. A relação entre estas variáveis é inversamente proporcional.  

 

                                                                        𝜎 =
1

𝜌
   (𝑠/𝑐𝑚)                                                                                  2. 8 

 

 

 A resistividade é dependente da microestrutura e das especificações intrínsecas do 

material. Qualquer distorção na estrutura pode afetar a condutividade elétrica do material, 

acabando por a diminuir. Por conseguinte, tratamentos a frio nos materiais bem como a junção 

de componentes de liga a materiais puros diminuem a sua condutividade elétrica. Podemos 

então afirmar, que os materiais puros apresentam maior condutividade elétrica, pois sofrem 

menos distorção mecânica (Taherian and Kausar 2018).  

 

 

Figura 13 – (a) Percurso do eletrão que encontra obstáculos como defeitos ou precipitações. (b) representação da 

nuvem eletrónica, onde os eletrões de valência andam livres (Taherian and Kausar 2018).  
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 O resultado da aplicação de uma tensão numa placa metálica é um campo elétrico E, o 

resultado do efeito deste campo elétrico sobre as cargas móveis do metal é uma densidade de 

corrente J. A lei de Ohm pode, então, ser representada de outra forma: 

 

                                                                             𝐽 = 𝜎 × 𝐸                                                                        2. 9 

 

 Logo, a condutividade elétrica é proporcional à densidade de corrente resultante da 

aplicação de um determinado campo elétrico. Não obstante, esta equação apenas é válida para 

os condutores ohmicos (Bagnato and Rodrigues 2006). 

 

  

 

Figura 14 – Condutividade elétrica de diferentes tipos de materiais (Taherian and Kausar 2018). 
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2.8.2 Metais e suas ligas  

 

 Nos metais não existe nenhum espaço entre o nível de valência da nuvem eletrónica e o 

nível condutor elétrico. Existem, no entanto, alguns parâmetros que causam grande influência 

na sua condutividade elétrica (Taherian and Kausar 2018): 

 

• Defeitos microestruturais: estes podem ser intersticiais, precipitados ou impurezas. A 

presença destes defeitos pode causar a mudança da rota dos eletrões e/ou reduzir a sua 

mobilidade. Pode ainda alterar a distância existente entre colisões dos eletrões que 

quanto maior, maior será a mobilidade destes sem perda de energia, ou seja, melhor será 

a condutividade elétrica; 

 

• Processos de endurecimento mecânico: estes processos alteram a estrutura atómica do 

material. Como tal, a rota dos eletrões será alterada, o que leva a uma diminuição da 

condutividade elétrica. Podemos observar na Figura 15 que, ao aumentar a taxa de 

deformação, a condutividade elétrica vai diminuindo lentamente para o cobre-alumínio, 

sendo que no cobre puro o seu efeito não é tão significativo; 

 

 

Figura 15 – Efeito da taxa de deformação a frio na condutividade elétrica, comparando cobre puro e cobre ligado 

(Raygan, Mofrad et al. 2011). 

 

É possível verificar que o endurecimento por deformação e o controlo de tamanho de 

grão não apresentam uma diferença de valores significativa na condutividade elétrica. 

Isto deve-se ao facto de nestes processos apenas serem alterados os planos atómicos e 

não os níveis de energia dos eletrões.  

Por outro lado, o processo  de endurecimento por envelhecimento provoca 

alterações significativas à condutividade elétrica já que insere átomos com diferentes 

níveis de energia na estrutura do material. Os níveis de energia dos eletrões recetores 

vão ser diferentes dos eletrões enviados, o que faz com que a condutividade elétrica 

diminua.  

Alguns processos de trabalho a quente podem eliminar algumas tensões residuais 

provocando um aumento da condutividade elétrica.   
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• Elementos de liga: os elementos de liga tendem a baixar a condutividade elétrica dos 

materiais devido à introdução no material de elementos estranhos que conduzem à 

alteração da rota dos eletrões.  
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3. Técnicas e procedimentos utilizados no estudo do efeito da 
condutividade elétrica  

 

 Neste capítulo apresentam-se as técnicas e os procedimentos utilizados para a 

elaboração da simulação numérica com o software Abaqus CAE. Este utiliza o método dos 

elementos finitos para obtenção de resultados. O MEF é uma análise matemática que consiste 

na discretização de um meio contínuo em pequenos elementos, mantendo as propriedades do 

meio original. Esses elementos são descritos por equações diferenciais e resolvidos por modelos 

matemáticos, para que sejam obtidos os resultados desejados. O MEF tem uma ampla utilização 

na engenharia, já que permite a simulação de várias problemáticas com elevada precisão (Lotti, 

Machado et al. 2006). 

 

 

Figura 16 – Imagem representativa de uma simulação pelo método de elementos finitos (ESS). 

3.1 Apresentação do problema  

 

 Sendo a Eletroerosão um processo inovador, as pesquisas para melhorar o seu 

desempenho são constantes. A cada ano que passa, são realizadas investigações com o objetivo 

de otimizar ao máximo o desempenho do processo através do conhecimento dos parâmetros de 

entrada. Esta tarefa é, por vezes, complexa, já que os parâmetros de desempenho dependem de 

inúmeras variáveis conjugadas entre si.  Daí a pertinência do estudo destas variáveis.  

 Sendo o Prof. Dr. José Marafona um conhecedor e investigador desta temática, achou 

por bem propor o estudo da influência da condutividade elétrica da peça a trabalhar no 

desempenho do processo de Eletroerosão. 
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3.2 Metodologia  

 

 Neste trabalho é levado a cabo um estudo através de uma simulação com recurso ao 

software Abaqus. Será criado um modelo termoelétrico baseado no efeito de Joule, que usa a 

troca de calor por radiação entre o canal de plasma e o dielétrico circundante, para simular uma 

descarga única no processo de Eletroerosão. O canal de descarga é considerado um corpo negro, 

pelo que a sua emissividade é igual a um e a sua temperatura superficial é definida a 15 ºC.  

 A simulação utiliza o método dos elementos finitos para obtenção de resultados. O 

modelo termoelétrico apresenta como parâmetros de entrada a intensidade de corrente, a tensão 

aplicada, a duração do pulso, a duração de descarga e o tempo de pausa (Almacinha, Lopes et 

al. 2018). O tipo de elemento escolhido é o termoelétrico – DCAX4E. Após a obtenção dos 

resultados, é medido o volume de material removido, utilizando a temperatura de fusão dos 

materiais, tanto do elétrodo ferramenta como da peça a trabalhar. Esse valor é depois utilizado 

para os cálculos dos parâmetros de desempenho do processo. 

3.3 Materiais utilizados  

 

 Foram utilizados diferentes tipos de materiais metálicos com diferentes condutividades 

elétricas para, assim, ser possível realizar uma comparação do desempenho do processo. A 

ferramenta é constituída por cobre eletrolítico e em nenhum momento é alterada.  

 

3.3.1 Cobre eletrolítico  

 

 É um componente fortemente utilizado em engenharia devido às boas propriedades 

mecânicas, elétricas, térmicas e não corrosivas. É dúctil e maleável sendo, por isso mesmo, um 

material de fácil maquinagem. A altas temperaturas, é possível obter fio e lâminas de cobre. 

Uma das principais propriedades a ser considerada para este estudo é a alta condutividade 

elétrica, já que ronda os 550 000 S/cm, sendo esta considerada a segunda condutividade elétrica 

mais alta entre os metais puros. Por outro lado, também apresenta uma excelente condutividade 

térmica com valores de aproximadamente 0.386 W/mmºC. A sua temperatura de fusão é 

elevada e tem o valor de 1083 ºC. 

 Apresentam-se, de seguida, as propriedades inseridas no software para o material do 

elétrodo ferramenta: 

 

Tabela 1 – Propriedades do Cobre I (Almacinha, Lopes et al. 2018). 

Temperatura (ºC) 𝝆  (kg/m3) Cp (J/Kg.ºC) K (W/mm.ºC) 

20 8954 383 0.386 

100 - - 0.379 

200 - - 0.374 

300 - - 0.369 

400 - - 0.363 

600 - - 0.353 

1083 (Fusão) - - - 
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Tabela 2 – Propriedades do Cobre II (CESEduPack 2019). 

Coeficiente de 

Joule 

Temperatura 
de 

evaporação 
(ºC) 

σ (s/cm) Calor Latente 

Evaporação 

(J/kg) 

Calor Latente 

Fusão (J/kg) 

1 2675 550 000 4 730 000 207 000 

 

3.3.2 Aço com 0.5% de Carbono  

 

  O ferro é um dos elementos mais abundantes da terra. É fortemente utilizado para 

produzir ligas de Aço e ligas metálicas para a produção de componentes industriais. Apresenta 

elevada tenacidade e maleabilidade. Exibe identicamente excelentes propriedades magnéticas. 

É um metal indispensável devido ao seu baixo custo e elevada dureza. Neste caso em específico 

é utilizada a liga de Aço com 0.5% de Carbono. 

 As tabelas infra apresentam as propriedades do Aço utilizadas na simulação: 

  

Tabela 1 – Propriedades do Aço com 0.5% de Carbono I (Almacinha, Lopes et al. 2018). 

Temperatura (ºC) 𝝆  (kg/m3) Cp (J/Kg.ºC) K (W/m.ºC) 

20 7849 460 0.059 

100 - - 0.057 

200 - - 0.052 

300 - - 0.048 

400 - - 0.045 

600 - - 0.036 

800 - - 0.033 

1000 - - 0.033 

1200 - - 0.033 

1535 (Fusão) - - - 

 

Tabela 2 – Propriedades do Aço com 0.5% de Carbono II (CESEduPack 2019). 

Coeficiente de 

Joule 

Temperatura 
de 

evaporação 
(ºC) 

σ (s/cm) Calor Latente 

Evaporação 

(J/kg) 

Calor Latente 

Fusão (J/kg) 

1 2857 100 000 6 265 200 247 310 
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3.3.3 Aço  C45E 

 

 O ferro puro é um material macio. Ao ser adicionado carbono e fazendo o tratamento 

térmico adequado, podemos melhorar as suas propriedades mecânicas. Sendo assim, o Aço é 

uma liga ferro-carbono com teor de carbono a variar entre 0.03 e 2.06 %. A constituição do Aço  

C45E é fornecida na Tabela 3. O diagrama ferro-carbono apresenta algumas propriedades 

importantes desta liga, como se pode observar na figura 17 (Soares 2009). Para esta dissertação, 

a propriedade mais importante será a condutividade elétrica do Aço  C45E que toma um valor 

de 57 140 S/cm. 

  

 

Figura 17 – Diagrama Ferro-Carbono (Soares 2009). 

 

Tabela 3 – Composição do Aço  C45E (CESEduPack 2019). 

C Si Mn P S 

0.42 – 0.5 0.4 0.5 – 0.8 0.035 0.035 

  

3.3.4 Alumínio puro 

 

 O alumínio é um material com propriedades bastante interessantes. É um produto leve, 

de baixo ponto de fusão e muito resistente à corrosão. Tem elevada condutividade elétrica, com 

valores que rondam os 377 360 S/cm.  Nas Tabela 4 e Tabela 5 estão discriminadas as 

propriedades do alumínio puro que foram utilizadas na simulação. 
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Tabela 4 – Propriedades do Alumínio Puro I (CESEduPack 2019). 

Temperatura (ºC) 𝝆  (kg/m3) Cp (J/Kg.ºC) K (W/m.ºC) 

20 2700 900 0.237 

660 (Fusão) - - - 
 

Tabela 5 –  Propriedades do Alumínio Puro II (CESEduPack 2019). 

Coeficiente de 

Joule 

Temperatura 
de 

evaporação 
(ºC) 

σ (s/cm) Calor Latente 

Evaporação 

(J/kg) 

Calor Latente 

Fusão (J/kg) 

1 2470 377 360 10 851 851 400 000 

 

3.3.5 Al 7075 

 

 A liga de alumínio 7075, também conhecida como Zicral, é uma liga com boa resistência 

à fadiga e de fácil maquinagem. Tal como o alumínio puro, é um material leve e de boa 

resistência mecânica. Na Tabela 6 é identificada a sua composição. A sua condutividade 

elétrica, propriedade extremamente importante neste projeto, é de 196078 S/Cm.  

 

Tabela 6 – Composição da liga Al7075. 

Al Zn Mg Cu 

88 % 6 % 2.5 % 2 % 

 

3.4 Propriedades do dielétrico  

 

 Como referido em capítulos anteriores, o fluido dielétrico detém uma enorme 

importância no desempenho do processo de Eletroerosão. Por isso, é preciso ter especial 

cuidado na definição das propriedades a inserir na simulação. Foi assumido que a condutividade 

do canal de descarga é 750 000 S/cm e é constante. A Tabela 7 apresenta as propriedades 

inseridas no sistema. 

 

Tabela 7 – Propriedades do líquido dielétrico. 

Temperatura (ºC) 𝝆  (kg/m3) Cp (J/Kg.ºC) K (W/m.ºC) Coeficiente 

de Joule 

600 271 7443 0.160 1 
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3.5 Modelação do canal de descarga  

 

 A quebra do líquido dielétrico gera um canal de descarga. Este canal de plasma abre um 

“caminho” condutor de eletricidade entre os elétrodos permitindo a descarga elétrica e a 

remoção de material (Marafona and Chousal 2006). Nesta simulação, consideraremos que as 

forças de pressão são desprezáveis e que a temperatura superficial do canal de descarga é 

constante, igual a 15 ºC. 

 

3.5.1 GAP 

 

 Considerando que para 500 A o valor do GAP será de 1 mm, podemos retirar os valores 

dos gaps para as restantes intensidades de corrente. Na Tabela 8 são apresentados os valores 

calculados para cada intensidade de corrente: 

 

                                                     𝐺𝐴𝑃 =
𝐼 (𝐴)

500
  (𝑚𝑚)                                                       3. 1               

 

Tabela 8 – Valores de GAP utilizados na simulação. 

Corrente  (A) GAP (mm) 

56 0,112 

80 0,160 

100 0,200 

160 0,320 

200 0,400 

250 0,500 

350 0,700 

450 0,900 

500 1 

 

3.5.2 Raio do Canal 

 A desionização do líquido dielétrico dá origem a um canal de descarga. Este é cilíndrico 

e constituído principalmente por gás capaz de conduzir a energia elétrica. As propriedades 

térmicas do canal são independentes da pressão e temperatura, pelo que vamos considerar o 

efeito da pressão desprezável e assumir uma temperatura constante de 15ºC na superfície do 

canal (Almacinha, Lopes et al. 2018).  

 O raio do canal de descarga é influenciado pelo dielétrico e pelos materiais dos elétrodos 

(Marafona and Chousal 2006). O raio é constante durante a duração do pulso, pois a corrente 

de descarga e o tempo de ionização também são constantes. Assumindo o artigo “How 

hydrogen dielectric strength forces the work voltage in the electric discharge machining” 

iremos considerar que o raio é fornecido pela fórmula 3.2 : 
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                                                                  𝑅 = √
𝐺 ×  𝐼 

𝜎 × 𝐸 ×  𝜋  
    (𝑚𝑚)                                                                      3. 2   

 

Onde : 

• G – Gap considerado para a corrente em questão (mm); 

• I – Intensidade de corrente (A); 

• E – Potencial elétrico (V); 

• 𝜎 – Condutividade elétrica do canal de plasma (750 000 s/cm). 

 

3.5.2.1 Raios calculados para a simulação Aço  C45E - Aço 0.5% C  

 

 Como previamente explanado, utilizando a fórmula 3.2 chegamos aos valores utilizados 

para o raio do canal de descarga. Para simulação, utiliza-se um elétrodo de cobre e uma peça a 

maquinar de Aço onde são aplicados 9 volts no elétrodo ferramenta e 4.5 volts na base da peça 

a maquinar, pelo que o potencial elétrico utilizado é de 4.5 volts. 

 

Tabela 9 – Raios calculados para a simulação Aço  C45E – Aço 0.5% carbono. 

  Corrente (A) GAP (mm) Raio (mm) 

1 56 0,112 0,002432155 

2 80 0,160 0,003474507 

3 100 0,200 0,004343133 

4 160 0,320 0,006949014 

5 200 0,400 0,008686267 

6 250 0,500 0,010857834 

7 350 0,700 0,015200967 

8 450 0,900 0,0195441 

9 500 1 0,021715667 

 

3.5.2.2 Raios calculados para a simulação Alumínio Puro – Alumínio 7075 

 

 De forma análoga, são calculados os raios para as simulações com o alumínio e as suas 

ligas. Neste caso, a tensão aplicada no elétrodo ferramenta é 9 volts, mas a aplicada na base do 

elétrodo peça é 12 volts, pelo que se obtém um potencial elétrico de 3 volts.  

 

Tabela 10 – Raios calculados para a simulação Alumínio Puro – Al 7075. 

  Corrente (A)  GAP (mm) Raio (mm) 

1 56 0,112 0,002979 

2 80 0,160 0,004255 

3 100 0,200 0,005319 

4 160 0,320 0,008511 

5 200 0,400 0,010638 

6 250 0,500 0,013298 
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7 350 0,700 0,018617 

8 450 0,900 0,023937 

9 500 1 0,026596 

 

3.6 Modelação dos elétrodos  

 

 Os elétrodos utilizados são cilíndricos. É pretendido que a área da base do elétrodo 

apresente 1 mm2. Para tal acontecer, o raio dos elétrodos inserido no software deve possuir 0.56 

mm. A altura foi assumida como 1 mm para os dois elétrodos.  

 

                                                           𝐴 = 𝜋𝑟2                                                                         3. 3 

 

 

Figura 18 – Modelo 2D dos elétrodos. 

3.7 Metodologia para obtenção dos resultados  

 

 Para a obtenção do volume de material removido, consideraram-se as temperaturas de 

fusão dos materiais envolvidos. Ao atingir esta temperatura, o material é tido como removido. 

O cálculo do volume removido é efetuado através de uma aproximação da sua geometria a uma 

calota esférica: 

 

                                                 𝑉 =
1

6
 × 𝜋 × ℎ × (3𝑎2 + ℎ2)  (𝑚𝑚3)                                                      3. 4        

Onde: 

 

Figura 19 – Exemplo de medição das grandezas a e h no software. 
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 A obtenção destes dois valores foi efetuada diretamente do software com recurso a uma 

régua, sendo depois feita uma extrapolação para a escala de valores reais através de uma folha 

de cálculo do Microsoft Excel. Como a medição das crateras é efetuada manualmente, é de 

esperar uma percentagem de erro nos resultados.  

 Após a obtenção do volume removido, são utilizadas as fórmulas descritas na secção 

2.5 para, desta forma, serem calculados os parâmetros de desempenho.  
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4. Análise de resultados da Simulação  

 Numa primeira análise, é possível verificar que, ao aumentar a condutividade elétrica 

do material da peça a trabalhar, os parâmetros de desempenho do processo são alterados 

significativamente. Nos anexos é possível analisar as tabelas completas com todos os 

parâmetros de entrada e saída. 

4.1 Aço 0.5% C – Aço  C45E 

  Nos subcapítulos seguintes são apresentados os resultados obtidos nas nove simulações 

efetuadas utilizando o método dos elementos finitos no software Abaqus. Os materiais da peça 

a trabalhar utilizados para comparação de resultados são o Aço 0.5 % C e  o Aço  C45E.  

 

4.1.1 TW 

 Para uma condutividade elétrica de 57 000 S/cm, o TW varia entre 0.02 mm3/min e os 

0.35 mm3/min, enquanto que para 100 000 S/cm, os valores oscilam entre 0.04 mm3/min e 0.54 

mm3/min. É possível verificar que o desgaste da ferramenta é menor quando a condutividade 

elétrica da peça a trabalhar apresenta um valor mais baixo. 

 

Figura 20 – Comparação de TW para diferentes Condutividades elétricas da peça a trabalhar. 
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 Na Figura 21 é possível verificar a evolução da diferença dos valores de TW para as 

duas condutividades elétricas testadas. Para maiores intensidades de corrente observa-se uma 

maior discrepância entre os valores do parâmetro de saída em questão. É possível observar que 

quanto maior a intensidade de corrente, maior será a diferença entre o TW com uma peça a 

trabalhar com uma condutividade elétrica de 57 000 S/cm e uma com condutividade elétrica de 

100 000 S/cm.  

 

 

 

 

 

Figura 21- Evolução da diferença dos valores de TW. 

 

 

 

4.1.2 TWR 

 

 O desejado é que este parâmetro seja o menor possível, já que este é o rácio entre o TW 

e o MRR. Como tal, o pretendido é que o TW seja o menor possível e o MRR o mais elevado 

possível, fazendo assim sentido que o TWR ideal seja muito pequeno. Para obtenção dos valores 

da condutividade elétrica de 10000 S/mm, foi usado como referência o artigo “How hydrogen 

dielectric strength forces the work voltage in the electric discharge machining”. 

 Podemos observar na Figura 22 que o TWR é menor quando a condutividade elétrica 

diminui. Isto está relacionado com o fato do TW atingir valores mínimos e o MRR apresentar 

valores mais elevados para condutividades elétricas mais baixas. 
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Figura 22 – Comparação de TWR para diferentes condutividades elétricas da peça a trabalhar. 

 

 Na Figura 23 está visível a variação dos valores do TWR com a corrente elétrica. 

Entre 56 A e 160 A a diferença entre o TWR das duas condutividades elétricas testadas 

decresce exponencialmente, tomando a partir daí valores aproximadamente constantes. 

 

 

Figura 23 – Evolução da diferença dos valores de TWR. 
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4.1.3 MRR 

 

 O MRR apresenta valores entre 2.01 mm3/min e 72.55 mm3/min para uma 

condutividade elétrica de 5700 S/mm. Para o valor de 10000 S/mm, os valores de taxa de 

remoção do material da peça a trabalhar variam entre 1.65 mm3/min e 54,59 mm3/min. 

Podemos, pois, concluir que a taxa de remoção do material da peça a trabalhar é menor para 

condutividades elétricas maiores.  

 

 

Figura 24 - Comparação de MRR para diferentes Condutividades elétricas da peça a trabalhar. 

 

 Na Figura 25 é apresentada a evolução da diferença de valores de MRR testadas na peça 

a trabalhar. É possível verificar que existe um aumento desta diferença com a intensidade de 

corrente elétrica, existindo um pico para 350 A.  

 

Figura 25 - Evolução da diferença dos valores de MRR. 
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4.1.4 Rz 

 

 A profundidade da cratera provocada pelo processo de Eletroerosão é maior para 

condutividades elétricas de valor mais baixo. De notar que este valor pode apresentar erros 

significativos pois é medido de forma manual. 

 

 

Figura 26 – Comparação de Rz para diferentes condutividades elétricas da peça a trabalhar. 

 

 Na Figura 27 está representada a evolução da diferença dos valores de Rz para as duas 

condutividades elétricas simuladas. É possível visualizar que à medida que a intensidade de 

corrente aumenta os valores de Rz ficam mais distantes, havendo um pico aos 350 A. 

 

 

Figura 27 - Evolução da diferença dos valores de Rz. 
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4.2 Al1000 – Al7075 

 

  São agora apresentados os resultados obtidos nas nove simulações efetuadas utilizando 

o método dos elementos finitos no software Abaqus, sendo os materiais da peça a maquinar 

utilizados para a comparação o Alumínio puro e o Al7075.  

 

4.2.1 TW 

 

 É possível verificar que para a condutividade elétrica do Alumínio Puro, que 

corresponde a 377 358 S/cm, o TW apresenta valores consideravelmente mais altos. Para este 

parâmetro de entrada a taxa de remoção de material da ferramenta toma valores entre 0.96 

mm3/min e os 264.55 mm3/min. Por outro lado, para um menor valor de condutividade elétrica, 

o TW varia entre 0.76 mm3/min e 215.09 mm3/min. Na Figura 28 é evidente que o desgaste da 

ferramenta é tanto maior quanto a condutividade da peça a trabalhar.  

 

 

 

Figura 28 - Comparação de TW para diferentes Condutividades elétricas da peça a trabalhar. 

 

 

 

 Na Figura 27 é percetível uma tendência de crescimento da diferença de valores do TW 

para as duas condutividades elétricas utilizadas. Desde os 56 A até aos 200 A a tendência é 

aproximadamente constante, havendo depois uma subida brusca até aos 450 A onde atinge o 

valor máximo de 0.861. 
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Figura 29 - Evolução da diferença dos valores de TW. 

 

4.2.2 TWR 

 Na Figura 30 é possível observar que para condutividades elétricas mais altas, ou seja, 

utilizando a peça a trabalhar de alumínio puro, os valores TWR são maiores. Para a peça a 

trabalhar constituída por Al7075, com uma condutividade elétrica de 196 078 S/mm, os valores 

de TWR são menores devido ao elevado MRR que se verifica nestas condições de maquinagem. 

Sendo este parâmetro o rácio entre o TW e o MRR é benéfico que o seu valor seja o menor 

possível. O valor do TWR aumenta com o aumento da intensidade de corrente.  

 

 

Figura 30 - Comparação de TWR para diferentes Condutividades elétricas da peça a trabalhar. 
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 É possível visualizar na Figura 31 que a discrepância entre os valores do desgaste da 

ferramenta toma o seu valor máximo para 450 A e o mínimo para 80 A. Não é possível 

identificar uma tendência da evolução da diferença dos valores de TWR para as duas 

condutividades da peça a trabalhar. 

 

 

 

Figura 31 - Evolução da diferença dos valores de TWR. 

 

 

 

4.2.3 MRR 

 

 

 Para a obtenção dos valores de referência da taxa de remoção de material da peça a 

trabalhar foram utilizadas as tabelas da Máquina EDM Die Sinking – Agie Compact 3 para Cu-

Al, que se encontra no anexo C.  

 O MRR apresenta valores entre os 14 mm3/min e os 808 mm3/min para uma 

condutividade da peça a trabalhar de 377 358 S/cm. Para um valor de 196 078 S/cm, os valores 

variam de 18 mm3/min a 1240 mm3/min. Podemos então concluir que para menores 

condutividades elétricas da peça a trabalhar a taxa de remoção de material é mais elevada. 

Observando o gráfico da Figura 32 é possível verificar que o MRR aumenta com o aumento da 

intensidade de corrente elétrica para qualquer que seja a peça escolhida para maquinar. 
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Figura 32 - Comparação de MRR para diferentes Condutividades elétricas da peça a trabalhar. 

  

 Na Figura 33 está explicita a evolução da diferença dos valores de MRR para as duas 

condutividades da peça a trabalhar. Entre 56 A e 100 A a tendência da diferença deste 

parâmetro de saída para as duas condutividades elétricas é quase constante. Existe depois uma 

subida, deste parâmetro adimensional, com um pico aos 200 A, atingindo o seu valor máximo 

aos 500 A. 

 

 

Figura 33 - Evolução da diferença dos valores de MRR. 
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4.2.4 Rz 

 

 O valor da cratera provocada pelo processo de EDM está diretamente ligado ao valor da 

taxa de remoção de material da peça a trabalhar. Podemos concluir que para valores mais baixos 

de condutividade elétrica o Rz é maior. Após retirar este parâmetro manualmente da simulação 

é calculado o volume da calota esférica, que leva ao valor da MRR. 

 

 

Figura 34 - Comparação de Rz para diferentes Condutividades elétricas da peça a trabalhar. 

 

 Na Figura 34 é apresentada  a evolução da diferença dos valores de Rz  para as duas 

condutividades da peça a trabalhar. A tendência apresenta uma forma quase parabólica e atinge 

o seu máximo aos 200 A. 

 

Figura 35 - Evolução da diferença dos valores de Rz  para as duas condutividades da peça a trabalhar .  
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5. Conclusões e trabalhos futuros  

 

 O principal objetivo desta dissertação consistiu em estudar o efeito da condutividade 

elétrica da peça a maquinar nos parâmetros de desempenho do processo de Eletroerosão. Para 

este efeito foi realizada uma simulação termoelétrica pelo método dos elementos finitos, 

baseada no efeito de Joule. Foi utilizado o software Abaqus CAE.  

 

 Após toda a análise, é possível concluir que todos os parâmetros de saída são afetados 

pela condutividade elétrica da peça a maquinar. A taxa de desgaste da ferramenta e a razão de 

desgaste  são mais baixos para menores valores de condutividade elétrica da peça a trabalhar.  

 

 Por outro lado, observamos que a taxa de remoção de material da peça a maquinar e o 

Rz atingem valores mais elevados para condutividades elétricas menores. O efeito de Joule tem 

aqui um papel importante, uma vez que o seu coeficiente foi considerado um para todos os 

materiais envolvidos, toda a energia elétrica é transformada em calor para fundir o material que 

é posteriormente removido. Com menor condutividade elétrica existe uma maior dissipação de 

calor. Como tal, existirá um maior aumento da temperatura provocando assim a fusão e remoção 

de material resultando numa maior taxa de remoção de material da peça a trabalhar.  

 A fórmula 5.1 apresenta a Lei de Joule. Sendo a condutividade elétrica inversamente 

proporcional à resistência elétrica, é possível concluir que quanto maior a condutividade elétrica 

da peça a trabalhar menor será o calor, Q, gerado por efeito de Joule e consequentemente menor 

será a remoção de material .  

 

                                                            𝑄 = 𝐼2  𝑅  𝑡                                                5. 1              

• Q- Calor dissipado por um condutor que é atravessado por uma corrente elétrica (J) 

• I- Intensidade de corrente (A) 

• R-Resistência elétrica (ꭥ) 

 

 Podemos ainda considerar outra razão para este fenómeno, durante o processo de 

Eletroerosão existe a integração de partículas de carbono, vindas do dielétrico, na camada 

branca. A migração de carbono do dielétrico para a peça a trabalhar provoca a diminuição da 

condutividade elétrica da peça a trabalhar, o que leva a um aumento da taxa de remoção de 

material da peça a trabalhar.  

 No futuro seria interessante validar experimentalmente os resultados da simulação do 

Alumínio puro e do Al7075.  
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ANEXO A: Tabelas de resultados :Aço  C45E – Aço 0.5% C 

Aço 0.5 % C 

  Corrente 
(A) 

TW 
 (mm3/min) 

TWR da 
Simulação 

(%)  

TWR do 
Artigo 

(%)  

MRR 
(mm3/min) 

Rz  
(µm) 

Pulso 
(µs) 

Descarga 
(µs) 

1 56 0,03540034 2,14255559 2,2 1,652248374 11,98705 26 13 

2 80 0,025040987 1,588704329 1,38 1,57618928 15,46156 50 25 

3 100 0,032469216 1,601576488 1,08 2,027328484 19,18217 65 32,5 

4 160 0,101770247 0,678789631 0,77 14,99289947 37,78526 180 90 

5 200 0,22165908 0,95543227 0,56 23,1998737 40,87655 360 180 

6 250 0,374215961 0,973760971 0,55 38,42996094 52,01906 480 240 

7 350 0,329370947 0,770017361 0,11 42,77448322 72,60738 1120 560 

8 450 0,376919611 0,746773428 0,47 50,47308821 83,84287 1500 750 

9 500 0,538990197 0,987416727 0,61 54,58588891 82,3914 1300 650 

 

  

Aço  C45E 

  Corrente 
(A) 

TW 
(mm3/min) 

TWR 
(%) 

MRR 
(mm3/min) 

Rz 
(µm) 

Pulso 
(µs ) 

Descarga 
(µs ) 

1 56 0,022788267 1,131558118 2,01388392 12,73304533 26 13 

2 80 0,019115251 0,872973314 2,189671819 17,37253376 50 25 

3 100 0,024917823 0,890301865 2,798806085 21,09521956 65 32,5 

4 160 0,072123816 0,364254029 19,80041692 41,15954152 180 90 

5 200 0,16287395 0,55394797 29,40239132 45,60290111 360 180 

6 250 0,262109235 0,5601301 46,79434913 56,89366629 480 240 

7 350 0,216476437 0,335080804 64,60424898 82,44794007 1120 560 

8 450 0,249351317 0,374453313 66,59076272 92,66843643 1500 750 

9 500 0,353181158 0,486838609 72,54583986 91,40782212 1300 650 
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ANEXO B: Tabelas de resultados Alumínio puro – Al7075 

Alumínio Puro 
  Corrente 

(A)  
TW 
(mm3/min) 

TWR  
(%) 

MRR 
(mm3/min) 

MRR 
Tabela 
(mm3/min) 

Rz 
(µm ) 

Pulso 
(µs ) 

Descarga 
(µs ) 

1 56 0,964513055 7,004214536 13,77046705 16 25,31954 75 37,5 

2 80 1,25637006 6,051217104 20,76227043 21 38,29846 90 45 

3 100 8,438584646 18,1677299 46,44820621 33 50,08942 60 30 

4 160 22,58510423 21,20001026 106,533459 70 81,56153 80 40 

5 200 40,90076074 25,22140077 162,166888 120 91,31346 80 40 

6 250 92,61602805 32,648489 283,6763075 270 123,7744 150 75 

7 350 131,7493313 31,69608611 415,6643531 420 187,7245 250 125 

8 450 240,4988007 44,10896064 545,2379679 530 189,1092 190 95 

9 500 264,5502959 32,75560279 807,6489924 640 233,2278 250 125 

 

Al7075 
  Corrente 

(A)  
TW 
(mm3/min) 

TWR 
 (%) 

MRR 
(mm3/min) 

Rz 
(µm ) 

Pulso 
(µs ) 

Descarga 
(µs ) 

1 56 0,760114304 4,111102 18,48931 28,05008 75 37,5 

2 80 1,242695023 5,532854 22,46029 40,07154 90 45 

3 100 8,141536815 16,41447 49,59976 50,97596 60 30 

4 160 18,98422476 12,38779 153,2495 92,07104 80 40 

5 200 39,33239055 13,14078 299,3154 115,0888 80 40 

6 250 84,95444559 23,55467 360,6693 132,9808 150 75 

7 350 102,9899928 24,47257 420,8385 191,7245 250 125 

8 450 163,6319388 25,69544 636,8131 196,6216 190 95 

9 500 215,086737 17,35102 1239,62 245,5029 250 125 
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ANEXO C:Tabela Cu-Al da Máquina EDM Die Sinking – Agie Compact 3 

 


