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Resumo  

O desenvolvimento e criação contínua de novos materiais implicam um 

acompanhamento de pelo menos igual proporção no que toca ao desenvolvimento das 

ferramentas adjacentes à maquinagem destes. Deste modo, o Carboneto de Tungsténio 

apresenta importantes características para a construção e sucesso das ferramentas em 

questão, visto ser o material mais utilizado na construção de ferramentas de corte. 

Esta tese visa duas vertentes: a primeira ilustrando uma comparação de fresas 

helicoidais para a maquinagem de aglomerados de partículas (derivados de madeira 

reciclados) e a segunda parte do trabalho, referente à comparação de brocas para a 

furação de laminados compósitos. Os materiais em questão foram caracterizados 

química e microestruturalmente, foram feitas medições de microdureza, análises de 

desgaste, medições de rugosidade e análise macrográfica. Na primeira parte do trabalho 

foram executados intercaladamente ensaios em ambiente real de trabalho, fazendo um 

acompanhamento da modificação das características das ferramentas (fresas 

helicoidais), para assim poder registar e concluir quanto ao desgaste. Na segunda parte 

foram realizados ensaios de furação variando as velocidades de rotação e avanço, onde 

foram registados valores de força axiais, medições de rugosidade das paredes do furo e 

das superfícies de saída das brocas, de modo a perceber quais as vantagens e 

desvantagens da utilização das diferentes geometrias. 

Contudo, o objectivo deste estudo foi fornecer à FREZITE dados relevantes no 

desenvolvimento de novas ferramentas para assim ser possível aumentar o seu 

desempenho, qualidade de maquinagem e longevidade.  
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Machining tool study for new materials 

Abstract 

The continuous development and rising of new material generations involve a follow-up 

of at least equal proportion to these machining tool developments. This way, the 

Tungsten Carbide shows important characteristics for the tool manufacturing and 

machining success, once that this is the most used material in tool manufacturing. 

This thesis presents two different parts: the first illustrates a comparison of different end 

mills for particleboard machining and the second part of this work shows a comparison 

of different drilling tools to machine carbon fiber reinforced plastic laminates. The 

materials were submitted to chemical and microstructure characterization, micro-

hardness analysis, roughness measurements, and macrograph characterization. In the 

first part were carried out experiences in industrial environment, accompanying the 

behavior of the tools along the tests, in order to register and understand the tool wear 

evolution. In the second part, drilling tests were carried out varying the spindle and feed 

speeds, making the registration of the axial forces and roughness measurements on the 

machined board hole walls and on the tool flutes. 

However, the aim of this study was to provide FREZITE important data for new tool 

development and manufacturing, in order to improve the tool life, machining quality 

and performance.    
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Nomenclatura 
 

Lista de abreviaturas 

 

CBPB Painel de aglomerado madeira-cimento (Cement Bonded Particle Board) 

GLARE Estrutura sanduíche de painéis de fibra de vidro e alumínio (Glass 
Reinforced Aluminium) 

HIP Pressão isostática a quente (Hot Isostatic Pressure) 

LNEC Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

LVL Painel microlamelado colado (Laminated Veneer Lumber) 

MDF Painel de aglomerados de fibras obtidos por via seca (Medium Density 
Fiberboard) 

MUF Resina de melamina-ureia-formaldeído 

NASA National Aeronautics and Space Administration 

OSB Painel de aglomerados de partículas de madeira longas e orientadas 
(Oriented Strand Board) 

PAN Poliacrilonitrilo 

PCD Diamante Policristalino (Polycrystalline Diamond) 

PF Resina fenol-formaldeído 

PMDI Resina de isocianato 

TAC Tomografia Axial Computorizada 

TRT Tensão de Ruptura Transversal 

UF Resina de ureia-formaldeído 

 
 

Lista de símbolos  

 

a  Média dos diâmetros medidos (método de esfera rotativa) 

AAVG Área nominal 

Cα Contiguidade 

d Média das duas diagonais da indentação (dureza Vickers) 

D Diâmetro nominal 

DMAR Área delaminada 

Dmáx Diâmetro máximo de delaminação 

DRAT Rácio de dano 

dCo Distância média do ligante 

dWC Tamanho de grão (determinação da distância média do ligante) 

f Multiplicador de Jeffries (método de Jeffries) 
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F Carga de indentação (dureza Vickers) 

Fd Factor de delaminação 

HV Dureza Vickers 

Klc Tenacidade (método de  Palmqvist) 

Ks Coeficiente de desgaste (método de esfera rotativa) 

L Comprimento da linha de teste (método de Abrams) 

l  Valor médio de intercepções (método de Abrams) 

L Comprimento de base (medição de rugosidade) 

Li Comprimento de todas as fissuras (método de Palmqvist) 

Lm Comprimento de cálculo (medição de rugosidade) 

Ln Último comprimento de palpagem (medição de rugosidade) 

Lt Comprimento de palpagem (medição de rugosidade) 

LT Comprimento da linha de teste (método de Heyn) 

Lv Primeiro comprimento de palpagem (medição de rugosidade) 

M Ampliação (método de Abrams; método de Heyn) 

N Carga aplicada (método de esfera rotativa) 

NA Nº de grãos por milímetro quadrado (método de Jeffries) 

Ninside Nº de grãos dentro do círculo delimitador (método de Jeffries) 

Nintercept Nº de grãos interceptados pelo círculo (método de Jeffries) 

NI Nº de intercepções pelos círculos (método de Abrams) 

NL Nº de intercepções por unidade de comprimento da linha de teste (método de 
Abrams) 

(NL)αα Número médio de intercepções, por unidade de comprimento das linhas de 
teste, das interfaces carboneto-carboneto (determinação da contiguidade) 

(NL)αβ Número médio de intercepções, por unidade de comprimento das linhas de 
teste, das interfaces carboneto-cobalto (determinação da contiguidade) 

P Nº total de superfícies de grão interceptadas (método de Heyn) 

PI Nº de intercepções pelos círculos (método de Abrams) 

PL Nº de superfícies de grão interceptadas pela linha de teste (método de 
Abrams; método de Heyn) 

R Raio da esfera (método de esfera rotativa) 

Ra Rugosidade média aritmética 

Rmax Valor máximo da profundidade individual da rugosidade 

Rz Profundidade média da rugosidade 

Rzi Distância entre o maior pico e o maior vale no comprimento de base  

S Distância de escorregamento (método de esfera rotativa) 

V Volume desgastado (método de esfera rotativa) 

VCo Fracção volúmica de cobalto 

VWC Fracção volúmica de carboneto 
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1 Introdução 

A indústria de ferramentas de corte tenta acompanhar sempre, com a maior eficácia o 

surgimento de novos materiais e consequentes exigências de mercado. Contudo, a 

diminuição de custos associados e o factor produtividade são os mais desejados por 

quem constrói, vende ou compra as ditas ferramentas. É neste contexto que o Carboneto 

de Tungsténio se identifica como o material mais indicado, facilitando uma escolha 

vasta na qual se pode combinar uma elevada dureza com uma boa tenacidade, de 

maneira a conseguir excelentes prestações em operações de corte nos mais diversos 

materiais. Variando o tamanho de grão, e/ou a percentagem de ligante (Cobalto) 

consegue-se facilmente perceber quais as misturas desejadas, pois estes compromissos 

reflectem diferentes durezas, tenacidades e consequente eficácia das ferramentas. 

Este trabalho divide-se em duas partes, sendo a primeira aplicada à construção de fresas 

helicoidais para a maquinagem de madeira, mais pormenorizadamente aglomerados de 

partículas. A segunda parte visa o desenvolvimento de ferramentas de corte – brocas – 

para a furação de laminados compósitos, neste caso, laminados de resina epóxida 

reforçados com fibra de carbono.  

Na primeira parte as ferramentas que foram utilizadas foram construídas com materiais 

de diversos fornecedores, tendo estes diferentes composições e tamanhos de grão dos 

respectivos elementos, conferindo especial relevância ao ligante (Cobalto), que por 

consequência, reflectiram diferentes níveis ou graus de dureza, e naturalmente 

diferentes comportamentos ao desgaste. As variáveis visadas na caracterização das 

ferramentas foram, na análise microestrutural, o tamanho de grão, a percentagem de 

cobalto, a dureza, desgaste (determinado pelo método de esfera rotativa – 

microabrasão), e na análise superficial foram caracterizadas a rugosidade e a evolução 

do desgaste nas superfícies cortantes através de registos macrográficos. Foi tomado 

como objectivo a vida útil da ferramenta com vista a superar outras soluções já 

existentes no mercado a serem utilizados na indústria. Este estudo surgiu no seguimento 

de outro projecto elaborado anteriormente, onde se compararam os vários tipos de 

fresas, respectivamente de cada fornecedor. 

A segunda parte foi direccionada à furação de laminados compósitos com o auxílio de 

brocas construídas em metal duro, que, em conjunto com a qualidade do furo realizado, 

foram os principais objectos de estudo desta segunda parte. Nesta fase foi estudada a 
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geometria dos diferentes tipos de broca, variando as velocidades de rotação e de avanço 

de maneira a encontrar um compromisso entre ambos com o objectivo de melhorar a 

qualidade de furação sem recorrer a outros métodos de optimização como o “furo guia” 

ou a utilização de placas sacrificiais colocadas pelo lado de saída da broca. O material 

utilizado na construção das brocas foi caracterizado quanto à dureza e ao desgaste por 

abrasão, podendo assim fazer-se uma previsão da evolução do desgaste das arestas 

cortantes. Foi também caracterizado química e microestruturalmente. Durante os testes 

de maquinagem foram realizadas medições de força axial, medição de rugosidades nas 

paredes dos furos e nas faces cortantes das brocas, tentando desta maneira evitar 

fenómenos indesejáveis como o dano nas placas, nomeadamente a delaminação, ou a 

permanência ou arranque de elementos fibrosos na superfície de saída da broca, e 

também tentar fazer uma previsão do desgaste das ferramentas, através de, em conjunto 

com registos macrográficos, perspectivar um possível tempo útil de vida. As 

temperaturas registadas aquando dos processos de maquinagem foram também úteis 

para uma melhor percepção do mecanismo de desgaste. 

Este projecto surgiu no âmbito de uma investigação em parceria entre o INEGI e a 

FREZITE, tendo como objectivo analisar e desenvolver diferentes parâmetros 

adjacentes à construção de novas ferramentas. 
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1.1 INEGI 

O INEGI é uma Instituição de interface entre a Universidade e a Indústria vocacionada 

para a realização de actividade de Inovação e Transferência de Tecnologia orientada 

para o tecido industrial. Nasceu em 1986 no seio do Departamento de Engenharia 

Mecânica e Gestão Industrial (DEMEGI) da Faculdade de Engenharia da Universidade 

do Porto (FEUP). Mantém ainda hoje essa ligação insubstituível ao DEMEGI, que 

constitui uma das principais fontes de conhecimento e competências científicas e 

tecnológicas. Ao longo dos seus 23 anos de existência desenvolveu e consolidou uma 

posição de parceiro da indústria em projectos de I&D, sendo que presentemente mais de 

60% da sua actividade resulta de projectos com empresas. Com a figura jurídica de 

Associação Privada sem Fins Lucrativos e com o estatuto de «Utilidade Pública», 

assume-se como um agente activo no desenvolvimento do tecido industrial Português e 

na transformação do modelo competitivo da indústria nacional.  

Missão 

Contribuir para o aumento da competitividade da indústria nacional através da 

investigação e desenvolvimento, demonstração, transferência de tecnologia e formação 

nas áreas de concepção e projecto, materiais, produção, energia, manutenção, gestão 

industrial e ambiente.  

Visão 

Ser uma Instituição de referência, a nível nacional, e um elemento relevante do Sistema 

Cientifico e Tecnológico Europeu, com mérito e excelência na Inovação de base 

Tecnológica e Transferência de Conhecimento e Tecnologia.  

Política de Qualidade 

Promover a melhoria contínua do desempenho da Organização na concretização dos 

seus objectivos estratégicos e operacionais, procurando permanentemente elevar o nível 

de satisfação de todas as partes interessadas, e assumindo o Sistema de Gestão da 

Qualidade como um instrumento essencial a esse desiderato. 
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1.2 A FREZITE 

A FREZITE é uma empresa de Engenharia vocacionada para a maquinagem dos 

materiais através de Sistemas de Ferramentas de Corte de Precisão.  

Foi fundada em 1978, com o objectivo de produzir e comercializar ferramentas de alta 

tecnologia e precisão, com aplicação na transformação da madeira, plásticos, materiais 

derivados e metais.  

Com a sua experiência acumulada de 3 décadas de produção de ferramentas de corte, 

conquistou o seu lugar entre as empresas mais qualificadas do sector a nível mundial. A 

marca FMT, Frezite Metal Tooling representa a divisão Metal da Frezite para o sector 

da metalomecânica nos mais diversos mercados em que está presente. De origem 

Portuguesa é uma empresa que já tem sucursais em Espanha, Brasil, Reino Unido, 

Alemanha e República Checa. 

Missão 

Ser um grupo de engenharia em ferramentas de corte tendo por base a inovação global, 

integrado nas políticas de ambiente sustentado e de respeito pela sociedade. Criação de 

valor, através de uma marca forte na excelência para com o cliente, o accionista, o 

colaborador e demais “stakeholders”. 

Valores 

- Integridade – Obedecer a todas as leis, fabricar produtos seguros e respeitar 

integralmente o ambiente 

- Trabalho de equipa – cooperação, inter-ajuda e lealdade entre dirigentes e os diversos 

colaboradores, reconhecendo e motivando as pessoas nas suas actividades, através de 

uma comunicação sincera e directa. 

- Inovação – Encarar a mudança como oportunidade e não como ameaça. Para tanto, 

encorajar a criatividade e procurar ser líderes em implementar novas tecnologias quer 

internamente quer junto dos mercados, em que a nossa inovação seja elemento de valor 

acrescentado para todos.  



Estudo de Ferramentas de Corte para Novos Materiais 

 

5 

 

2 O estado da arte 

O carboneto de tungsténio é o material mais usado na construção de ferramentas de 

corte para as mais diversas aplicações. No entanto, a escolha e selecção dos diferentes 

tipos deste material torna-se crucial quando se pretende utilizar num dado processo. 

Parâmetros como o tamanho de grão e a percentagem de cobalto, entre outros, têm uma 

influência significativa no comportamento final da ferramenta. Neste ponto é feita uma 

abordagem ao processo de fabrico do carboneto de tungsténio, assim como às suas 

propriedades e características, entre outras. 

2.1 O Carboneto de Tungsténio 

Após 150 anos da descoberta do tungsténio por Carl Wilhelm Scheele em 1781, iniciou-

se a aplicação de carbonetos sinterizados na indústria. No entanto, os primeiros 

carbonetos de tungsténio a serem sinterizados foram fabricados por Henri Moissan, em 

meados de 1890 (1). 

A produção do carboneto de tungsténio iniciou-se na década de 20 quando a conhecida 

fábrica de lâmpadas alemã – Osram começou a utilizar o carboneto de tungsténio para 

inovar as fieiras utilizadas para extrudir os filamentos das lâmpadas, em vez das, até aí, 

ferramentas tradicionais em diamante. A elevada resistência ao desgaste deste novo 

material fez com que a sua produção e comercialização brevemente se intensificassem. 

A ligação entre o carboneto de tungsténio e o cobalto como aglutinante levou a que este 

fosse o primeiro carboneto sinterizado a ser produzido, apresentando um bom 

comportamento durante a sinterização. A elevada solubilidade do carboneto de 

tungsténio com o cobalto a altas temperaturas, e a sua boa molhabilidade pelo 

aglutinante – Cobalto – resultam numa densificação óptima durante a fase líquida de 

sinterização, originando estruturas livres de poros. A combinação de elevadas durezas e 

boas tenacidades, características do carboneto sinterizado, fazem com que este seja 

muito versátil em toda a gama de aplicação na área das ferramentas. A figura 1 ilustra a 

relação entre a dureza e a tenacidade para uma panóplia de diferentes materiais. 
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Figura 1 - Dureza vs tenacidade para carbonetos sinterizados e outros materiais (2). 

A criação dos primeiros graus de carboneto de tungsténio-cobalto aplicados à fresagem 

e torneamento do ferro fundido, em meados dos anos 30, funcionou como ponto de 

partida para o desenvolvimento de graus para a maquinagem de outros materiais, como 

foi o caso da fresagem de aço. A modificação dos aglomerados de carboneto sinterizado 

com carbonetos de titânio e/ou de tântalo evita a formação de crateras durante a 

maquinagem de aços duros. O conhecimento cada vez mais aprofundado dos carbonetos 

sinterizados facilitou o desenvolvimento deste material, modificando-o à medida das 

necessidades. Assim, é hoje em dia usado numa vasta gama de aplicações como a 

maquinagem de componentes metálicos para a indústria mineira, conformação de 

metais, componentes estruturais, peças de desgaste, entre outras (ver figura 2). Estima-

se que aproximadamente 50% da produção de carbonetos está direccionada à 

maquinagem dos mais diversos tipos de metais (1-3). 

 

Figura 2 - Aplicações de carbonetos sinterizados em função do tamanho de grão e % de cobalto (1). 
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2.1.1 Produção dos carbonetos sinterizados 

Os carbonetos sinterizados são produzidos pelo processo de pulverometalurgia. Este 

processo consiste numa sequência de etapas, sendo exigido um controlo rigoroso sobre 

todos os passos, não só garantindo a maior qualidade de produção, mas também 

possibilitando a obtenção das características desejadas de microestrutura e desempenho. 

A figura 3 ilustra um esquema simplificado utilizado pela Sandvik na produção dos 

carbonetos de tungsténio (WC). 

 

Figura 3 - Esquema simplificado do processo de produção de WC (2). 

No entanto, estas etapas mais detalhadas resumem-se em: 

• Produção e processamento dos pós; 

• Compactação; 

• Pré-sinterização e pré-formação do WC; 

• Sinterização dos pós de WC; 

• Tratamento pós Sinterização. 

2.1.1.1 Produção e processamento dos pós de WC 

A “sheelite” (tungstato de cálcio – CaWO4) e a volframite (tungstato de ferro-manganês 

– FeWO4, MnWO4) são os minérios a partir dos quais de obtém o tungsténio. O 

primeiro passo desta etapa é o processo químico sobre o minério de tungsténio, obtendo 
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óxidos de tungsténio e paratungstato de amónia. O tungsténio puro é obtido através da 

redução dos resultantes com hidrogénio.  

Variando as condições sob as quais ocorre a redução é possível obter pós com diferentes 

tamanhos de grão. Se a redução ocorrer a baixas temperaturas, com pequenas 

quantidades de óxido de tungsténio e com excesso de hidrogénio, obtêm-se pós de 

tungsténio finos. Caso contrário, obtêm-se grãos mais grosseiros. A adição de pequenas 

quantidades de vanádio, crómio ou tântalo aos pós de tungsténio e ao carbono antes da 

carburização, permitem obter grãos extra finos (<1 µm).  

Após a redução, mistura-se meticulosamente o tungsténio (W) com o carbono (C) em 

quantidades pré-definidas, pois o tamanho de grão pode ser afectado nesta operação. 

Seguidamente as misturas são aquecidas em fornos de indução, numa atmosfera 

protectora de hidrogénio, até cerca de 1700 oC. A reacção ocorrida – Carburização – 

permite obter o carboneto de tungsténio (WC). A figura 4 ilustra um exemplo de pós de 

tungsténio para a produção de carbonetos sinterizados. 

 

Figura 4 – Pó de tungsténio para a produção de carbonetos sinterizados (3). 

Os graus de pós de carboneto sinterizado são obtidos através da mistura de diferentes 

tipos de carboneto de tungsténio previamente obtidos com aglutinantes como o cobalto, 

o níquel ou mesmo ferro, ou com carbonetos cúbicos como o TiC (carboneto de titânio), 

TaC (carboneto de tântalo) ou NbC (carboneto de nióbio). Estes graus vão permitir 

diferentes utilizações, dependendo das propriedades finais desejadas. A mistura é 

executada de forma intensiva em misturadores cilíndricos ou vibratórios, garantindo que 

todas as partículas de carboneto são revestidas pelo aglutinante. Esta operação é 

realizada num ambiente líquido, com heptano ou acetona, de modo a prevenir a 

oxidação das partículas. Após a mistura efectua-se a destilação do líquido utilizado e é 

adicionado um lubrificante, vulgarmente cera de parafina, com a intenção de prevenir a 

oxidação dos pós e ajudar na consolidação da mistura. 
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O passo seguinte é a secagem, executada por um sopro de nitrogénio incidente na 

mistura semi-líquida previamente obtida, apresentando aglomerados esféricos dos seus 

constituintes (4). 

2.1.1.2 Compactação 

O processo de compactação dos pós em verde pode ser realizado de diversos modos, 

dependendo da ferramenta que se quer construir, e para que objectivo esta vai servir. 

Normalmente para o fabrico de ferramentas com geometrias simples ou de uso mais 

grosseiro, como as que são utilizadas na exploração mineira ou na construção, usa-se a 

compactação uniaxial (a pressão é exercida numa só direcção). Para utilizações mais 

minuciosas, tais como pastilhas de corte, recorre-se à prensagem isostática a frio. Neste 

segundo método, os pós são carregados num recipiente flexível, fechado, suspenso 

dentro de um reservatório de pressão, sendo a peça mergulhada num líquido aí existente 

cuja pressão hidrostática é aumentada, sujeitando a peça a pressões iguais em todas as 

direcções à temperatura ambiente (a frio). Este processo é vantajoso para a construção 

de peças de grande porte, pois a igualdade de pressões distribuídas na compactação 

resulta numa densidade mais uniforme em toda a peça. Para o fabrico de varões 

sinterizados ou perfis com formas mais complexas, recorre-se à extrusão, onde os 

carbonetos sinterizados são misturados com um material polimérico plastificador.  

Normalmente, os grãos de WC conseguem compactar-se até 65% do valor teórico para 

o limite superior de densidade, permitindo controlar facilmente a tolerância quanto à 

deformação no processo de sinterização (5; 6). 

2.1.1.3 Pré-sinterização e pré-formação do WC; 

A pré-sinterização é um processo que normalmente ocorre após a remoção do 

lubrificante. Este tratamento térmico realizado a baixa temperatura, utiliza o hidrogénio, 

ou o vácuo, para remover o lubrificante pelo método de queima. Através deste é 

possível conceder ao compacto uma rigidez suficiente para que este se possa pré-

formar. Esta rigidez deve ser também suficiente para que o compacto possa resistir a 

operações de modificação de forma, ou seja, a pré-maquinagens antes do passo seguinte 

(sinterização). As pré-maquinagens podem ser executadas através de meios mecânicos 

tais como: fresagem, corte, esmerilação, torneamento, furação ou electroerosão. 

De notar que tanto no processo de compactação como no de pré-sinterização, as peças 

devem ser toleranciadas de maneira a que correspondam às dimensões desejadas a obter 
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após o processo de sinterização. Durante o processo de sinterização, ocorre a eliminação 

de poros, o que faz com que haja uma maior densificação, provocando uma ligeira 

distorção dimensional na peça a obter. O processo de prensagem isostática a quente – 

HIP – é um exemplo deste método, descrito mais à frente. 

2.1.1.4 Sinterização 

O processo de sinterização é o processo posterior à compactação dos pós e/ou à pré-

sinterização, se for o caso. Este processo é um tratamento térmico, que ocorre a 

temperaturas elevadas, normalmente abaixo da temperatura de fusão do composto 

maioritário da mistura. Durante a sinterização, ocorre a densificação do compacto, onde 

se dá a consolidação e o aumento da resistência das partículas de pó ou compactos de 

partículas de pó, através da formação de um conjunto mais denso e coerente. A 

eliminação dos poros faz com que haja, no final, uma ligeira diminuição do estado 

geométrico da peça compactada. A contracção do compacto pode causar uma 

diminuição nas suas dimensões lineares entre os 15% e os 25%, ou até 40% no seu 

volume. O cálculo desta redução de dimensão pode ser efectuado tendo em conta a 

dimensão das partículas dos pós e a composição do aglomerado, fazendo com que o 

controle da dimensão da forma dos pós seja muito relevante (6). 

O primeiro passo na sinterização é a remoção do lubrificante. O compacto de partículas 

de pós é aquecido até cerca de 500oC sob uma atmosfera de hidrogénio ou vácuo, tal 

como acontece na pré-sinterização. 

Depois da remoção do lubrificante, os compactos são aquecidos até uma gama de 

temperaturas de sinterização final que pode variar entre os 1350 e os 1600oC, 

dependendo da quantidade de aglutinante e da microestrutura desejada. Ambos os 

processos de remoção de lubrificante e de sinterização podem ser realizados num ciclo 

único de vácuo, desde os fornos estejam equipados de modo a serem capazes de 

condensar e remover o lubrificante da câmara de aquecimento (4; 5). 

Normalmente, a sinterização dos carbonetos é realizada segundo dois métodos 

diferentes: sinterização sob vácuo ou a sinterização sob hidrogénio. Para aplicações 

especiais, recorre-se à Sinter-HIP ou à pressão isostática a quente (HIP – Hot Isostatic 

Pressure). 

De seguida descrevem-se os métodos previamente enunciados. 



Estudo de Ferramentas de Corte para Novos Materiais 

 

11 

 

Sinterização sob hidrogénio 

A sinterização sob hidrogénio, ocorre, como o próprio nome indica, sob uma atmosfera 

com base em hidrogénio. Esta característica, à pressão atmosférica, promove um 

ambiente redutor que facilita a correcta carburização e oxidação, de modo a manter o 

equilíbrio termodinâmico com os carbonetos sinterizados. Neste método de sinterização, 

o conteúdo de carbono do carboneto de tungsténio é ajustado ao seu valor teórico 

nominal, conseguindo manter esse valor durante todo o processo. A possibilidade de 

controlar a atmosfera de hidrogénio torna-se adequada para os carbonetos sinterizados 

básicos, mas devido ao seu potencial de oxidação ser normalmente elevado, não se torna 

possível sinterizar compostos contendo TiC, TaC e/ou NbC, normalmente usados na 

maquinagem de aço. Estes compostos, normalmente são sinterizados sob vácuo. Este 

método de sinterização, ilustrado no gráfico 1, utiliza relativamente pouco tempo para 

perfazer todo o ciclo de tratamento, em relação a outros métodos. 

 

Gráfico 1 - Exemplo de ciclo típico de temperatura/tempo e de sinterização sob hidrogénio (5). 

Sinterização sob vácuo 

Actualmente, a sinterização sob vácuo é o método mais utilizado na indústria de 

sinterização de carbonetos, mostrando algumas vantagens relativamente ao método 

anteriormente apresentado, sendo também um processo de custos inferiores. Em relação 

à sinterização sob hidrogénio, este método permite um maior controlo da composição 

dos produtos. A baixas pressões, a taxa de reacção do carbono e do oxigénio com a 

atmosfera é extremamente baixa. Devido ao baixo potencial de oxidação, este método 

torna-se mais adequado do que o anterior, para efectuar a sinterização de compostos 

contendo TiC, TaC e/ou NbC, que são muito sensíveis a ocorrências como a oxidação. 
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Este método também apresenta a vantagem de funcionar por lotes, e não de modo 

contínuo como a sinterização a hidrogénio. A sinterização sob vácuo permite uma 

grande flexibilidade e controlo do ciclo térmico, particularmente o ciclo de 

aquecimento. Para uma aplicação de sucesso são utilizadas normalmente velocidades de 

aquecimento baixas com estágios intermédios (ver gráfico 2) de modo a, aquando da 

produção com adições de TiC, TaC ou NbC, serem garantidos elevados níveis de 

qualidade. Assim, durante o estágio é permitido que ocorram as reacções entre o 

carbono e o oxigénio, e que o monóxido de carbono formado escape pelos poros ainda 

existentes. Se forem utilizadas taxas de aquecimento bruscas, o gás tende a ficar retido, 

formando poros na estrutura. 

 

 

Gráfico 2 - Exemplo de ciclo típico de temperatura/tempo de sinterização sob vácuo (5). 
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sinterização realizada por este método é substancialmente superior a qualquer outro tipo 

mais comum, como é o caso da sinterização sob vácuo. 

Prensagem isostática a quente 

A prensagem isostática a quente é uma operação de pós-sinterização, realizada num 

recipiente de alta pressão, que à semelhança da Sinter-HIP, utiliza uma atmosfera de 

árgon, mas desta vez a pressões que rondam os 100MPa. A temperatura de utilização é 

normalmente a temperatura de sinterização comum a cada material. Este método é 

normalmente aplicado como uma operação separada do processo de sinterização, após, 

no decurso deste último, a porosidade ter sido eliminada quase na totalidade. A sua 

utilização torna-se versátil uma vez que pode ser aplicada em pós no estado pré-

sinterizado. Os custos deste processo são acrescidos e reflectidos no produto final, 

exigindo um investimento de capital considerável, e ainda agravados pelos custos de 

tempos de produção e acompanhamento do processamento dos materiais.  

A aplicação deste método – HIP – e do Sinter-HIP é vantajosa em relação à sinterização 

simples sob atmosferas de hidrogénio ou sob vácuo, pois aplicando critérios apropriados 

relativamente a pressão/temperatura/tempo, é possível aumentar e garantir uma melhor 

qualidade do produto final. Esta aplicabilidade destina-se à obtenção de produtos com 

tamanho de grão fino, e a graus de carboneto de tungsténio com pequenas quantidades 

de cobalto, que poderão variar entre os 3 e 8% de Co, com pequenas quantidades de 

carbonetos cúbicos. 

2.1.1.5 Tratamento pós-sinterização 

O tratamento pós-sinterização consiste na maquinagem final das peças obtidas, ou seja, 

submetidas a processos de rectificação ou polimento, com recurso a ferramentas 

construídas com base em diamante, ou então com ferramentas de carboneto de silício. 

Este processo torna-se necessário pois há produtos que necessitam de um maior rigor de 

dimensionamento, toleranciamento e acabamento superficial, ou devido ao facto de 

haver quaisquer variáveis não controladas durante as fases anteriores. Como é evidente, 

este processo implica custos adicionais, tornando os produtos finais obtidos ainda mais 

dispendiosos (5). 
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2.1.2 Parâmetros microestruturais 

A caracterização microestrutural dos carbonetos sinterizados torna-se importante para 

ser possível perceber todas as reacções aquando da submissão dos materiais às mais 

diversas solicitações. Os parâmetros mais importantes para comparação directa ou 

mesmo para identificação de características mecânicas são: 

• Tamanho de grão; 

• Contiguidade do carboneto; 

• Distância média do ligante; 

• Fracção volúmica das fases. 

A análise destes parâmetros é realizada através de imagens obtidas com recurso a 

microscópios, actualmente a microscópios electrónicos. 

2.1.2.1 Tamanho de grão 

O tamanho de grão é um dos parâmetros mais importantes entre os inerentes à 

microestrutura, daí ser muito controlado durante o processo de fabrico dos carbonetos. 

Este parâmetro, em conjunto com a quantidade de cobalto e a adição de outros 

carbonetos, como o caso do TiC ou TaC, entre outros, influencia a dureza, a tenacidade, 

e outras características mecânicas. O tamanho do grão pode variar entre os 0,5 e os 

50µm, para a maior parte dos carbonetos produzidos, sendo utilizado um tamanho mais 

grosseiro para a utilização em aplicações onde a tenacidade e a ductilidade são 

características exigidas, ou grãos mais finos, implicando uma maior fragilidade, para 

aplicações onde a dureza e a resistência à abrasão são factores fundamentais. 

O módulo de Young é também afectado pelo tamanho de grão, ao invés da resistência à 

compressão, mostrando uma diminuição com o aumento do tamanho de grão até aos 

20µm. Com o aumento da quantidade de cobalto no composto, os parâmetros – módulo 

de Young e resistência à compressão, apresentam uma tendência decrescente, mas no 

entanto, para tamanho de grão de 20µm, a ductilidade apresenta um comportamento 

constante. Assim, para tamanhos de grão até 20µm, o módulo de Young é determinado 

pela relação de massas de WC-Co. Para tamanhos de grão superiores, é determinado por 

outros factores (7). 

Entre os métodos de determinação do tamanho de grão existem dois que são mais 

utilizados. O método do planisfério de Jeffries (8) consiste em contar o número de grãos 
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numa determinada área. Assim, o número de grãos por milímetro quadrado é dado por 

NA: 









+=

2
int ercept

insideA

N
NfN

     

(1) 

onde: 

• f – Multiplicador de Jeffries (fornecido em tabelas); 

• Ninside – Nº de grãos que estão completamente dentro do círculo 

delimitador da área de teste; 

• Nintercept – Nº de grãos que são interceptados pela linha do círculo. 

Desta forma, área média de grão é dada por:  
�

��
  

Um método alternativo, também usado com muita frequência, recorre aos métodos de 

intercepção. No entanto, dos vários procedimentos a adoptar, um deles é o método 

circular de Abrams (8). Neste caso, faz-se aleatoriamente a selecção de uma área de 

observação, representando nesta 3 circunferências concêntricas de forma a perfazer um 

comprimento total de 500mm. Seguidamente é efectuada a contagem dos grãos 

interceptados para cada área de observação, devendo no entanto ser analisados no 

mínimo 5 campos diferentes. Seguidamente é calculado o número de intercepções por 

unidade de comprimento da linha de teste, ou pelo número de superfícies de grão 

interceptadas pela linha de teste. As equações que definem estes dois números são (8): 

ML

N
N I

L =
     

 (2) 

e 
ML

P
P I

L =
      

(3) 

onde: 

• NL – Nº de intercepções por unidade de comprimento da linha de teste; 

• NI – Nº de intercepções pelos círculos para cara área; 

• L – Comprimento da linha de teste (500mm); 

• M – Ampliação; 

• PL - Nº de superfícies de grão interceptadas pela linha de teste; 

• PI – Nº de intercepções pelos círculos para cada área. 
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Após este passo é efectuado o cálculo do valor médio para as intersecções em cada 

campo, pela seguinte fórmula: 

LL PN
l

11 ==
      

(4) 

onde: 

• l  - Média das intersecções em cada área. 

Finalmente, com os valores de NL, PL ou l , recorrendo aos ábacos da norma e após 

calcular o valor do tamanho de grão ASTM G, obtém-se o valor para o tamanho de 

grão. (8) 

Ainda dentro dos métodos de intercepção, o método linear de Heyn (8) também é uma 

alternativa para a determinação do tamanho de grão. Este método consiste na contagem 

de grãos interceptados por um segmento de recta, em que seja possível contar pelo 

menos 50 intercepções. A equação utilizada é dada por: 

MP

L

N
L T

L ⋅
== 1

     

(5) 

onde: 

• TL - Comprimento da linha de teste; 

• P – Nº total de superfícies de grão interceptadas; 

Os passos seguintes são semelhantes ao último descrito (Método circular de Abrams), 

recorrendo aos ábacos e determinando o valor para o tamanho de grão ASTM G (8). 

Os tamanhos de grão são por vezes enunciados em catálogos ou outras referências 

científicas como fino (0,9 a 1,3µm), médio (1,3 a 2 µm) ou grosseiro (> 4µm) (9).  

2.1.2.2 Contiguidade do carboneto 

A formação de um esqueleto contínuo pelos grãos de carboneto de tungsténio é ainda 

um ponto discutível. Baseados na teoria do contacto de partículas de Gurland, outros 
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autores como Warren e Waldron sugerem que na grande maioria dos metais duros a fase 

de carboneto existe na forma de esqueleto contínuo, durante e após a sinterização. 

Também outros autores têm a mesma opinião da presença da estrutura de esqueleto em 

ligas duras de WC-Co. No entanto, e apesar de existirem opiniões que suportam a ideia 

de que os grãos estão separados entre eles por uma fina camada de cobalto, uma teoria 

assente num esqueleto modificado é geralmente aceite. A contiguidade é então a medida 

do grau de contacto entre os grãos de carboneto e pode ser expressa pela seguinte 

equação (10): 

αβαα

αα
α )()(2

)(2

LL

L

NN

N
C

+
=     (6) 

onde: 

• Cα – Contiguidade; 

• (NL)αα – Nº médio de intercepções por unidade de comprimento das 

linhas de teste das interfaces carboneto-carboneto; 

• (NL)αβ  – Nº de intercepções das interfaces carboneto-cobalto. 

É também sabido que a contiguidade do carboneto varia com a quantidade de cobalto 

existente no compósito. À medida que a quantidade de cobalto aumenta, a contiguidade 

tem tendência a decrescer mas não de forma linear (ver gráfico 3). Este parâmetro varia 

também com o tempo de sinterização, e em menor escala com a temperatura. (10) 

Gráfico 3 - Contiguidade do carboneto em função do conteúdo de cobalto (10) 
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2.1.2.3 Distância média do ligante 

A distância média do ligante é a medida da espessura da camada de cobalto, que 

depende da quantidade de cobalto e do tamanho de grão. Este parâmetro é calculado 

pela média aritmética da distância compreendida entre a interface carboneto/aglutinante 

até à outra partícula, medida no ligante. A seguinte equação resume o cálculo (10): 

WC

Co
WCCo V

V
d

C
d

+
=

1

1
      (7) 

onde: 

• dCo – Distância média do ligante; 

• dWC  – Tamanho de grão; 

• C – Contiguidade; 

• VWC – Fracção volúmica de carboneto; 

• VCo – Fracção volúmica de cobalto. 

 

O conteúdo de carbono e a mistura (moagem) têm uma importante influência na 

distribuição da fase aglutinante. Durante o aquecimento até à temperatura de 

sinterização o carbono controla a redistribuição do cobalto. Por outro lado, uma mistura 

insuficiente durante a moagem pode originar bolsas de cobalto de dimensão 

considerável e vai influenciar a distribuição equilibrada do cobalto, provocando uma 

degradação das características mecânicas obtidas. 

2.1.2.4 Fracção volúmica das fases 

De acordo com o contraste entre os carbonetos de tungsténio e o cobalto, a detecção das 

fronteiras de grão pode ser efectuada com maior facilidade e precisão quando ser 

recorre à microscopia electrónica de varrimento. A presença de carbonetos cúbicos nos 

carbonetos sinterizados como o WC-Co, aumenta a necessidade de eliminar ruídos na 

imagem, de modo a obter boa qualidade na imagem da superfície da amostra a analisar. 

A determinação da fracção volúmica das fases revela-se importante, facilitando um 

conhecimento mais profundo do material. 
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2.1.3 Propriedades mecânicas 

Os carbonetos de tungsténio/cobalto, geralmente apresentam melhor resistência ao 

desgaste do que os restantes carbonetos sinterizados. Têm uma excelente resistência à 

abrasão, que aliada a um bom compromisso entre a dureza e a tenacidade, proporcionam 

excelentes características para a produção de ferramentas. A quantidade de cobalto e o 

tamanho de grão são os parâmetros químico e microestruturais que têm mais influência 

nas propriedades mecânicas dos carbonetos. 

2.1.3.1 Dureza 

A dureza dos carbonetos sinterizados, afectada principalmente pelo tamanho de grão e 

pela quantidade de cobalto existente na mistura, é determinante na resistência à abrasão 

e desgaste da ferramenta construída. Assim, o compromisso entre estes dois parâmetros 

indica que para tamanhos de grão mais pequenos e para menores quantidades de 

cobalto, a dureza tende a aumentar. O gráfico 4 exemplifica esta tendência. Apesar de o 

gráfico apresentar valores de dureza em HRA – escala de Rockwell A (ver tabela de 

conversão de durezas em anexo), usada nos Estados Unidos – a dureza dos carbonetos 

de tungsténio pode variar, normalmente, entre os 1100 e os 2000HV, podendo até 

chegar a valores superiores. (6) 

 

Gráfico 4 - Dureza do WC-Co com diferentes % de Co, variando o tamanho de grão de WC (6) 

2.1.3.2 Dureza a quente 
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microestrutura. No caso deste material, a dureza dos grãos de WC não é 

consideravelmente afectada. Durante as operações de maquinagem, a perda de rigidez 

crítica acontece quando o cobalto absorve quantidades de calor suficientes para conferir 

propriedades plásticas ao material. O gráfico 5 mostra uma comparação da dureza a 

quente entre o carboneto de tungsténio/cobalto e o aço rápido (6). 

 

Gráfico 5 – Variação da dureza do WC e Aços Rápidos com o aumento de temperatura (6) 

Com base neste conhecimento, torna-se fácil concluir que quanto maior for a 

percentagem de cobalto, pior será o comportamento com o aumento de temperatura. 

A adição de outros elementos de liga como por exemplo o TiC favorece a dureza a 

quente, tal como se pode observar no gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Efeito na resistência a quente de uma ferramenta em WC através da adição de TiC (6). 
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2.1.3.3 Tensão de ruptura transversal 

A tensão de ruptura transversal (TRT) é uma importante propriedade mecânica do 

carboneto de tungsténio. Esta propriedade é uma combinação de tensão de corte, tensão 

de compressão e tensão de ruptura e é usada como medida de tenacidade nos carbonetos 

sinterizados. O carboneto de tungsténio, por norma, devido à sua elevada dureza, não 

tem bom comportamento quando submetido a um ensaio de tracção uniaxial, sendo 

preterido pelo ensaio de flexão em três pontos. Este método é o mais utilizado para 

determinação da tensão de ruptura dos carbonetos sinterizados. O ensaio consiste no 

aumento da carga aplicada por um cilindro, sobre um provete de secção rectangular 

apoiado em dois outros cilindros, sitos à mesma distância do ponto de incidência do 

cilindro carregado. A tensão de ruptura transversal é determinada através das dimensões 

do provete, da distância entre os cilindros de apoio e pela carga aplicada aquando da 

fractura do provete, de acordo com (11): 

��� =
�	


���
× �     (8) 

onde: 

• Rtr – Tensão de ruptura transversal [N/mm2]; 

• F – Carga aplicada [N]; 

• I – Comprimento do provete [mm]; 

• b – Largura do provete [mm]; 

• h – Altura do provete de teste [mm]; 

• K – Factor de correlação do chanfro permitido [1,00 – 1,03]. 

A desvantagem deste teste é a grande dispersão de resultados que se obtém devido a 

defeitos superficiais, provenientes do processo de fabrico. Estes defeitos facilitam, 

como em qualquer teste, a propagação de fenda, deturpando assim os resultados. 

Contudo, é possível, ao fim de vários testes, obter resultados fiáveis (5; 6; 12). 

A tensão de ruptura transversal tende a aumentar, com o aumento da quantidade de 

cobalto até ao máximo de 20±5% da massa de Co. Contudo, a tensão máxima depende 

essencialmente do tamanho de grão do carboneto (13). O gráfico 7 ilustra o 

comportamento mecânico dos carbonetos em relação à tensão de ruptura transversal, 

variando o tamanho de grão e a quantidade do aglutinante cobalto. 
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Gráfico 7 - Tensão de ruptura transversal em função da % de Co para três tamanhos de grão (5). 

A adição de outros componentes como TiC ao WC-Co demonstra um efeito adverso na 

tensão de ruptura transversal com o aumento da temperatura, mas a adição de TaC tende 

a favorecer este parâmetro (6). No entanto, o gráfico 8 ilustra o efeito da adição de 

carbonetos cúbicos (TiC, TaC) resultando num decréscimo da tensão de ruptura 

transversal. O efeito da inclusão do NbC – carboneto de nióbio no WC-Co tem um 

comportamento parecido com o anterior (TaC). No entanto, acima dos 800oC o cálculo 

da tensão de ruptura transversal deixa de fazer sentido devido à sua plasticidade 

considerável a estas temperaturas. (13) 

 

  

Gráfico 8 - Influência da adição de TiC/TaC na TRT do WC em função da temperatura (13) 
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2.1.3.4 Tenacidade 

A tenacidade é uma medida de resistência do material à fissuração, semelhante à tensão 

de ruptura transversal, mas com menor sensibilidade a factores extrínsecos tais como o 

tamanho do provete, a geometria ou o acabamento superficial.  

O desenvolvimento de fractura frágil é favorecido pela elevada dureza dos carbonetos 

sinterizados. O desgaste das ferramentas fabricadas com materiais deste tipo é muitas 

vezes causado pela fractura de material, normalmente em situações localizadas. 

A tenacidade é normalmente controlada por dois parâmetros: o tamanho de grão e a 

quantidade de cobalto existente, que por sua vez, aliados a outras características vão 

determinar a dureza.  

O gráfico 9 ilustra a variação da tenacidade com a quantidade de cobalto para três 

tamanhos de grão 

  

Gráfico 9 - Tenacidade em função da quantidade de cobalto e do tamanho de grão (5) 
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comportamento exponencial positivo a partir dos referidos 600oC. A adição de outros 
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aumento seja “atrasado”. O gráfico 10 ilustra este aspecto (5). 
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Gráfico 10 - Variação da tenacidade para o WC-Co com a adição de outros carbonetos. (5) 

A tenacidade pode ser medida pelo factor de intensidade de tensão crítico (Klc), que 

indica a resistência do material à fractura na presença de uma fissura, que por sua vez 

proporciona uma melhor medição da resistência intrínseca do carboneto sinterizado do 

que propriamente a resistência à ruptura transversal. (5; 14) 

O cálculo da tenacidade pode ser determinado através da técnica de indentação, 

proposta por Palmqvist, que consiste na indentação piramidal HV – Vickers numa 

amostra a analisar, e posterior medição das fissuras causadas nas extremidades da 

indentação. Com o valor da carga, a tenacidade pode calcular-se por: 

i
lc L

FHV
K

×= 0889.0
    

(9) 

onde:  

• HV – Dureza [Vickers]; 

• F – Carga da indentação [N]; 

• Li – Soma do comprimento de todas as fissuras. 

Por sua vez, a soma de todos os comprimentos de fissura pode ser dada por: 

4321 aaaaLi +++=
     

(10) 
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E a dureza HV – Vickers dada pela equação: 

2
8544,1

d

F
HV =  

(11) 

Onde d (m) é a média dos comprimentos das diagonais medidas na indentação piramidal 

(ver .figura 5) (15) 

 

Figura 5 - Exemplo de indentação HV para determinação de tenacidade (15) 

 

2.1.4 Outros carbonetos de tungsténio 

Os carbonetos de tungsténio ligados, WC-..C-Co, são provenientes da adição de outros 

carbonetos cúbicos ao previamente constituído e estudado WC-Co. Este tipo de adição 

promove a obtenção de carbonetos ligados, geralmente usados na maquinagem de 

metais com uma elevada deformação que produzem apara contínua, contribuindo para a 

eliminação de defeitos em cratera na face de ataque da ferramenta então fabricada. 

Entre os tipos de carbonetos ligados, encontram-se os: 

• WC-TiC-Co – com carboneto de titânio; 

• WC-TiC-TaC-Co – com carboneto de titânio e carboneto de tântalo; 

• WC-TaC-Co – carboneto de tântalo. 

A adição de outros carbonetos proporciona a alteração de algumas características 

inerentes a cada tipo. 
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2.1.4.1 WC-TiC-Co 

A adição de TiC ao WC-Co tem como principal objectivo melhorar as características 

inerentes à aderência da apara, entre outras. Desta forma, a utilização deste metal duro 

ligado tem tendência para reduzir a aderência da apara, ou mesmo soldar à aresta de 

corte, prevenindo uma fractura posterior da aresta de corte. Devido ao facto da 

produtividade ser cada vez mais importante na indústria, as velocidades de corte tendem 

a ser aumentadas, provocando um aumento localizado de temperatura no contacto da 

ferramenta-peça a maquinar, que tem como consequência o desgaste e fenómenos de 

difusão entre a ferramenta e peça. No entanto, a adição do TiC reduz este processo de 

desgaste, retardando a formação de defeitos em cratera na face de ataque da ferramenta. 

A dureza a quente é mais um factor relevante, sendo melhorada com a adição do TiC. 

No subtema – Dureza a quente – está exemplificado este mecanismo. 

2.1.4.2 WC-TiC-TaC-Co  

Este tipo de carboneto ligado possibilita a melhoria significativa de algumas 

características relativamente ao “carboneto base” diminuindo a tensão de ruptura 

transversal, no entanto, devido ao facto do TaC formar soluções sólidas puras, 

impossibilitando o crescimento de grão na fase de carboneto, a sua adição proporciona 

um aumento na tensão de ruptura à temperatura de maquinagem.  

Por outro lado, é necessária a utilização de uma maior carga para a prensagem a quente 

deste metal duro ligado, que desta forma contribui no final para uma redução na 

deformação plástica na zona de contacto peça-ferramenta, durante a operação de corte. 

A gama de valores de temperatura na qual não se proporciona a aderência da apara pode 

ser aumentada até cerca de 50% com a adição dos TiC-TaC, proporcionando então uma 

melhoria significativa no campo da produtividade. 

2.1.4.3 WC-TaC-Co  

A principal consequência da adição de TaC é o aumento do tempo de vida da 

ferramenta. No entanto, devido ao facto do TaC ser menos duro, a dureza do produto 

final torna-se inferior. A adição do TaC a WC-Co impossibilita a recristalização na fase 

do carboneto, resultando numa liga com grão fino e de elevada dureza, correspondendo 

às composições que não têm TaC. A inclusão de quantidades superiores a 12% não é 
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aconselhável pois a partir desse valor na maioria das aplicações a capacidade de corte 

não é melhorada. Quanto a outras características mecânicas, o TaC é mais desfavorável 

na tensão de ruptura transversal do que o TiC, mas favorece uma elevada resistência a 

choques térmicos elevados. Esta característica permite, a aplicação desta liga a 

processos de maquinagem especiais, como o torneamento de tubos soldados, abertura de 

escatéis profundos, entre outros trabalhos onde a geração de calor é elevada e exista 

dificuldade no arrefecimento (6). 

A tabela 1 resume os efeitos enunciados da adição de carbonetos de TiC e TaC ao WC. 

Tabela 1 - Efeitos da adição de outros carbonetos ao WC-Co 

Adição de:

Resistência ao 
defeito de cratera Dureza a quente

Resistência ao 
desgaste

Capacidade de 
carga

TiC Aumenta Aumenta Aumenta Diminui
TaC Aumenta Aumenta Diminui Diminui  

2.1.5 Classificação dos carbonetos sinterizados 

 Os carbonetos sinterizados podem ser classificados de diversas maneiras, mas a norma 

ISO dita uma classificação apropriada aos graus de tungsténio quer pelas diferentes 

quantidades dos respectivos componentes, quer pela aplicabilidade de utilização, 

permitindo assim fazer uma escolha apropriada dos materiais a usar na produção de 

ferramentas. Assim, estão divididas por 3 grandes grupos, designados por P, M e K, 

sendo também conhecidas como tipo Azul, Amarelo e Vermelho, respectivamente. As 

tabela 2 e 3 apresentam a composição química acompanhada das propriedades físicas 

dos diferentes graus existentes para cada designação, e a segunda tabela algumas 

indicações de aplicabilidade. 
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Tabela 2 - Composições químicas e Propriedades físicas segundo a norma ISO (16). 

Designação 

Composição química 
aproximada (%) Características físicas (mecânicas) 

WC TiC+TaC Co Massa vol. (g/m3) 
Dureza 
Vickers 

(HV) 

Tensão de 
Ruptura 

Transversal 
(MPa) 

Módulo 
de 

Young 
(GPa) 

Coef. 
dilatação 
térmica 
(10-6/K) 

P01 30 64 6 7.2 1500 750 - - 
P10 55 36 9 10.4 1600 1400 5.2 6.5 
P20 76 14 10 11.9 1500 1500 5.4 6.0 
P25 73 19 8 12.5 1500 1700 5.5 6.0 
P30 82 8 10 13.0 1450 1700 5.6 5.5 
P40 77 12 11 13.1 1400 1800 5.6 5.5 
P50 70 14 16 12.9 1300 2000 5.2 5.5 
M10 84 10 6 13.1 1650 1400 5.8 5.5 
M20 82 10 8 13.4 1550 1600 5.6 5.5 
M30 81 10 9 14.4 1450 1800 5.8 5.5 
M40 78 7 15 13.5 1300 2000 5.5 5.5 
K01 93 2 5 15.0 1750 1200 6.3 5.0 
K05 92 2 6 14.6 1700 1350 6.3 5.0 
K10 92 2 6 14.8 1650 1500 6.3 5.0 
K20 91.5 2.5 6 14.8 1550 1700 6.2 5.0 
K30 89 2 9 14.5 1450 1900 - 5.5 
K40 88 - 12 14.3 1300 2100 5.8 5.5 

  
Tabela 3 - Aplicabilidade dos carbonetos sinterizados segundo a norma ISO (16; 17). 

 

 

Designação Material a ser maquinado Campos de aplicação

P A
zu

l

Materiais ferrosos de apara longa (aços e ferro fundido maleável)

P01 Aço, Aço vazado
Operações de acabamento fino, avanço reduzido e elevada velocidade de corte 
(torneamento e furacão de precisão). Exige máquinas rígidas e isentas de 
vibrações.

P10 Aço, Aço vazado
Idem – para aplicações em que ocorre um elevado aquecimento da ferramenta de 
corte.

P20 Aço, Aço vazado, Ferro fundido maleável
Operações de desbaste ligeiro, com velocidades de corte médias a elevadas e 
avanço médio.

P25 Operações de desbaste com velocidades de corte e avanços médios.

P30 Aço, Aço vazado, Ferro fundido maleável
Operações com baixas e médias velocidades de corte e secções de apara médias a 
elevadas (torneamento, fresagem e aplainamento).

P40
Aço, Aço vasado com inclusões de areia e 
cavidades

Operações de desbaste pesado e em condições severas de corte, (corte 
interrompido) em máquinas sujeitas a vibrações. Velocidades baixas a médias e 
elevados avanços e profundidades de corte (torneamento e aplainamento).

P50
Aço, Aço vazado com baixa ou média 
resistência á tracção, com inclusões de areia e 
cavidades 

Idem - elevada tenacidade, aplicações em que se utilizam máquinas obsoletas, 
onde substituí o aço rápido com vantagem.

M

A
m

a
re

lo

Classes universais (aços inoxidáveis, ferro fundido, ferro fundido nodular e maleável)

M10
Aço, Aço vazado, Ferro fundido cinzento ou 
ligado

Operações de torneamento com velocidades de corte médias a elevadas e secções 
de corte médias.

M20
Aço, Aço vazado e austenítico, Ferro fundido 
cinzento

Operações de torneamento, fresagem e aplainamento, com velocidades de corte 
médias e secções de apara médias.

M30
Aço, Aço vazado e austenítico, Ferro fundido 
cinzento, Ligas resistentes a altas temperaturas

Idem – com secções de apara médias a elevadas.

M40 Aço temperado, Ligas leves Torneamento, sobretudo em máquinas automáticas.

K

V
er

m
el

ho

Materiais de apara curta (ferro fundido, aço temperado, não-ferrosos, plásticos, madeiras)

K01
Ferro fundido de alta dureza, Aço temperado, 
Plásticos muito abrasivos, Cerâmicas

Operações de acabamento fino e de precisão, com corte ligeiro, avanço reduzido 
e velocidade de corte elevada.

K02
Operações de acabamento, em torneamento e furacão de precisão, com elevada 
velocidade de corte.

K10
Ferro fundido cinzento com durezas acima de 
220 Brinell, Aço endurecido, Ligas de cobre, 
Plásticos, Vidro, Porcelana, Pedra

Operações de maquinagem gerais.

K20
Ferro fundido cinzento com durezas até 220 
Brinell, Metais não ferrosos: cobre, latão, 
alumínio

Idem – com avanços e velocidades de corte médias.

K30
Ferro fundido cinzento de baixa dureza, 
Madeira comprimida

Operações de desbaste, corte interrompido e profundo.

K40 Madeira dura ou macia, Metais não ferrosos Idem –em condições muito desfavoráveis.

HB 

HB 
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2.1.6 Mecanismos de desgaste do WC na maquinagem de  madeira e seus derivados 

A introdução das ferramentas de corte em carboneto de tungsténio na indústria da 

madeira e seus derivados permitiu melhorias significativas na vida útil da ferramenta. 

Este facto deve-se principalmente à elevada dureza destes materiais em relação a outros 

até aí usados como o aço ao carbono, os aços rápidos ou as ligas de cobalto. Mesmo 

com uma vasta gama de aplicações dos carbonetos de tungsténio, há ainda uma carência 

de informação relativamente à maquinagem de madeira e seus derivados tais como 

painéis de aglomerados de partículas ou painéis de fibras. 

Durante a maquinagem da madeira e seus derivados, existem alguns mecanismos que 

contribuem para o desgaste das ferramentas. Os tipos de desgaste podem ser 

enumerados como o arrancamento, a abrasão, a erosão, a microfissuração, a corrosão 

química e electroquímica e a oxidação. Enquanto o arrancamento dá origem a uma 

ruptura catastrófica das ferramentas em questão, os outros mecanismos reflectem-se 

num desgaste progressivo. A abrasão, a erosão e a microfissuração envolvem a remoção 

mecânica das partículas de desgaste. A corrosão e a oxidação transparecem na 

transformação química do material constituinte da ferramenta, fazendo com que este se 

torne mais macio e frágil, possibilitando posteriormente o arrancamento e a fractura das 

arestas cortantes pelo mecanismo de abrasão. Dependendo nas condições de utilização 

(velocidade de rotação e avanço da ferramenta) e do tipo de material a maquinar, é 

possível controlar, de certa forma, o desgaste da ferramenta (18). 

O desgaste dos carbonetos de tungsténio sinterizados durante a maquinagem de 

derivados de madeira é significativamente diferente do desgaste provocado pela 

maquinagem de madeira verde ou curada. Entre estes dois últimos tipos de madeira – 

verde e curada (seca) – existe um decréscimo de desempenho devido à natureza 

altamente corrosiva dos extractos presentes na madeira verde. O desgaste das 

ferramentas neste tipo de madeira pode atingir valores na proporção de duas ou três 

vezes, superior aos encontrados na madeira curada (19). Na verdade, os produtos 

derivados são normalmente mais duros, mais abrasivos e mais secos do que a madeira 

no estado sólido. Os painéis de derivados de madeira contêm, entre outros, madeira sob 

a forma de partículas ou fibras, agentes ligantes e outros tipos de materiais nem sempre 

desejados no seu conteúdo como é o exemplo da sílica. A maquinagem deste tipo de 

painéis é normalmente caracterizada pelo arrancamento de partículas e só pontualmente 

é identificada a existência de apara contínua. As temperaturas esperadas na maquinagem 

dos derivados de madeira são normalmente mais elevadas do que aquando da 
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maquinagem de madeira no estado sólido. A decomposição térmica dos constituintes 

dos painéis pode, de um modo adverso afectar o desgaste das ferramentas devido à 

libertação de vapores e gases reagentes. Enxofre, cálcio, cloro ou carbono podem ser 

encontrados na aresta de corte desgastada, resultado da decomposição térmica. A 

remoção do ligante (Co) é também uma característica aparente do desgaste superficial 

das ferramentas em WC-Co aquando do seu uso na maquinagem de painéis de 

aglomerados de partículas e painéis de fibras (20). 

Na maquinagem dos aglomerados de partículas, a utilização de WC-Co ligado com 

vanádio, aliado ao aumento da dureza, melhora o comportamento ao desgaste da 

ferramenta, ao contrário da introdução de níquel e crómio onde alguns estudos sugerem 

que a resistência ao desgaste é afectada, contrariamente ao descrito em literatura 

existente. Esta diminuição da resistência pode estar ligada ao facto de que, embora estes 

elementos introduzam um acréscimo de dureza e de resistência à corrosão no cobalto, a 

diminuição de ductilidade pode originar a ruptura frágil da ferramenta (21). 

A reciclagem é de momento uma palavra de ordem e por isso os fabricantes de painéis 

de aglomerados de partículas apresentam já incluídos nas suas linhas de produção, 

processos de reciclagem, onde se faz a triagem de todos as partículas indesejáveis para a 

produção de painéis de derivados de madeira. A triagem é um processo delicado, e por 

isso nem sempre todos os detritos são identificados e removidos. É, portanto, de 

salientar que a presença deste tipo de fragmentos no conteúdo dos painéis de derivados 

da madeira funciona como um catalisador de desgaste prematuro, promovendo um 

desgaste acentuado instantâneo, podendo determinar o fim de vida útil da ferramenta 

(21; 22)  
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2.2 Madeira 

A madeira é um recurso natural de origem vegetal, tendo por isso características únicas. 

Uma das principais características é ser reciclável, que a torna um material passível de 

ser usado repetidamente nas mais diversas aplicações. Nos tempos áureos, assumiu-se 

como um dos principais materiais de construção, mantendo-se ainda hoje em dia como 

uma das principais matérias-primas neste ramo. Tanto nos Estados Unidos, como nos 

países nórdicos, Escandinávia e vizinhos, a madeira e seus derivados ainda são usados 

como alguns dos principais materiais para a construção civil. Este material não só tem 

como fim a construção estrutural, mas também o revestimento, isolamento térmico e 

acústico, entre outros, devido às suas características que favorecem este tipo de 

aplicação. A madeira é também a matéria-prima mais utilizada, entre outras, no fabrico 

de mobiliário, na construção naval de pequeno e médio porte, embora hoje em dia esteja 

a ocorrer uma fase de mutação neste último sector para os materiais metálicos leves e 

compósitos. A madeira é também utilizada para produzir o papel e seus derivados, 

assim como uma grande diversidade de outros produtos, desde instrumentos musicais 

até à aplicação em processos de engenharia como a prototipagem rápida. 

Com o passar do tempo, as madeiras passaram a ser utilizadas de outra forma, com a 

introdução dos conceitos: estruturas laminadas, contraplacados, aglomerados, entre 

outros. A reciclagem veio trazer benefícios neste campo, na medida em que permite a 

utilização repetida destes mesmos materiais. 

2.2.1 A natureza da madeira 

A madeira, considerado o material de construção mais antigo usado pelo homem, apesar 

de ser amplamente estudada, continua a revelar-se como um material de natureza 

complexa. O seu comportamento associado à diversidade das suas principais 

propriedades variáveis com o tempo impõe uma incerteza na sua utilização, colocando 

em causa factores como a segurança e a eficácia da sua aplicabilidade. 

Contudo, apesar de cada espécie ser única, existem uma série de características que são 

comuns a todas as madeiras, sendo fundamental perceber quais são estes parâmetros. 

Como tal é possível enumerar algumas destas características: 

• A estrutura dos troncos é, de um modo geral, vertical, com uma simetria radial; 



Estudo de Ferramentas de Corte para Novos Materiais 

 

32 

 

• A madeira apresenta uma estrutura celular, transparecendo na sua composição 

química a celulose, os hidratos de carbono não celulósicos e a lenhina como 

principais componentes; 

• Todas as madeiras são anisotrópicas, pois apresentam propriedades físicas 

diferentes em relação aos três eixos direccionais – longitudinal, radial e 

tangencial; 

• Todas as espécies de madeira são higroscópicas. A sua humidade relativa varia 

com as condições de temperatura ambiente e humidade atmosférica. As 

alterações físicas relativas a este parâmetro são menos visíveis na direcção 

longitudinal, sendo mais acentuadas nas outras duas anteriormente consideradas; 

• A madeira devido a ser um material de origem vegetal, é susceptível ao ataque 

de fungos, agentes bacterianos ou insectos; 

• Todas as espécies de madeira são inflamáveis, sobretudo quando se encontra 

seca; 

• As diferentes espécies de madeira apresentam diferentes odores, tanto em verde 

como seca. Todos os diferentes tipos têm uma textura, brilho e gosto únicos; 

• Todas as madeiras possuem diferentes propriedades físicas, entre a dureza, 

densidade, variação dimensional, resistência mecânica, permeabilidade, entre 

outras; 

• As propriedades químicas como a adesão ou a reacção a substância químicas 

diferem para todos os tipos de madeira. 

Com base na sua origem, a madeira pode ser classificada como macia, proveniente de 

árvores coníferas, ou madeira dura, oriunda de árvores folhosas. Esta classificação é 

baseada na espécie botânica da árvore. (23) 

2.2.2 Painéis de derivados de madeira 

Os painéis de madeira são compostos complexos que podem ou não utilizar madeira 

reciclada. Normalmente, a sua composição é composta pelo lenho (madeira), um 

ligante, que é normalmente uma resina sintética (cola) e outros aditivos, tais como 

produtos hidrófugos, ignífugos e preservadores. Os vários tipos de aglomerados que 

podem ser encontrados no mercado variam quanto às composições químicas e estrutura 

inerente, consequência do grau de desagregação do tronco. Os diferentes tipos de 

desagregação estão seguidamente associados às diferentes aplicações: 

• Serragem: Painéis de madeira maciça; 
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• Desenrolamento: LVL, contraplacado; 

• Destroçamento grosseiro: OSB; 

• Destroçamento fino: Aglomerados de partículas de madeira, aglomerados de 

madeira-cimento; 

• Desfibramento: Aglomerados de fibras. 

A introdução dos painéis de derivados de madeira permitiu uma alargada possibilidade 

de escolha, permitindo uma vasta gama de aplicações nomeadamente na indústria de 

mobiliário e na construção civil, tendo em conta o ambiente de exposição. Como tal, 

torna-se importante conhecer as propriedades físicas de cada tipo de aglomerado. A 

variação da massa volúmica traduz-se numa informação inicial, imprescindível para 

uma correcta escolha do material em questão. O diagrama representado na figura 6 

ilustra esta variação para os tipos de aglomerados mais importantes. 

 

Figura 6 - Variação da massa volúmica para os principais tipos de aglomerados de madeira (21). 

Devido ao facto da madeira ser conhecida como material muito sensível à estabilidade 

dimensional, torna-se necessário fazer uma prevenção adequada a cada tipo de 

aplicação. No caso das variações no teor de água existente serem significativas, as 

propriedades mecânicas associadas a cada tipo de aglomerado tendem a ser deturpadas, 

podendo ocorrer danos como o inchamento ou a podridão. A resina é por isso também 

uma variável a ter em conta, uma vez que pode facilitar ou não, a alteração das 

propriedades mecânicas, ainda que o comportamento anisotrópico seja considerado. 

Consoante o tipo de aplicação, é também necessário ter em conta a degradação própria 

de cada tipo de madeira – durabilidade biológica (23).  
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Seguidamente estão descritos alguns tipos de painéis à base de madeira. 

2.2.2.1 Painéis de madeira maciça 

Os painéis de madeira maciça são obtidos através da colagem de tiras ou réguas de 

madeira segundo diferentes orientações ou geometrias e podem ser enunciados da 

seguinte forma: 

• Painéis de tiras: os painéis de tiras são fabricados através da colagem de tiras de 

madeira de comprimentos iguais ou distintos, mantendo constantes a espessura e 

a largura. O método de colagem é denominado como “junta seca”; 

• Painéis de alma: este tipo de painéis é fabricado através do revestimento exterior 

de painéis de tiras com placas finas de madeira, dispostas em contra fibra, 

perfazendo ambas as faces do painel em questão; 

•  Painéis combinados: são painéis formados por réguas de madeira acoplados por 

um sistema “macho-fêmea” com recurso a um adesivo estrutural, permitindo a 

construção de um painel sólido de madeira. 

• Painéis multicamadas: são painéis muito semelhantes ao contraplacado, mas de 

modo de fabrico mais simples, sendo composto apenas por 3 camadas. 

Este tipo de painéis é ainda classificado quanto às suas condições de aplicação, a 

composição da camada exterior e a condição superficial, entre outros. (24) 

2.2.2.2 Painéis de contraplacado 

Também conhecidos como “plywood”, os painéis de contraplacado são fabricados 

através da sobreposição de um número geralmente ímpar de folhas finas de madeira, 

coladas entre si, recorrendo à utilização de resinas termoendurecíveis, segundo uma 

disposição perpendicular em relação à folha anterior (geometria “crossply”). Estas 

folhas são obtidas através da operação de desenrolo. Cada camada do contraplacado 

pode ser constituída por uma única folha de madeira ou por uma folha composta (várias 

folhas dispostas no mesmo plano). Além deste tipo de contraplacado mais usual, cuja 

composição passa pela sobreposição de várias folhas de madeira, se a alma da placa 

(placa central do painel) for constituída por tiras de madeira maciça até 7mm de 

espessura e colocadas ao alto, denomina-se contraplacado laminado. No entanto, se a 

largura das referidas tiras variar entre os 7mm e os 30mm, colocadas ao baixo, designa-

se contraplacado lamelado. Posteriormente a placa é prensada a quente durante um certo 

período de tempo e segundo pressões previamente definidas.  
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Relativamente aos painéis de madeira maciça, a utilização de painéis de contraplacado 

apresenta algumas vantagens como uma maior resistência mecânica e uma maior 

estabilidade dimensional, consequências da geometria perpendicular de sobreposição 

das folhas adjacentes. Deste modo, a sua resistência ao empenamento mostra-se 

interessante, ainda que o teor de água (causador do inchamento) possa variar entre os 8 

e os 10% no final de produção. (24) 

2.2.2.3 Painéis de aglomerados de partículas 

Os painéis de aglomerados de partículas são placas fabricadas com partículas de 

madeira, embora hoje em dia a reciclagem demonstre um papel importante e 

colaborador na produção deste tipo de painéis. A reciclagem pode ser considerada como 

consequência positiva, por fazer parte do processo de reciclagem do recurso madeira, ou 

como uma consequência não tão positiva, pela dificuldade que é demonstrada no 

processo de triagem das partículas a reutilizar, onde muitas vezes são encontrados 

materiais metálicos, sílica (pedras), entre outros. No entanto, esta parte menos boa 

constitui um grande desafio para os engenheiros, com especial relevância para os 

engenheiros mecânicos, no desenvolvimento das ferramentas inerentes à produção e 

maquinagem deste tipo de materiais. No entanto, a maior parte dos painéis de 

aglomerados de partículas apresenta teores em massa de 83 a 88% de partículas de 

madeira, entre 6 a 8% de resina, 5 a 7% de água e 1 a 2% de parafina na sua 

constituição. A adesão das partículas é garantida pela aplicação de uma resina sintética 

como a ureia-formaldeído (UF), utilizada para aplicações em ambientes secos, ou 

melamina/ureia-formaldeído (MUF) para aplicações que impliquem maior resistência à 

humidade. 

O processo de fabrico é caracterizado por 3 etapas distintas: recepção das matérias-

primas e respectiva limpeza onde todos os detritos indesejáveis são separados; moagem, 

crivagem e separação granulométrica das aparas; e por fim a mistura das aparas com a 

resina, prensagem, secagem e embalamento. Todo este processo é encadeado, com 

repetições de procedimentos especificamente localizados para o caso de existirem não 

conformidades para com a qualidade pretendida. A figura 7 demonstra o processo de 

produção utilizado na Sonae-Indústria, assumida como uma das maiores empresas do 

mundo do sector dos derivados de madeira (25). 
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Figura 7 – Processo de produção utilizado na Sonae-Indústria (25) 

A estrutura da placa é caracterizada por 3 camadas, sendo o interior constituído por 

partículas mais grosseiras e as camadas superficiais – faces, aplicadas partículas mais 

finas com um maior teor em resina, aumentando a densidade, por forma a obter um 

acabamento superficial mais homogéneo. Deste modo, é possível aplicar um tratamento 

superficial posterior, tal como o caso da pintura ou envernizamento, entre outros. 

Os painéis sem revestimento superficial classificam-se em função dos tratamentos 

específicos que recebem, correspondendo a um código de cor que estabelece uma 

correspondência com as suas características: 

• Verde – Resistentes à humidade; 

• Vermelho – Ignífugos; 

• Azul – Tratados com agentes biológicos. 

Os painéis de aglomerados de partículas (figura 8) podem também ser revestidos por 

placas finas de madeira (folha de madeira), PVC, poliéster, lacas ou vernizes. 
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Figura 8 - Painéis de aglomerados de partículas (26). 

Este tipo de painel, tal como toda a madeira, também sofre variações dimensionais com 

a variação da humidade, sendo por isso aconselhável uma boa estabilização ao ambiente 

circundante, de modo a homogeneizar características das partículas. A variação do 

conteúdo de humidade varia com a humidade relativa existente (24) (26). 

2.2.2.4 Painéis OSB (Oriented Strand Board) 

Os painéis OSB (ver figura 9) são painéis de aglomerados de partículas de madeira 

longas e orientadas. Este tipo de painéis apresenta uma geometria, geralmente composta 

por três camadas compostas por lascas de madeira. A geometria de sobreposição das 

aparas de madeira segue uma orientação longitudinal na face exterior, e na face interior 

uma orientação aleatória ou perpendicular para as camadas intermédias, contribuindo 

para o comportamento anisotrópico da placa.  

 

Figura 9 - Painel de OSB (24). 

A produção dos painéis OSB é complementada pela utilização de resinas como o fenol-

formaldeído, embora existam placas compostas por um sistema de colagem duplo, 

utilizando na camada central isocianato (PMDI) e melamina/ureia-formaldeído (MUF) 

nas camadas externas. 
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Devido ao facto da sua produção ter como base aparas ou lascas de madeira de 

dimensão superior às partículas utilizadas noutros tipos de painéis, a sua resistência 

mecânica e a rigidez tornam-se vantagens comparativamente a outros tipos de placas. 

Portanto, é possível obter a mesma resistência com uma menor percentagem de resina. 

No entanto, o acabamento superficial deste tipo de painel não é uma vantagem quando 

comparado com outros tipos como os aglomerados de partículas. (24)  

Este tipo de painéis é normalmente indicado para situações estruturais ou não estruturais 

na indústria da construção. Os formatos do OSB asseguram uma grande versatilidade na 

construção de paredes e tectos quentes ou frios devido à sua resistência à humidade. 

Este produto suporta praticamente todos os tipos de cobertura, incluindo betumes, 

tijoleira e telhas. O OSB é ainda um óptimo material para pavimentos, desde o seu uso 

em condições domésticas secas até ao uso em condições de humidade na indústria 

pesada. O OSB oferece um vasto leque de opções decorativas, dado o seu padrão natural 

de madeira e a sua facilidade de envernizamento e de adopção de outras texturas. 

Por último, mas não menos importante, o OSB é de facto uma opção eco-eficiente com 

um excelente comportamento mecânico utilizando como sua matéria-prima troncos de 

pequena dimensão proveniente de espécies de madeira de rápido crescimento (25). 

2.2.2.5 Painéis de aglomerado madeira-cimento (CBPB ) 

A composição dos aglomerados de madeira-cimento (CBPB) ronda os 75 a 80% de 

cimento e 20 a 25% de partículas de madeira. Este tipo de aglomerado tem como 

vantagem a não necessidade da adição de resinas para garantir a coesão, pois esta é 

assegurada pelo ligante inorgânico (cimento).  

Uma desvantagem importante que estes aglomerados possuem é o seu peso elevado, o 

que dificulta o seu transporte e manuseamento. Por outro lado, demonstram um 

comportamento ao fogo e uma durabilidade biológica superiores quando comparados 

com os outros painéis. De forma semelhante ao que se passa com as placas de 

aglomerados de partículas, este tipo de painéis é também produzido numa estrutura com 

três camadas (24). 
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2.2.2.6 Painéis de fibras de madeira 

Os painéis de fibras de aglomerados de madeira são fabricados a partir de fibras de 

madeira e agentes aglutinadores, através da aplicação de pressão e/ou calor. A dimensão 

mínima para este tipo de placas é de 1,5mm. 

Devido ao facto das partículas serem dispostas de forma aleatória, estas placas 

caracterizam-se como sendo um material isotrópico, apresentando valores para a 

variação da resistência de apenas 10% em relação à direcção perpendicular, 

proporcionando uma boa estabilidade dimensional. 

Entre os vários tipos de aglomerados de fibras, existe um conceito que os divide em 

dois: 

• Aglomerados de fibra por via húmida – apresentando um teor de água 

superior a 20% durante a formação do colchão de fibras; não necessita da 

adição de resina sintética; 

• Aglomerados de fibra por via seca – apresentam um teor de água inferior a 

20% durante a formação do colchão de fibras; necessita a adição de resina 

sintética. 

Os dois principais tipos acima referidos são obtidos por processos semelhantes, 

existindo no entanto algumas diferenças. As suas características finais proporcionam 

diferentes aplicações: 

Aglomerados de fibra por via húmida 

Os aglomerados por via húmida também são conhecidos como HDF (Hard Density 

Fiberboard), e pode ser obtido pelo processo de prensagem a quente ou a frio. A sua 

produção pode ser realizada com madeiras resinosas ou folhosas de clima temperado, 

permitindo também a utilização de fibras de papel reciclado. A classificação dos 

aglomerados varia conforme o processo e/ou matéria-prima utilizada, da seguinte 

forma: 

• Aglomerado de fibras brando; 

• Aglomerado de fibras semi-duro; 

• Aglomerado de fibras duro. 
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As principais características deste material podem também sofrer algumas alterações, 

sobretudo com o uso de tratamentos ou até mesmo a aplicação de uma resina, resultando 

em aplicabilidades cujos critérios exijam: resistência à humidade, durabilidade biológica 

e maquinabilidade, entre outros. 

Aglomerados de fibra por via seca 

Conhecidos como o MDF (Medium Density Fiberboard), os aglomerados de fibra por 

via seca são produzidos com recurso a espécies folhosas ou resinosas, embora 

actualmente a produção se baseie nas espécies resinosas. A sua composição, de um 

modo geral é definida por: 82% de fibra virgem, 10% de resina sintética, 7% de água, 

1% de parafina e cerca de 0,05% de silicone. A resina mais utilizada é a 

ureia/formaldeído para ambientes secos ou pouco húmidos, e a melamina/ureia-

formaldeído e resinas fenólicas ou de isocianato para condições em que a humidade é 

mais predominante. 

O processo de fabrico deste tipo de painel passa por diversas etapas: 

• Redução da madeira em pequenas aparas; 

• Amaciamento térmico das aparas; 

• Refinação mecânica até à obtenção das fibras; 

• Mistura com o ligante; 

• Secagem das fibras pré-impregnadas; 

• Prensagem a quente. 

O MDF é também higroscópico, sofrendo alterações de cerca de 0,4mm por metro 

linear para variações de 1% no teor de humidade. 

A aparência deste tipo de painel é homogénea, apresentando uma superfície suave, que 

permite um acabamento perfeito (24).  
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2.3 Laminados de fibra de carbono 

A fibra de carbono, no passado foi produzida através de fibras celulósicas naturais como 

o algodão ou o linho, mas foi Thomas Edison, que em 1878, propositadamente pegou 

em fibras de algodão e mais tarde, bamboo, as converteu em carbono com o objectivo 

de produzir filamentos de lâmpadas incandescentes. Mais tarde, em 1950, o interesse no 

carbono voltou quando a seda sintética começou a ser carbonizada para produzir fibras 

de carbono para aplicações de alta temperatura em mísseis. Nessa altura todas as fibras 

tinham um módulo elástico baixo (≤ 50GPa) (14). 

As fibras com resistências mais elevadas (≥ 200GPa), hoje em dia são produzidas com 

recurso ao PAN (poliacrilonitrilo) ou a precursores de alcatrão na fase líquida-cristalina, 

derivado da extracção do petróleo. Em ambos os casos, um precursor de fibra orientado 

é fiado, ligeiramente oxidado, e depois carbonizado a temperaturas de cerca de 800 oC 

para produzir a fibra de carbono. A resistência da fibra aumenta quando submetida a um 

tratamento térmico entre os 1000 e os 3000oC, embora não uniformemente com a 

temperatura. A relação exacta depende do precursor. A resistência da fibra é 

maximizada, normalmente a uma temperatura intermédia – 1500oC – para as fibras 

PAN mas aumenta continuamente para a maioria das fibras obtidas através dos 

precursores de alcatrão. 

O processo de fabrico das fibras de carbono respeita algumas etapas, embora possa ser 

considerado mais do que um método:  

• Estabilização: A estabilização é o primeiro passo e é realizada a temperaturas 

que normalmente não excedem os 400oC nas diferentes atmosferas a que a 

matéria-prima é submetida. Nesta fase, as fibras são esticadas para melhorar a 

orientação da estrutura molecular e aumentar a sua resistência mecânica. Como 

este é um processo delicado, todo o equipamento utilizado é cuidadosamente 

manuseado de modo a minimizar algum dano que possa ser causado nesta fase.  

• Carbonização: O próximo passo é a carbonização, que ocorre a temperaturas que 

podem variar entre os 800 e os 1200oC. As fibras estabilizadas são polarizadas 

em ambientes inertes com o objectivo de reduzir os graus de impureza e 

aumentar a cristalinidade. Neste passo, as fibras podem ser encolhidas ou 

esticadas. Tal como na estabilização, também qualquer aumento na orientação 

nesta fase aumenta a resistência à tracção, significando a ausência de defeitos de 

superfície.  
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• Grafitização: A grafitização é um passo pirolítico adicional que excede os 

2000oC de temperatura. Este passo também serve para reduzir a quantidade de 

impurezas e estimular a cristalização. Quanto maior for a temperatura aplicada, 

maior será a resistência das fibras. 

• Tratamentos superficiais: Alguns materiais podem ser aplicados às fibras 

carbonizadas/grafitadas para controlar a interacção entre a matriz e as fibras de 

reforço.  

• Revestimento e acabamento: O revestimento ou acabamento é normalmente 

aplicado às fibras para melhorar as suas características de manuseamento. Para 

tal, deve ser formulado para aderir mas sem interferir com o desempenho do 

compósito. 

• Enrolamento: O enrolamento das fibras é o passo final do processo de 

conversão. Neste passo o tensionamento da fibra deve ser considerado para não 

as danificar. 

A figura 10 ilustra o processo atrás descrito. 

 

Figura 10 - Processos de obtenção das fibras de carbono (14) 

O fabrico dos pré-impregnados pode ser efectuado de duas maneiras distintas: por 

processo húmido ou seco. No processo húmido de laminagem, uma resina de baixa 
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viscosidade impregna o reforço, antes ou depois de este ser colocado na ferramenta. É 

então moldado até à sua configuração final, enquanto a resina ainda não se encontra no 

estado curado. No processo a seco, o reforço é impregnado com a matriz de resina, tanto 

na forma de solução como liquefeita para produzir a folha de pré-impregnado. A resina 

quando utilizada no estado liquefeito, tem a vantagem de não requerer a remoção do 

solvente, traduzindo-se num escape ao aumento de custos. 

Dependendo da composição química das resinas e do agente curante (endurecedor), e 

das condições de cura, é possível obter características específicas como a tenacidade, 

resistência a produtos químicos e solventes, propriedades mecânicas como a extrema 

flexibilidade, alta resistência e dureza, resistência à fadiga e deformação, resistência 

térmica, excelentes propriedades eléctricas e uma excelente adesão à maior parte das 

fibras. (14) 

Os pré-impregnados podem ser posteriormente empilhados segundo diversas 

geometrias, sendo as mais predominantes a unidireccional, a geometria “cross-ply” e a 

“cross-ply quasi-isotropic”, entre outras. A figura 11 ilustra as diferenças entre o 1º e 3º 

tipos de geometria descritos. A geometria “cross-ply” é semelhante à “quasi-isotropic”, 

mas a sobreposição é efectuada sempre com orientações de 90o da placa de pré-

impregnado a sobrepor, em relação à anterior. (27) 

Figura 11 - Geometrias de sobreposição de camadas de pré-impregnado (27) 

Posteriormente a placa ou peça obtida pela sobreposição dos pré-impregnados pode ser, 

entre outras alternativas, curada a quente, sendo também aplicada uma pressão, ou então 

sob o processo de autoclave em embalagem em vácuo. Este último é usado no fabrico 

de laminados de alto desempenho, especialmente em aplicações aeronáuticas e 

aeroespaciais. O laminado então obtido é colocado fechado conjuntamente com o molde 

(se for o caso) numa embalagem na qual se faz o vácuo a fim de remover todo o ar 

aprisionado no interior da peça de laminado. A embalagem é então colocada dentro do 

Unidireccional Cross-ply quasi isotropic
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autoclave, onde se procede à cura final da resina. As temperaturas podem rondar os 

190oC consoante o material que se usar (resina), e as pressões rondam valores perto dos 

690GPa. Após ser retirada da autoclave, a peça é removida da embalagem e apresenta-

se pronta para as operações de acabamento. (28) 

2.3.1 Características e propriedades dos laminados de fibra de carbono 

As fibras de carbono apresentam diversas características que as identificam e salientam 

quando comparadas com outro tipo de fibras ou mesmo outros materiais. Contudo, estas 

podem ser utilizadas em variadíssimos tipos de aplicação, variando as suas 

características finais com a proveniência das fibras de carbono, o tipo e quantidade de 

resina utilizada na obtenção do material compósito e ainda com a geometria de 

sobreposição das fibras em qualquer tipo de mecanismo, desde a acumulação de 

camadas de pré-impregnado até ao enrolamento filamentar. 

Porém, os compósitos constituídos por fibras de carbono apresentam características 

interessantes relativamente a outros tipos de materiais utilizados em situações comuns. 

A tabela 4 demonstra esta comparação para alguns exemplos. 

Tabela 4 – Características de: compósitos constituídos por fibras de carbono Vs outros materiais 

  Fibras de Carbono 

  Resistência Peso Dureza Condutividade térmica 

Aço Grau 1020  5x mais resistente 5x mais leve   

Liga de Alumínio 
Tipo 6061 

 7x mais resistente 1,5x mais leve 2x mais duro 
 

Ligas de Cobre     3x maior 

Os compósitos deste tipo apresentam uma resistência à fadiga superior a qualquer metal 

conhecido e quando conjugado com resinas apropriadas são dos materiais que 

apresentam maior resistência à corrosão. As fibras de carbono não fundem ou amolecem 

com o aumento de temperatura, permitindo-lhes que sejam usadas em aplicações tais 

como travões de aviões. Na verdade, a sua resistência mecânica aumenta com o 

aumento da temperatura em atmosferas não oxidantes. As suas características podem 

variar consoante o modo e as condições de obtenção das fibras, que por sua vez 

determinam a distribuição dos átomos e moléculas, atribuindo as diversas propriedades 

com mais ou menos intensidade. Uma das maiores vantagens das fibras de carbono 

deve-se ao facto de serem um dos materiais mais resistentes à fadiga no conjunto de 

todos os compósitos. Ao contrário das fibras de aramido e de vidro, as fibras de carbono 
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não “sofrem” de ruptura frágil, e demonstram uma recuperação elástica completa depois 

de aplicada uma força. Abaixo dos 2200 oC as fibras de carbono não apresentam 

qualquer sinal de fluência. O aumento do conteúdo de carbono nas fibras e maiores 

densidades são possíveis através da remoção de algum azoto retido através de 

tratamentos térmicos a alta temperatura, proporcionando uma maior perfeição cristalina. 

Esta perfeição e pureza aumenta a condutividade térmica e eléctrica do material, que 

deve ser tida em conta quando se utilizam fibras deste tipo em aplicações eléctricas, 

pois uma anomalia no fabrico destas pode causar um curto-circuito no equipamento 

eléctrico. As fibras de carbono possuem uma molhabilidade baixa devido à natureza 

inerte e não polar da superfície. Assumidas como material inorgânico, as fibras de 

carbono não são afectadas pela atmosfera a que se encontram, por solventes, bases ou 

ácidos fracos à temperatura ambiente. Contudo, a oxidação torna-se um facto 

permanente a altas temperaturas, podendo ser acelerado pela existência de impurezas 

nas fibras, que por sua vez também actuam em gamas de temperaturas mais baixas (14). 

2.3.2 Aplicações típicas das fibras de carbono 

As fibras de carbono sob a forma de material compósito são, hoje em dia, usadas em 

cada vez mais aplicações. O mundo aeroespacial é um dos grandes alvos deste tipo de 

material, tal como o automobilismo de alta competição, entre outras aplicações 

comerciais e industriais. Com o desenvolvimento dos processos de fabrico e 

processamento, os compósitos de fibra de carbono tornaram-se menos dispendiosos, 

permitindo, com o conhecimento e aprendizagem crescente das suas características e 

propriedades, o seu uso em aplicações anteriormente atípicas, promovendo a reforma de 

outros materiais outrora usados. Inicialmente, na indústria aeroespacial, este tipo de 

compósito era usado para fins estruturais, passando posteriormente a utilizações 

mecânicas, como é o caso dos discos de travão. Esta característica, aliada ao baixo peso 

permitiu também a passagem para o uso das fibras de carbono na construção de 

satélites, resistindo a elevados gradientes térmicos, devido ao seu baixo coeficiente de 

expansão térmica. O enrolamento filamentar promoveu a sua utilização no fabrico de 

tacos de golfe até ao desenvolvimento de reservatórios de pressão (14). 

2.3.3 Principais tipos de dano provocados pela oper ação de furação 

O processo de maquinagem – furação – em laminados compósitos, pode causar 

diferentes tipos de dano tais como a delaminação, arrancamento de fibras, o 

descolamento de fibra-matriz, danos térmicos, entre outros. O aumento da temperatura 

localizada durante a furação, quando não controlada, pode provocar a deformação da 
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matriz polimérica, debilitando as características mecânicas da zona afectada, podendo 

assim comprometer o sucesso da operação. Este defeito ocorre principalmente quando 

se utilizam, para determinada ferramenta, velocidades de rotação e avanço não 

adequadas. (29) 

A delaminação é uma consequência da força compressiva exercida pela ponta da broca 

sobre as camadas não cortadas do laminado, quando a força exercida por esta excede a 

resistência interlaminar da placa. No entanto existem 2 tipos de delaminação: 

delaminação à entrada (peel up) e delaminação à saída (push down) sendo o segundo o 

mais típico e frequente. Na delaminação à entrada (figura 12), ocorre uma acção de 

abrasão aquando do início de contacto entre a ferramenta e a placa. Como consequência 

do avanço da ferramenta, o material, em vez de ser cortado, pode tender a ser puxado 

para cima, contudo, a utilização de avanços baixos ajuda à redução deste fenómeno, 

evitando assim a separação das camadas superficiais do resto da placa. 

 

Figura 12 - Delaminação à entrada (Peel Up) (30) 

Na delaminação à saída (figura 13), o processo é exactamente o oposto, fazendo com 

que as camadas, localizadas por baixo da broca, tenham tendência a ser empurradas para 

fora da placa, forçando a quebra das ligações entre as diversas camadas. À medida que a 

ponta da broca se aproxima do final da placa, a espessura não cortada diminui e a 

resistência à deformação é menor. Num certo momento, a força exercida pela broca 

excede a resistência interlaminar da placa, antes que a broca penetre completamente a 

placa.  

 

Figura 13 - Delaminação à saída (Push Down) (30) 
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A inspecção visual deste tipo de dano torna-se bastante difícil e complicada, e como 

consequência exige que sejam feitas outro tipo de análises. No entanto, é possível 

estabelecer critérios que permitam comparar a extensão do dano, utilizando diferentes 

estratégias de maquinagem para posterior comparação e conclusão quanto às condições 

óptimas. 

Um dos critérios de avaliação é o Factor de delaminação – Fd –, definido como o 

quociente entre o máximo diâmetro de delaminação e o diâmetro nominal do furo (12): 

(12) 

Um outro critério é o Rácio de Dano, DRAT, definido como a razão entre a área 

delaminada à volta do furo, DMAR, e a sua área nominal, AAVG (13): 

 
(13) 

A aplicação de qualquer um dos critérios de avaliação da extensão do dano baseia-se na 

obtenção de imagens da região danificada por radiografia, C-Scan ou TAC (Tomografia 

Axial Computorizada). A análise do dano pode-se basear em sistemas automáticos de 

contagem de pixéis em imagens ou por inspecção visual das mesmas através de medição 

directa das áreas visíveis (figura 14 e 15). 

 

Figura 14 - Exemplo de radiografia para análise de delaminação (31) 

AVGMARRAT ADD =

DDFd max=
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Figura 15 - Pormenor de radiografia (auréola a negro - Extensão delaminada) (32) 

A delaminação assume-se então como o principal tipo de dano, podendo levar à 

necessidade de um processo de maquinagem adicional da peça ou mesmo levar à 

rejeição das peças no seu estado final, e claro, reflectindo-se como consequência 

indesejável a nível de custos. Por ser um dos defeitos mais graves a evitar, tem sido 

intensamente estudada, desenvolvendo-se diversas técnicas para a optimização de 

furação, tais como o uso de placas sacrificiais colocadas pelo lado de saída da broca, o 

recurso ao “furo-guia”, entre outros. (32) 

2.4 Outros materiais compósitos 

Durante a execução deste projecto, que por sua vez surgiu no âmbito de um outro – 

NOFAMEM – foram previstas outras experiências com outro tipo de ferramentas e 

materiais. Este estudo posterior, até ao término da realização do presente relatório não 

foi possível concretizar. No entanto, de seguida apresenta-se uma breve descrição dos 

materiais alvo de estudo – estruturas sanduíche laminar e honeycomb - 

Os núcleos estruturais ultraleves começaram por ser usados na construção de aeronaves 

nos anos 40 com a intenção de reduzir o peso estrutural, poder aumentar a carga 

aplicada e deste modo possibilitar voos de maior distância. Estes materiais vieram fazer 

a substituição de outros até aí usados, passando a incorporar o núcleo de estruturas 

sanduíche, passando a ser uma estrutura de concepção básica na indústria aeronáutica 

desde os anos 50.  

Actualmente, os núcleos estruturais ultraleves estão classificados em 3 tipos: 

honeycomb, balsa e espuma. Dentro dos honeycomb e das espumas, existe uma enorme 

gama de produtos disponíveis. 

As estruturas sanduíche honeycomb são estruturas do tipo favo de abelha facetadas por 

duas folhas de um material com elevada resistência mecânica. Estes materiais são 
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ligados por um adesivo suficientemente forte e resistente, capaz de transferir as cargas 

de uma face para a outra. O comportamento destes materiais é semelhante ao de uma 

teia de barras em I, absorvendo as tensões de corte e proporcionando uma rigidez 

estrutural, mantendo os materiais de alta resistência mecânica afastados do eixo central 

onde as forças de tensão e compressão são maiores. A diferença entre a estrutura 

sanduíche e a teia de barras em I é que na estrutura sanduíche a teia apresenta-se de 

modo disperso ao longo de toda a secção, proporcionando alta rigidez e resistência à 

torção. A construção de estruturas sanduíche possibilita a maior proporção 

resistência/peso e rigidez/peso. (33) 

Os honeycomb podem apresentar-se em diversos materiais tais como cartão, 

termoplásticos, ligas de alumínio, fibra aramídica (Nomex), fibra de vidro, fibra de 

carbono e cerâmicos. Estes materiais podem ser usados nos mais variados formatos, 

mas são normalmente produzidos e utilizados sob a forma de painéis. De salientar o 

honeycomb de liga de alumínio, que apresenta a melhor razão resistência/peso, absorção 

de energia, transferência de calor elevada, elevada protecção electromagnética e 

possibilidade de fabrico com as paredes de célula mais finas. Este material apresenta 

como vantagem, também, um baixo custo relativo. (14) A figura 16 ilustra um exemplo 

de um painel. 

 

Figura 16 – Estrutura de alumínio com núcleo de honeycomb de alumínio (34) 

O Glare, Glass Reinforced Aluminium - é também um tipo de estrutura do mesmo 

género que o mostrado na figura 16, mas constituído por um núcleo de honeycomb de 

alumínio revestido por duas folhas de fibras de vidro. Este tipo de material é bastante 

usado na indústria aeronáutica, sendo um dos grandes constituintes estruturais em 

alguns tipos de aviões. A figura 17 mostra um exemplo deste material, já anteriormente 

utilizado pela NASA. 
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Figura 17 - Glare - Glass Reinforced Aluminium (35) 

A programação de estudo para este tipo de materiais: Glare e estrutura sanduíche de 

alumínio com honeycomb de alumínio envolve processos de maquinagem tais como a 

furação e a fresagem, e para tal, o desenvolvimento de ferramentas específicas para o 

efeito. 

Outro material alvo de estudo seria composto por uma estrutura sanduíche mas desta 

vez laminar. A estrutura consiste na sobreposição de compósitos, entre eles a fibra de 

carbono e kevlar reforçada com uma resina epóxida e ainda a inclusão de uma chapa de 

aço no seu interior. A aplicabilidade deste tipo de materiais passa essencialmente pelo 

fabrico de estruturas à prova de bala, tais como coletes, a base e o nariz dos 

helicópteros, ou mesmo revestimentos de veículos blindados. 

A maquinagem – furação - deste último tipo de material torna-se deveras aliciante pelo 

seu elevado grau de dificuldade esperado. O binómio temperatura gerada e a 

persistência de fibras após a furação, principalmente aramídicas, fazem com que o 

desafio seja ainda maior. De salientar que as espessuras de painéis utilizados para estes 

efeitos são sempre de dimensões consideráveis. Os danos tais como o amolecimento da 

matriz polimérica, a delaminação, o descolamento das camadas de fibra/matriz e a 

persistência de fibras após a furação, levariam a uma repetição e ajuste de experiências 

de grande dimensão. 

Por último, ficou decidido realizar testes em compósitos híbridos de carbono/titânio. 

Este material é fabricado através da sobreposição de pré-impregnados de resina epóxida 

reforçada com fibras de carbono e de finas folhas de titânio. A aplicação desta 

sobreposição tem objectivos localizados, correspondendo às zonas de ligação entre 

peças, proporcionando assim uma maior resistência destas áreas (36).  
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3 Estudo comparativo de fresas helicoidais para apl icação em 
aglomerados de partículas 

A primeira parte deste trabalho visa um estudo comparativo sobre o comportamento de 

fresas helicoidais em metal duro, aplicadas à maquinagem de aglomerados de partículas.  

Inicialmente, segundo proposta da FREZITE, foram considerados alguns materiais de 

diferentes fornecedores. Foi então realizado um benchmark de todos os materiais, de 

modo a perceber as principais características de cada um. Estes materiais foram 

caracterizados quanto à sua composição química e microestrutural, quanto à dureza e 

foram também realizados ensaios de desgaste (pelo método de esfera rotativa – 

microabrasão).  

Após esta fase foram seleccionados, em reunião com os responsáveis do projecto, 2 

tipos de materiais, com base nas análises previamente realizadas. Posteriormente, foi 

adicionado um outro, uma vez que este tinha sido referido como um bom material.  

A fase seguinte passou por realizar testes em ambiente real, numa grande unidade 

industrial – VICAIMA – que tem por actividade primordial o fabrico de portas, 

utilizando aglomerados de partículas, entre outros. Foram ensaiados 2 conjuntos iguais, 

de 3 fresas construídas com materiais de diferentes fornecedores, com o intuito de 

estudar o seu comportamento ao desgaste, de modo a permitir perceber o mecanismo de 

selecção do melhor material para a construção de ferramentas com este propósito. 

Antes, durante e após a fase de testes, foram feitas medições de rugosidade às 

superfícies afectadas das fresas, e, através de um registo macrográfico foi possível 

efectuar uma análise visual à evolução do desgaste destas mesmas superfícies, incluindo 

as arestas de corte. 

No final estão descritas algumas conclusões que se pensa ser úteis para o cumprimento 

do objectivo principal desta fase do projecto. 

Nos seguintes subtemas estão descritos todos os passos, análises, medições, resultados e 

discussão dos mesmos.  
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3.1 Descrição das ferramentas 

As ferramentas em estudo foram consequência de um processo anterior onde foram 

avaliadas características como a geometria, composição química, entre outras (21). 

Iniciou-se todo o estudo com 7 tipos de materiais de diferentes fornecedores, sendo só 

posteriormente, numa fase mais avançada, introduzida no processo uma fresa 

constituída por um material diferente, denominada Sinter Sud, indicada, por parte da 

FREZITE, como sendo um material muito bom. A identificação das ferramentas é dada 

pelo nome dos respectivos fornecedores excepto para o caso das fresas CTS(KCR)06 e 

da CTU06 que são provenientes da empresa CERATIZIT. 

3.1.1 Geometria das ferramentas 

O estudo iniciou-se com a selecção de fresas, onde foram apresentados vários conjuntos 

com diferentes geometrias, entre elas as fresas UP e UP/DOWN, e diferente número de 

cortantes, 2 ou 3. A figura 18 ilustra os diferentes tipos de geometria de fresa 

considerados para este estudo. 

  

a) Fresa Up de 3 hélices b) Fresa Up/Down de 2 hélices 

  

c) Fresa Up de 3 hélices d) Fresa Up/Down de 2 hélices 

Figura 18 - Diferentes tipos de geometrias de fresa 
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A geometria escolhida foi a UP/DOWN com 2 cortantes pois a aplicação destas fresas 

era a de fazer aberturas em placas de aglomerados de partículas em que se exigia uma 

boa qualidade de acabamento. Desta maneira, as pressões exercidas pelos cortantes são 

sempre direccionadas sobre a placa, no sentido face-núcleo, evitando assim a 

desintegração do aglomerado de partículas em ambas as superfícies. A figura 19 mostra 

a acção das forças sobre a superfície a maquinar, e a consequente remoção de apara.  

 

Figura 19 - Fresa Up, Down e Up/Down 

 

Os conjuntos de ferramentas foram construídos a partir de materiais de vários 

fornecedores, possibilitando assim fazer um benchmark que se revelou fundamental na 

escolha posterior de fresas a utilizar nos testes em ambiente real.  

As fresas escolhidas após essa fase foram a CTS (KCR) 06, a FREZITE, que era 

fundamental estudar (ver subtemas seguintes), e a SINTER SUD que só foi introduzida 

posteriormente, mas que já está incluída em todos os tipos de análise. 
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3.1.2 Caracterização química e microestrutural 

A caracterização química e microestrutural foi efectuada com recurso à microscopia 

electrónica de varrimento e microanálise por raios X, que possibilitaram a obtenção de 

imagens com nitidez suficiente para uma fácil identificação da distribuição dos grãos, 

assim como a composição química aproximada dos diversos materiais. Na tabela 5 estão 

apresentados os dados relativos à análise química. 

Tabela 5 - Composição química dos diferentes materiais analisados 

 
 % C % W  % Co 

CTS (KCR) 06 4,37 93,69 1,94 
CTU06 4,14 94,11 1,75 
Frezite 3,80 88,14 8,06 
JSO 3,92 86,72 9,36 
Leitz 3,98 87,15 8,86 
Leuco 4,36 86,70 8,94 
Oertli 3,52 87,67 8,61 

Sinter Sud 5,37 85,91 8,73 

Analisando os valores encontrados para a caracterização química, é possível identificar 

dois grandes grupos, relativamente à quantidade de aglutinante identificada. As 

amostras CTS(KCR)06 e a CTU06 mostram uma quantidade de cobalto (Co) abaixo dos 

2% enquanto que em todas as outras amostras, foram identificados sempre valores 

acima dos 8%. Estes valores reflectem uma consequente variação na quantidade de 

tungsténio. 

No conteúdo de carbono, de salientar a amostra Leuco, que apresenta valores de % de C 

dentro da gama encontrada para as amostras CTU06 e CTS(KCR)06, isto apesar dos 

seus valores de cobalto estarem próximos dos detectados nas outras amostras. A 

amostra Sinter Sud foi a que revelou a existência de maior quantidade de carbono, 

apresentando um valor acima dos 5%. 

A distribuição do tamanho de grão foi calculada com recurso a imagens obtidas com 

recurso à microscopia electrónica, no modo de electrões rectrodifundidos, que permitem 

distinguir os diferentes elementos químicos. A diferença de densidades dos elementos 

apresenta diferentes tonalidades, facilitando o delinear as fronteiras do grão com o 

auxílio de um software adequado1. Assim, foi possível fazer o cálculo das respectivas 

                                                 
1 O software utilizado para o cálculo das áreas de grão foi o Image J – National Institutes of Health, USA. 



 

 

áreas permitindo avaliar a distribuição do tamanho de grão. 

exemplo de microestrutura delineada.

Figura 20 - Microestrutura 

Após ter sido realizada a análise das diferentes amostras, foi feita uma triagem por 

tamanho de grão para assim poder

tamanho de grão (gráfico 11
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Gráfico 11 - Distribuição do tamanho de grão de WC

Analisando o gráfico 11, verifica

uma distribuição mais alargada

grosseiros. Apesar da diferença 

revelou algumas semelhanças com a CTS(KCR)06, mostrando também uma 

distribuição de tamanho de grão bastante alargada.
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permitindo avaliar a distribuição do tamanho de grão. A figura 

exemplo de microestrutura delineada. 

 

Microestrutura da amostra Frezite onde estão delineadas as partículas de 

Após ter sido realizada a análise das diferentes amostras, foi feita uma triagem por 

assim poder caracterizar os materiais quanto à sua 

11).  

0.3-0.4 0.4-0.5 0.5-0.6 0.6-0.7 0.7-0.8 0.8-0.9 0.9-1.0>1.0

Area de grão (µm2)    

Distribuição do tamanho de grão de WC 

verifica-se que as amostras CTS(KCR)06 e CTU06 rev

uma distribuição mais alargada, com uma presença mais frequente de grãos mais 

pesar da diferença nas % dos elementos químicos, a amostra da 

revelou algumas semelhanças com a CTS(KCR)06, mostrando também uma 

nho de grão bastante alargada.  
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figura 20 ilustra um 

onde estão delineadas as partículas de WC 

Após ter sido realizada a análise das diferentes amostras, foi feita uma triagem por 

sua distribuição do 

>1.0

CTSO6

CTUO6

FREZITE

JSO

LEITZ

LEUCO

OERTLI

SINTERSUD

 

e CTU06 revelam 

com uma presença mais frequente de grãos mais 

, a amostra da Sinter Sud 

revelou algumas semelhanças com a CTS(KCR)06, mostrando também uma 
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A tabela 6 apresenta os valores médios para a área de grão dos diferentes materiais. É 

possível verificar um tamanho de grão muito próximo nas fresas Frezite, Leuco e Leitz, 

sendo que as fresas Oertli, JSO e CTU06 apresentam valores ligeiramente superiores. A 

fresa CTS(KCR)06 destaca

grão substancialmente superior, 

Tabela 6 - Área média de grão 

 

Nas micrografias da figura 

amostras. É visível a menor quantidade de Cobalto (zonas mais escuras) nas 

CTS(KCR)06 e a CTU 06, e o maior tamanho de grão na CTS(KCR)06. As 

micrografias apresentadas foram registadas com a

50.000x respectivamente. 
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apresenta os valores médios para a área de grão dos diferentes materiais. É 

possível verificar um tamanho de grão muito próximo nas fresas Frezite, Leuco e Leitz, 

resas Oertli, JSO e CTU06 apresentam valores ligeiramente superiores. A 

fresa CTS(KCR)06 destaca-se das demais apresentando um valor médio para a área de 

grão substancialmente superior, seguindo-se a da Sinter Sud. 

 

Fresa Área média (µm2) 
CTS(KCR)06 0,38 

CTU06 0,23 
Frezite 0,19 
JSO 0,25 
Leitz 0,18 
Leuco 0,18 
Oertli 0,22 

Sinter Sud 0,32 

figura 21 é possível observar as principais diferenças

amostras. É visível a menor quantidade de Cobalto (zonas mais escuras) nas 

CTS(KCR)06 e a CTU 06, e o maior tamanho de grão na CTS(KCR)06. As 

micrografias apresentadas foram registadas com ampliações de 2.500x, 20
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Figura 21 - Micrografias dos diferentes 
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Micrografias dos diferentes materiais analisados 
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3.1.3 Dureza 

As microdurezas HV (Vickers) das amostras foram determinadas com o auxílio de um 

durómetro SHIMADZU HMV-2000, com uma carga de 200g durante um intervalo de 

tempo de 10 a 15 segundos. Os valores obtidos estão descritos na tabela 7 e representam 

a média de 12 medições para cada material. 

Tabela 7 - Dureza HV dos diferentes materiais. 
 

Amostra Dureza HV 
CTS(KCR)06 1816 
CTU06 1876 
Frezite 1611 
JSO 1593 
Leitz 1597 
Leuco 1602 
Oertli 1610 
Sinter Sud 1636 

Verificou-se que os materiais CTS(KCR)06 e CTU06 apresentam os valores mais altos 

para a microdureza, o que já se esperava devido à baixa percentagem de cobalto que 

estes integram. O aumento do tamanho médio de grão, poderia diminuir o valor de 

microdureza, facto que não se verificou para a amostra CTS(KCR)06. A dureza da 

amostra Sinter Sud está dentro da média de valores encontrados para as restantes 

amostras. 

3.1.4 Ensaios de Desgaste 

Os ensaios de desgaste foram realizados com o objectivo de se poder fazer uma previsão 

do comportamento futuro dos diferentes materiais. Estes foram efectuados com o 

auxílio de um tribómetro (PLINT TE 66 Micro-Scale Abrasion Tester - figura 22) 

recorrendo ao método de esfera rotativa com pó abrasivo (Carboneto de Silício, 1200 

GRIT). 

 

Figura 22 - Vista geral do tribómetro 
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O ensaio de desgaste de microabrasão por esfera rotativa (figura 23) consiste na rotação 

de uma esfera, previamente atacada com nital para adquirir rugosidade suficiente para 

arrastar a solução abrasiva que está constantemente a ser fornecida, em contacto com 

um provete plano (figura 24). Por sua vez, a solução abrasiva vai provocar desgaste na 

pastilha com a forma de calote esférica tal como ilustrada na figura 25. Através da 

medição do diâmetro em duas direcções perpendiculares da calote é possível determinar 

o volume desgastado, sendo este calculado pela seguinte expressão: 

R

a
V

×
=

64

4

π
     

(14) 

onde: 

• V – Volume desgastado [mm3]; 

• R – Raio da esfera [mm]; 

• a – Média dos diâmetros medidos [mm]. 

O coeficiente de desgaste é dado por: 

NS

V
K S ×

=
      

(15) 

onde: 

• Ks – Coeficiente de desgaste; 

• V – Volume desgastado [mm3]; 

• S – Distância de escorregamento [mm]; 

• N – Carga aplicada ou força nominal aplicada [N]. 

Para a execução destes ensaios foram fornecidas pastilhas, provetes planos rectificados 

(ver figura 24) com os mesmos valores de rugosidade entre eles, ou com diferenças 

desprezáveis. Os valores mínimo e máximo medidos de Ra foram respectivamente 0,28 

e 0,37µm. A composição da solução abrasiva utilizada neste ensaio foi de 100ml de 

H2O + 20g SiC. 
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Figura 23 

Figura 24 - Pastilhas, provetes planos para ensaios de desgaste

A sequência utilizada para a ex

100, 200, 300, 500 e 700 rotações da esfera, realizando 3 sequências por amostra, de 

maneira a obter uma média dos valores medidos em todas as 

utilizadas esferas de aço com 12,5

constante de 80 rpm e uma 

observadas em microscópio óptico

efectuadas, para determinação do diâmetro d

Figura 
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 - Pormenor da esfera em contacto com a pastilha 

Pastilhas, provetes planos para ensaios de desgaste 

A sequência utilizada para a execução dos ensaios de desgaste foi dividida em etapas de 

, 500 e 700 rotações da esfera, realizando 3 sequências por amostra, de 

maneira a obter uma média dos valores medidos em todas as experiências. Foram 

esferas de aço com 12,5 mm de raio, aplicando uma velocidade de rotação 

e uma carga de 0,25N. Após o ensaio, as calote

em microscópio óptico, registando as imagens com as respectivas medições 

determinação do diâmetro da calote de desgaste. 

 

Figura 25 - Exemplo de calote de desgaste 

 

ecução dos ensaios de desgaste foi dividida em etapas de 

, 500 e 700 rotações da esfera, realizando 3 sequências por amostra, de 

experiências. Foram 

cidade de rotação 

calotes obtidas foram 

, registando as imagens com as respectivas medições 
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O gráfico 12 ilustra o comportamento dos vários materiais durante as diferentes etapas 

dos ensaios de desgaste. É possível verificar que quase todos os materiais evoluem de 

forma linear, com a excepção do material da Leuco que na última etapa sofre um 

decréscimo no volume desgastado. A amostra CTS(KCR)06 revela, no entanto, o 

melhor comportamento. O material da Frezite continua a apresentar um bom 

comportamento dentro do conjunto ensaiado. O material da Sinter Sud demonstrou um 

comportamento dentro da média, embora pior que as outras duas já pré-seleccionadas 

(CTS(KCR)06 e FREZITE). A pior prestação neste ensaio foi a da amostra da Leitz. 
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Gráfico 12 - Volume desgastado vs Distância de escorregamento 

3.1.5 Produção de ferramentas 

As ferramentas foram fabricadas na FREZITE, empresa parceira, numa máquina CNC 

de 5 eixos, ilustrada na figura 26. 

A precisão deste equipamento demonstrou ser bastante apurada, visto que o acabamento 

superficial apresentou variações de rugosidade aceitáveis – ver gráfico 13 a 15 na 

pag.67. A experiência obtida com os resultados durante os ensaios de desgaste, prova 

que o estado superficial do material a analisar influencia significativamente a prestação 

do mesmo (nos ensaios de desgaste, inicialmente foram utilizadas pastilhas com 

diferentes valores de rugosidade, que revelaram resultados muito confusos. Após esta 

observação, procedeu-se novamente à execução destes mesmos ensaios, mas desta vez 

com recurso a provetes planos com um acabamento superficial muito semelhante. Os 

resultados foram muito diferentes, tendo sido mais lineares – resultados esperados). 
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a) Vista geral b) Pormenor da acção de maquinagem 

Figura 26 - Máquina CNC de 5 eixos, utilizada na construção das fresas utilizadas neste projecto. 

 

3.1.6 Medição de Rugosidade 

A medição de rugosidades foi efectuada com o objectivo de comparar a igualdade de 

circunstâncias aquando da construção dos conjuntos de fresas e também poder analisar a 

evolução das superfícies durante os ensaios. Esta foi efectuada utilizando um 

rugosímetro HOMMELWERKE T8000 (ver figura 27), com um apalpador cónico. Os 

parâmetros medidos foram: Ra – Rugosidade média aritmética, Rmax – Rugosidade 

máxima e Rz – Profundidade Média de Rugosidade. 

  

Figura 27 - Vista geral do rugosímetro. 

A rugosidade média aritmética Ra é a média aritmética dos valores absolutos das 

ordenadas dos pontos de perfil em relação à linha média. Se definirmos a função Z(x) 
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como a distância entre cada a ponto do perfil e a linha média do comprimento, Ra é 

dado por: 

dxxZ
L

R
mL

m
a ∫=

0

)(
1

     (16) 

Onde: 

• Lm – Comprimento de cálculo [mm]. 

Este parâmetro é o critério mais utilizado, pela sua simplicidade e pela sua 

insensibilidade a picos ou vales despropositados, no entanto deve ser sempre 

complementado com o Rz ou o Rmax.  

A profundidade máxima da rugosidade Rmax é o valor máximo da profundidade 

individual da rugosidade Rzi (distância entre o maior pico e o maior vale no 

comprimento de base (L) detectado no comprimento de cálculo (Lm). 

A profundidade média da rugosidade Rz (figura 28) pode ser definida de duas maneiras. 

A norma ISO 468 define-a como a distância média entre os cincos pontos mais altos dos 

picos e os cincos pontos mais baixos dos vales, pesquisados no comprimento de base 

medido a partir de uma linha paralela à linha média e não cortando o perfil, sendo dada 

por: 
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Figura 28 - Profundidade média de rugosidade (Rz) segundo a norma ISO 468. 
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A norma DIN 4768 define Rz (figura 29) como a média aritmética da profundidade 

individual da rugosidade de cinco comprimentos de base (L) sucessivos, sendo dada 

por: 

∑
=

=
5

15

1

i
ziz RR

      
(18) 

 
 

 

Figura 29 - Profundidade média de rugosidade (Rz) segundo a norma 4768. 

Nas figura 30 e 31 demonstram-se os conceitos de comprimento de base (L), 

comprimento de cálculo (Lm) e comprimento de palpagem (Lt) que são aplicados na 

determinação dos parâmetros de rugosidade. 

 

L - Comprimento de base “cuf-off” 

Lm - Comprimento de cálculo 

Lv - Primeiro comprimento de palpagem 

Ln - Último comprimento de palpagem 

Lt - Comprimento de palpagem ou exploração 

Figura 30 - Esquema dos diversos comprimentos de medida utilizados na rugosidade. 

O primeiro e o último comprimento de palpagem não são utilizados para efeito de 

cálculo dos parâmetros, por corresponderem às fases de aceleração e desaceleração do 

dispositivo de medida, podendo introduzir erros na medição. 
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Figura 31 - Definição do conceito de linha média e de parâmetros (Rzi e Rpi) (21; 37) 

 

A figura 32 mostra um pormenor de medição da rugosidade numa fresa, onde se 

observa o apalpador em contacto com a superfície a medir. 

 

Figura 32 - Pormenor do apalpador em contacto com a superfície 

3.1.6.1 Rugosidades dos conjuntos estudados 

Como já referido anteriormente, depois de vários conjuntos construídos e analisados, 

apenas se consideraram os dois últimos. Os conjuntos seleccionados foram sujeitos aos 

testes em ambiente real. Estes denominam-se como 1º e 2º conjunto, cada um deles 

constituídos por 3 fresas, respectivamente CTS(KCR)06, FREZITE e SINTER SUD. 

Nos gráfico 13 a 15 estão descritos os valores de rugosidade para o estado inicial dos 2 
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conjuntos em questão. As siglas TOP, UP e DOWN estão ilustradas nas figuras 33 e 34 

da página 69. 
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Gráfico 13 - Rugosidade Ra dos 1º e 2º conjuntos – Estado Inicial 
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Gráfico 14 - Rugosidade Rmax dos 1º e 2º conjuntos – Estado Inicial. 
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Gráfico 15 - Rugosidade Rz dos 1º e 2º conjuntos – Estado Inicial. 
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A análise aos gráfico 13 a 15, mostra, que a face TOP da fresa CTS(KCR)06 - 1 revela 

valores para os 3 parâmetros de rugosidade analisados inferiores aos encontrados nas 

mesmas faces das outras fresas, mas o facto é que a maior diferença de rugosidade 

média entre esta e a fresa que apresenta o valor mais alto (Frezite 1) ronda os 0,15 µm, 

o que é um valor bastante aceitável. No caso da fresa Sinter Sud 1, para a face UP, esta 

apresenta uma variação de aproximadamente 0,9 µm relativamente ao valor mais baixo 

encontrado para a face UP (CTS(KCR)06 - 2). De qualquer modo, os valores de 

rugosidade servem para comparação directa entre estados ou fases de ensaio. Conclui-se 

assim que os valores de rugosidade obtidos reflectem uma qualidade superficial 

aceitável, ou seja, baixos valores de rugosidade, sendo esta aceitável para o 

prosseguimento dos testes em ambiente real. 
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3.1.7 Análise Macrográfica 

A análise macrográfica foi executada com o objectivo de poder observar a evolução do 

desgaste nas diferentes fresas ao longo das várias etapas correspondentes aos testes em 

ambiente real. Para a elaboração destes registos, foi utilizada uma câmara digital 

acoplada a um microscópio óptico OLYMPUS SZH. 

Nesta análise foram comparadas várias perspectivas das fresas, destacando algumas 

faces, superfícies e arestas cortantes, indicadas nas figuras 33 e 34. 

  

Figura 33 - Indicação das faces TOP 

Figura 34 - Indicação de outras localizações de análise 

Faces Top 

Aresta Up 

Face Down 
 

Face Up 

Aresta Down 
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3.2 Ensaios em ambiente real 

Os testes em ambiente real (figura 35) foram efectuados numa grande unidade 

industrial, VICAIMA, sita em Vale de Cambra. A sua produção passa essencialmente 

pelo fabrico de portas dos mais variados tipos.  

 

Figura 35 - Ferramenta em operação de corte 

 

3.2.1 Fabrico das portas 

O processo de fabrico das portas utilizadas neste estudo é extenso e desenvolve-se ao 

longo de várias etapas. Este método pode ser aplicado no fabrico de vários tipos de 

porta que podem diferir nas dimensões finais, no uso de diferentes tipos de painéis, em 

aplicações de diferentes tipos de almofadas, que podem até ser de vidro. Os 

acabamentos podem ser diferentes para as várias linhas de mercado, e a maquinagem 

pode diferir no tipo de almofada(s), fechadura(s) ou dobradiças. A figura 36 ilustra o 

processo de fabrico utilizado na empresa. 

Inicialmente uma placa de MDF é introduzida na linha de produção, onde lhe é aplicada 

uma camada de cola, resina sintética. De seguida é-lhe aplicada uma esquadria de 

madeira, normalmente de pinho, e são também aplicados tacos na(s) zona(s) da(s) 

fechadura(s) e/ou dobradiças. O passo seguinte consiste na aplicação do interior da 

porta, que normalmente difere entre o aglomerado de partículas ou uma estrutura favo-

de-abelha de cartão. Posteriormente, uma placa de MDF semelhante à inicial faz o 

“fecho” da porta, que é então submetida a um processo de prensagem a quente que pode 
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variar entre os 40±10 bar para as aplicações com favo de cartão e os 130±10 bar para 

certos tipos de madeira maciça, sob uma gama de temperaturas que pode variar entre os 

130 e os 150 oC por um período de 5 a 10 min. Após esta etapa, as portas são 

introduzidas numa espécie de armário elevatório que faz a climatização de modo a 

prevenir empenos e controlar o estado geométrico dos painéis, fazendo um 

arrefecimento lento. Este estado denomina-se também por stock intermédio, uma vez 

que as portas são retidas em grande quantidade num espaço especificamente localizado. 

As dimensões longitudinais são então rectificadas num galgador que faz o acerto por 

corte entre as faces laterais. A aplicação da orla, em madeira maciça, é a etapa seguinte 

e é realizada por um sistema de prensagem lateral com uma resina sintética. De seguida 

as portas são calibradas, ou seja, são submetidas a um processo de polimento através de 

rolos de lixa de dimensões superiores à largura das portas. Prontas a folhear, as portas 

são revestidas por uma fina folha de madeira numa face, fazem meia rotação 

longitudinal e é-lhes aplicada outra folha na face ainda nua. Após a folhagem, segue-se 

outro processo de prensagem a quente por um período semelhante ao primeiro, mas 

desta vez sob temperaturas inferiores que podem rondar os 80 e os 100oC, e pressões 

que nunca podem exceder os 80bar, embora a corrente utilização atinja apenas entre 55 

e 65bar. Esta diminuição da temperatura e pressões utilizadas deve-se ao facto das 

folhas de madeira serem mais sensíveis a altos gradientes térmicos. Após nova 

climatização em outro stock intermédio as portas são novamente galgadas transversal e 

longitudinalmente e são submetidas à calibragem final. Após o pré-envernizamento, 

através da aplicação de um produto específico para o efeito, as portas são então 

maquinadas. A maquinagem destas é normalmente realizada, conforme o tipo de 

encomenda, nas zonas de fechadura(s) e dobradiças, e conforme o diferente caso de 

decoração, podem ser sujeitas a abertura(s) na(s) face(s), de modo a poderem ser 

aplicados diferentes tipos de almofada. É nesta etapa que as fresas helicoidais são 

utilizadas. As almofadas são painéis, normalmente em madeira ou vidro, com 

dimensões semelhantes às aberturas realizadas, fixados por um caixilho, que produzem 

diferentes efeitos decorativos. Por último, na fase de acabamento, as portas são polidas e 

se for o caso é realizada a montagem de componentes. O envernizamento e secagem são 

as últimas etapas antes do embalamento e transporte. 
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Figura 36 - Processo de fabrico de portas utilizado pela VICAIMA. 
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Os ensaios efectuados em ambiente real consistiram na realização de aberturas em 

portas e foram para isso utilizados, como já dito anteriormente, dois conjuntos de três 

fresas, integrando cada um, uma fresa CTS(KCR)06, uma FREZITE e uma Sinter Sud. 

Os testes ao primeiro conjunto de fresas desenvolveram-se em 5 etapas e ao segundo 

conjunto em 3 etapas – ver tabela 9 e 11. Pretendeu-se apenas ensaiar o segundo 

conjunto em menos etapas, prevendo uma tendência para o desgaste idêntica à do 

primeiro conjunto, uma vez que as ferramentas foram levadas até ao fim de vida útil. 

Com estes ensaios pretendeu-se medir a evolução da rugosidade das faces das fresas 

assim como fazer uma observação comparativa das macrografias adjacentes a cada 

estado, registando assim a evolução do desgaste de cada fresa relativamente às outras.  

A estrutura das portas integrantes deste estudo é constituída por um núcleo de 

aglomerado de partículas, e em cada face por uma placa de MDF revestido por uma 

folha de madeira, tal como ilustrado na figura 37. As dimensões de espessura destes 

materiais são, em geral, 28 mm para o aglomerado, 3 mm para o MDF e 0,5 mm para a 

folha de madeira.  

 

Figura 37 - Esquema de estrutura de uma porta. 

A configuração do aglomerado utilizado para os testes realizados com as ferramentas do 

1º conjunto, foi semelhante nas 2 primeiras etapas (1 e 2) e nas 2 últimas (etapas 4 e 5). 

Na terceira etapa foi utilizado um tipo de porta diferente em que o aglomerado, era de 

24 mm de espessura e o MDF de 5 mm respectivamente (ver tabela 8 e figura 38), 

proporcionando condições mais agressivas de desgaste para as ferramentas. Este 

material influenciou o resultado final da longevidade do primeiro conjunto de fresas, 

uma vez que, por consequência dos seus constituintes, tinha uma maior densidade e 

provocou um desgaste mais acentuado. 

Para o subconjunto C2, o aglomerado utilizado apresentou características mais 

homogéneas em todos os ensaios, variando o seu peso específico entre os 540 e os 560 

kg/m3. Contudo, os resultados entre as fresas do mesmo conjunto não sofreram 
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deturpações, pois durante os testes foram mantidos os mesmos materiais a maquinar e 

distâncias lineares de corte entre si. Os acabamentos superficiais das portas não foram 

tomados como uma variável (controlável) pois conjugando todo o ambiente real, 

surgiram portas com pré-envernizamento ou mesmo no estado “cru”. Ainda assim, 

prevê-se que esta variável não tenha influência considerável nos resultados. 

Tabela 8 - Constituição dos aglomerado de madeira maquinados. 

  Aglomerado de partículas MDF Folha de Madeira 

  Espessura (mm) Peso específico 
(kg/m3) 

Espessura (mm) Espessura (mm) 

1º
  

C
on

ju
nt

o
 

Etapa 1 28,0 540-560 3,0 0,5 

Etapa 2 28,0 540-560 3,0 0,5 

Etapa 3 24,0 720-740 5,0 0,5 

Etapa 4 28,0 540-560 3,0 0,5 

Etapa 5 28,0 540-560 3,0 0,5 

2º
  

C
on

ju
nt

o
 Etapa 1 28,0 540-560 3,0 0,5 

Etapa 2 28,0 540-560 3,0 0,5 

Etapa 3 28,0 540-560 3,0 0,5 

  

Figura 38 - Exemplo de aglomerados - 1º conjunto; Cima - 3ª etapa; Baixo - 1ª, 2ª, 4ª e 5ª etapas. 

Durante a maquinagem com o 1º conjunto, os parâmetros de corte nas 2 primeiras 

etapas foram idênticos e na etapa 4 e 5 um pouco diferentes (avanços inferiores) porém, 

na terceira etapa, como resultado da espessura superior de MDF e do aumento da 

densidade do aglomerado de partículas, o avanço e a profundidade de corte foram 

alterados para valores mais baixos (tabela 9). 
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A tabela 9 ilustra o plano de operações para o 1º conjunto de fresas, onde se podem 

facilmente identificar os diferentes avanços e profundidades característicos dos 

diferentes tipos de aglomerados. 

Tabela 9 - Parâmetros de corte, distância e tempo efectivo de corte para o 1º conjunto de fresas. 

 Vel. da fresa 
(rpm) 

Avanço 
(m/min) 

Profundidade de 
corte (mm) 

Distância de 
corte (mm) 

Tempo 
efectivo de 
corte (min) 

Etapa 1  18.000 14,0 35,0 79800 5m 42s 
Etapa 2 18.000 14,0 35,0 83820 6m 00s 
Etapa 3 18.000 5,0 17,5 40000 8m 00s 
Etapa 4 18.000 13,0 35,0 70460 5m 42s 
   Total Parcial 274080 25m 24s 

 
  

Vel. da 
fresa 
(rpm)  

Avanço 
(m/min) 

Profundidade de 
corte (mm) 

Distância de 
corte (mm) 

TOTAL  
Distância de 
corte (mm) 

Tempo 
efectivo 
de corte 
(min) 

TOTAL 
Tempo 

efectivo de 
corte (min) 

Etapa 5 
CTS06 18.000 11,0 35,0 412128 686208 37:47 63m 11s 
Frezite 18.000 11,0 35,0 0 274080 0 25m 24s 
SinterSud 18.000 11,0 35,0 0 274080 0 25m 24s 

 

Analisando a tabela 9, percebe-se que as velocidades de avanço das ferramentas foram 

menores – 5 m/min – para a Etapa 3, pelas razões acima indicadas, e o corte foi 

efectuado em duas fases, primeiro com uma profundidade de apenas 17,5 mm e de 

seguida os restantes 17,5 mm, para que não fosse uma acção demasiado destrutiva para 

as fresas. Ainda assim foram registados valores para temperatura imediatamente após o 

corte de cerca de 150 oC, enquanto que os valores máximos registados para as outras 

etapas foram de aproximadamente 100 oC. 

O plano de ensaios para o 2º conjunto de fresas foi ligeiramente diferente do plano para 

o conjunto anterior, uma vez que foram consideradas apenas 3 etapas. As velocidades 

de rotação foram sempre mantidas constantes, assim como a gama de densidades dos 

aglomerados a maquinar – implicando a profundidade de corte – mas os avanços das 

ferramentas tomaram valores bastante diferentes dos ensaios anteriores. Segundo dados 

do fabricante – FREZITE – seria possível aumentar a velocidade de avanço de uma 

fresa Z2 – dois cortantes – até pelo menos o dobro do avanço possível com uma fresa 

Z1 – um cortante – que era a ferramenta actual na unidade industrial. Tendo isso em 

conta, foram experimentados avanços superiores, chegando mesmo a maquinar a 38 

m/min. No entanto, verificou-se que acima dos 35m/min a qualidade de corte não era 

aceitável.  
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Note-se que o modo de fixação da porta no processo de maquinagem era de apoios de 

características elastómeras, que produziam vácuo contra estas através de um sistema 

pneumático, de maneira a travar qualquer movimento. Quando as velocidades de avanço 

da ferramenta utilizadas se tornaram exageradas, para a velocidade de rotação utilizada, 

a porta sofreu um pequeno deslocamento que fez com que o ponto inicial de corte não 

coincidisse com o final, provocando uma espécie de degrau, sensível ao tacto humano 

(torna-se necessário reduzir a velocidade de avanço). A figura 39 ilustra o mecanismo 

descrito. 

 

Figura 39 - Descontinuidade do corte nos pontos inicial e final. 

As imagens da figura 40 ilustram a zona de entrada da fresa na placa, sendo de referir, 

que este dano é irrelevante pois foi identificado na sobra – parte a extrair – e não na 

peça a obter. 

Figura 40 - Pormenor da zona de entrada da fresa na placa. 
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Depois desta experiência, em conjunto com o engenheiro responsável e o operador, foi 

decidido manter o avanço das ferramentas com o valor máximo de 30 m/min. A tabela 

10 mostra as condições de maquinagem e as correspondentes distâncias e tempos de 

corte registadas para cada um dos tipos de fresa. 

Tabela 10 - Parâmetros de corte, distância e tempo efectivo de corte para o 2º conjunto de fresas. 

 Vel. da fresa 
(rpm) 

Avanço 
(m/min) 

Profundidade de 
corte (mm) 

Distância de 
corte (mm) 

Tempo 
efectivo de 
corte (min) 

Etapa 1  18.000 30 35,0 124304 4m 03s 
Etapa 2 18.000 30 35,0 138320 4m 43s 
   Total Parcial 262624 8m 46s 

 
  Vel. da 

fresa 
(rpm)  

Avanço 
(m/min) 

Profundidade de 
corte (mm) 

Distância de 
corte (mm) 

TOTAL  
Distância de 
corte (mm) 

Tempo 
efectivo 
de corte 
(min) 

TOTAL 
Tempo 

efectivo de 
corte (min) 

Etapa 3 
CTS06 18.000 15,0 35,0 317186 581914 38:48 47m 31s 
Frezite 18.000 15,0 35,0 73474 334862 22:19 31m 08s 
SinterSud 18.000 15,0 35,0 95084 358944 23:56 32m 45s 

 

Conjugando os ensaios dos dois subconjuntos, confirmam-se os resultados esperados, 

sendo a maior longevidade correspondente à fresa CTS06, em cerca do dobro da 

prestação de qualquer dos outros dois materiais considerados para comparação. A tabela 

11 ilustra a conjugação dos resultados obtidos, estando assinalados os valores mais altos 

encontrados para cada tipo de fresa. 

Tabela 11 - Valores de distância total e média de corte para os conjuntos 1 e 2. 
 

 Distância de Corte [mm] 

 1º conjunto 2º conjunto Média 
CTS06 686.208 581.914 634.061 
Frezite 274.080 334.862 304.471 
Sinter Sud 274.080 358.944 316.512 

O fim de vida da ferramenta foi reconhecido pelo operador aquando da identificação de 

vários defeitos. 

Um dos critérios de exigência da qualidade passa, através da análise visual e do tacto 

humano, pela identificação do desgaste da ferramenta na superfície cortada. O 

comportamento mecânico dos principais materiais utilizados no fabrico das portas – 

MDF e aglomerado de partículas – é bastante diferente. O aglomerado de partículas, em 

comparação com o MDF, é muito menos duro, menos denso, o que faz com que o 



Estudo de Ferramentas de Corte para Novos Materiais 

 

77 

 

arrancamento de partículas seja mais facilitado e, à compressão, o aglomerado mostra 

uma maior elasticidade do que o MDF.  

Devido ao facto de as portas serem construídas com duas placas de MDF nas superfícies 

exteriores, e com um núcleo de aglomerado de partículas, o desgaste da ferramenta 

acaba provocar dois mecanismos distintos, o corte e o esmagamento, em vez de 

executar apenas o corte. A figura 41 ilustra o mecanismo descrito.  

  
a) Defeito na porta b) Desgaste da ferramenta, provocador de defeitos 

Figura 41 – Exemplo de defeitos identificados nas superfícies maquinadas e ferramenta. 

Como demonstrado na figura 41 – a), e devido ao facto de o aglomerado de partículas se 

mostrar mais elástico do que o MDF, aquando da maquinagem com uma ferramenta 

com provas evidentes de desgaste, o aglomerado tende a ser comprimido, quando a 

ferramenta o toca, e depois tende a expandir-se ligeiramente. O MDF, por sua vez, 

devido a ser mais denso e duro, e construído por partículas mais pequenas, goza de 

características menos elásticas que o aglomerado de partículas. Deste modo, mais uma 

vez aquando do esmagamento, modifica-se, demonstrando uma certa oscilação na 

superfície cortada, acompanhada da presença de rebarbas. Este critério torna-se mais 

minucioso, mas minimizado pela prática do operador, que tem como rotina, quase que 

inconscientemente ao pegar nas portas para as mudar de local, passar a mão pela 

superfície cortada, de maneira a identificar defeitos deste tipo.  
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A identificação da presença de rebarbas ou farpas junto às superfícies cortadas também 

é um critério de rejeição das peças maquinadas. A folha de madeira é bastante sensível 

ao desgaste da fresa. A figura 42 ilustra este tipo de defeitos. 

 

Figura 42 - Presença de rebarba na superfície cortada 

 

3.3 Resultados 

A análise entre etapas, que forneceu uma imagem do comportamento dos dois conjuntos 

de ferramentas em estudo, foi completada por dois parâmetros – as medições de 

rugosidade e a análise macrográfica. A amostragem dos resultados foca primeiramente 

cada um dos conjuntos individualmente. 

 

3.3.1 Medições de Rugosidade 

As medições de rugosidade foram executadas com o objectivo de detectar a alteração 

superficial das fresas em estudo à medida que as etapas se foram completando. Os 

parâmetros estudados foram, como aquando da construção dos vários conjuntos de 

fresas, Ra, Rmax e Rz, e as faces em análise foram as “Top”,“Up”e “Down”. 

3.3.1.1 1º Conjunto  

Os gráfico 16 ao 24 ilustram o comportamento das faces “Top”, “Up” e ”Down” para os 

três parâmetros do primeiro conjunto de fresas. 
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Gráfico 16 - Evolução do parâmetro de rugosidade Ra na face Top - 1º Conjunto. 
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Gráfico 17 - Evolução do parâmetro de rugosidade Rmax na face Top – 1º Conjunto. 
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Gráfico 18 - Evolução do parâmetro de rugosidade Rz na face Top - 1º Conjunto. 
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A evolução da rugosidade média aritmética Ra (gráfico 16) nas faces Top do 1º conjunto 

de fresas tem uma variação quase nula embora se notem ainda algumas oscilações que 

são perfeitamente desprezáveis, uma vez que variam menos do que 0,05 µm. Quanto 

aos parâmetros Rmax e Rz (gráfico 17 e 18), verifica-se uma subida acentuada do Estado 

4 para o Estado 5, com valores na ordem dos 2 µm, embora a variação entre os outros 

estados se tenha mantido quase inalterada. O anúncio do “fim de vida” das ferramentas 

é um facto no último estado, com ênfase para as fresas CTS06 e FREZITE. 

Na face Up e em relação ao parâmetro Ra, identificam-se dois patamares de rugosidade, 

sendo o primeiro desde o Estado 0 ao Estado 2, e o seguinte do Estado 3 ao Estado 5 

(gráfico 19). No primeiro caso os valores não ultrapassam os 0,20 µm para as três fresas 

mas no segundo sector aumentaram sempre o seu valor, exceptuando a fresa CTS06, 

que teve um comportamento contrário à concorrência, identificando-se para estes 

valores um arredondamento/boleamento das superfícies. Este comportamento pode 

dever-se à composição do tipo de aglomerado utilizado para o terceiro ensaio, que era 

bastante mais denso. 
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Gráfico 19 - Evolução do parâmetro de rugosidade Ra na face UP - 1º Conjunto. 
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Gráfico 20 - Evolução do parâmetro de rugosidade Rmax na face UP - 1º Conjunto. 
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Gráfico 21 - Evolução do parâmetro de rugosidade Rz na face UP - 1º Conjunto. 

Analisando os parâmetro Rmax e Rz (gráfico 20 e 21) comprova-se que realmente não 

deixaram de existir e até aumentar o número de possíveis riscos nas superfícies das 

fresas ou arrancamentos de grão, mesmo para a fresa CTS06. 

A face Down não foi uma face muito afectada no que toca à rugosidade média embora a 

fresa FREZITE demonstre no fim do 3º ensaio um aumento enorme face aos outros 

estados e à própria concorrência. De notar que mesmo sendo esta variação considerável, 

os valores rondam os 0,08 µm. Quanto à rugosidade Rmax (gráfico 23), o caso mais 

imprevisto foi o comportamento da fresa CTS06, que ao contrário do aumento da 

rugosidade para os outros materiais, esta manteve-se quase inalterada, ou mesmo 

decrescendo os seus valores. A rugosidade Rz (gráfico 24) revela um gráfico de 

resultados muito semelhante ao de Ra (gráfico 22), apenas com as variações um pouco 

maiores, tal como indicam as respectivas escalas. 
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Gráfico 22 - Evolução do parâmetro de rugosidade Ra na face Down - 1º Conjunto. 
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Gráfico 23 - Evolução do parâmetro de rugosidade Rmax na face Down - 1º Conjunto. 
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Gráfico 24 - Evolução do parâmetro de rugosidade Rz na face Down - 1º Conjunto. 
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3.3.1.2 2º Conjunto  

O segundo conjunto de fresas foi também objecto de análise no que toca à rugosidade. 

Nos gráfico 25 a 28 estão descritos os resultados obtidos. 

  
a) Rugosidade média aritmética b) Rugosidade máxima 

Gráfico 25 - Evolução da rugosidade na face TOP - 2º Conjunto 

  
a) Rugosidade média aritmética b) Rugosidade máxima 

Gráfico 26 - Evolução da rugosidade na face Up - 2º Conjunto 

  

a) Rugosidade média aritmética b) Rugosidade máxima 

Gráfico 27 - Evolução da rugosidade na face Down - 2º Conjunto 
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As variações de rugosidade média (gráfico 25 a)) medidas nas ferramentas do 2º 

conjunto foram, para a face TOP, quase desprezáveis, uma vez que a sua amplitude não 

ultrapassa os 0,1 µm. No entanto, fazendo uma abordagem à variável Rmáx (gráfico 25 

b)), verifica-se uma tendência crescente dos valores medidos. Isto deve-se ao facto de a 

face TOP só contactar a placa a maquinar no momento de mergulho da ferramenta, 

sendo seguida de uma maquinagem sem pausas até completar todo o perímetro de corte 

pretendido. 

As faces Up e Down das fresas do 2º conjunto revelaram um comportamento algo 

diferente da evolução registada para o 1º conjunto, para as mesmas faces, uma vez que 

durante as etapas intermédias de maquinagem, os valores de rugosidade mostraram 

amplitudes consideráveis e sem alguma tendência. No entanto, é de referir que no 

estado final, as rugosidades registadas para todos os parâmetros de medição; Ra, Rmáx e 

Rz, apresentam uma variação quase nula entre todas as fresas (ver gráfico 26 e 27), 

sendo identificável um arredondamento das arestas de corte, seguido do prévio 

arrancamento de grão e fractura de zonas destas mesmas arestas de corte. 

3.3.2 Análise Macrográfica 

A análise macrográfica (ver figura 43 a 46) contempla as 3 faces das fresas e respectivas 

arestas de corte, ilustrando a evolução do seu desgaste. Tal como no tópico anterior – 

medições de rugosidade, também neste se enunciaram os registos separadamente, sendo 

a primeira secção para o 1º conjunto de fresas e a segunda secção para o 2º Conjunto.  
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3.3.2.1 1º Conjunto 

 

 
CTS(KCR)06 – Estado 0 Frezite – Estado 0 

 
SinterSud – Estado 0 

 
CTS(KCR)06 – Estado 1 

 
Frezite – Estado 1 

 
SinterSud – Estado 1 

 
CTS(KCR)06 – Estado 2 

 
Frezite – Estado 2 

 
SinterSud – Estado 2 

 
CTS(KCR)06 – Estado 3 

 
Frezite – Estado 3 

 
SinterSud – Estado 3 

CTS(KCR)06 – Estado 4 Frezite –Estado 4 SinterSud – Estado 4 

CTS(KCR)06 – Estado 5 Frezite – Estado 5 SinterSud – Estado 5  

Figura 43 - Pormenor da face Top - 1º Conjunto. 
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CTS(KCR)06 – Estado 1 Frezite – Estado 1 SinterSud – Estado 1 

CTS(KCR)06 – Estado 2 Frezite – Estado 2 SinterSud – Estado 2 

CTS(KCR)06 – Estado 3 Frezite – Estado 3 SinterSud – Estado 3 

 CTS(KCR)06 – Estado 4  Frezite – Estado 4  SinterSud – Estado 4 

 CTS(KCR)06 – Estado 5  Frezite – Estado 5  SinterSud – Estado 5 

 

Figura 44 - Pormenor da face Up (zona exterior) ilustrando a respectiva aresta - 1º Conjunto. 
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CTS(KCR)06 – Estado 0 Frezite – Estado 0 

 
SinterSud – Estado 0 

 
CTS(KCR)06 – Estado 1 

 
Frezite – Estado 1 

 
SinterSud – Estado 1 

 
CTS(KCR)06 – Estado 2 

 
Frezite – Estado 2 

 
SinterSud – Estado 2 

 
CTS(KCR)06 – Estado 3 

 
Frezite – Estado 3 

 
SinterSud – Estado 3 

 
CTS(KCR)06 – Estado 4 

 
Frezite – Estado 4 

 
SinterSud – Estado 4 

 
CTS(KCR)06 – Estado 5 

 
Frezite – Estado 5 

 
SinterSud – Estado 5 

 

Figura 45 - Pormenor da face Up (zona interior)  - 1º Conjunto. 
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CTS(KCR)06 – Estado 0 Frezite – Estado 0 

 
SinterSud – Estado 0 

 
CTS(KCR)06 – Estado 1 

 
Frezite – Estado 1 

 
SinterSud – Estado 1 

 
CTS(KCR)06 – Estado 2 

 
Frezite – Estado 2 

 
SinterSud – Estado 2 

 
CTS(KCR)06 – Estado 3 

 
Frezite – Estado 3 

 
SinterSud – Estado 3 

 
CTS(KCR)06 – Estado 4 

 
Frezite – Estado 4 

 
SinterSud – Estado 4 

 
CTS(KCR)06 – Estado 5 

 
Frezite – Estado 5 

 
SinterSud – Estado 5  

Figura 46 - Pormenor da face Down (zona interior) - 1º Conjunto. 
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O 1º conjunto revelou, em todos os materiais, apesar da diferença no estado de desgaste 

entre as fresas sujeitas aos ensaios em ambiente real, uma diminuição na qualidade de 

acabamento da superfície cortada, após cerca de 200 metros de corte e um tempo 

efectivo de utilização próximos dos 20 minutos por cada teste, tal como se comprova 

nas figura 43 a 46. No entanto, a sua utilização continuou a mostrar-se viável, de acordo 

com os parâmetros de qualidade exigidos para este tipo de aplicação explicados 

anteriormente. As fresas da Frezite e da Sinter Sud foram retiradas de serviço após 274 

metros de corte e um tempo efectivo de 25 minutos. Com a fresa CTS(KCR)06 foi 

possível continuar a trabalhar até se perfazer 686 metros de corte e um tempo efectivo 

de 63 minutos. 

De salientar que, na 3ª etapa, singular nesta experiência, foram revelados alguns factos 

não comuns, como marcas de sobreaquecimento, tanto nas fresas como nas superfícies 

cortadas. As figura 47 e 48 ilustram os defeitos encontrados, provocados pelos avanços 

utilizados, e pela densidade do aglomerado, conjugado com o aumento da espessura das 

placas de MDF constituintes das portas utilizadas nesta etapa de testes. 

 

Figura 47 - Exemplo de defeitos e consequente falta de qualidade de acabamento da superfície 
cortada. 

Pela análise visual da superfície das fresas (figura 48) foi possível verificar que a 

superfície das fresas Frezite e Sinter Sud têm marcas de sobreaquecimento superiores às 

registadas na fresa CTS(KCR)06 (fresa superior na figura 48), o que leva a considerar 

que as temperaturas desenvolvidas durante a operação de corte nesta fresa são 

inferiores.  
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Figura 48 - Sobreaquecimento nas superfícies de 3 fresas – 1º Conjunto 

A justificação deste facto pode dever-se à diferença dos valores para a condutividade 

térmica de cada material. Esta característica do metal duro é, inversamente proporcional 

à quantidade de cobalto (aglutinante), ou seja, quanto maior for o conteúdo de cobalto, 

menor será o valor de condutividade térmica. Segundo outros estudos anteriormente 

realizados com metais duros não ligados, ou seja apenas WC-Co (5), e segundo o 

comportamento linear demonstrado para o factor condutividade térmica relativamente 

ao aumento do conteúdo de cobalto, é possível calcular um valor aproximado para os 3 

materiais ensaiados. Relembre-se que o material CTS(KCR)06 continha um valor 

aproximado de 1,94% de teor em cobalto, o material da Frezite revelou 8,06% e o da 

Sinter Sud 8,73%. O cálculo foi efectuado através da aproximação de dados por uma 

recta de tendência. A tabela 12 resume os dados e o gráfico 28 ilustra o comportamento 

aproximadamente linear demonstrado pela condutividade térmica (5). 

Tabela 12 - Dados para cálculo da condutividade térmica inerente aos materiais analisados (5). 

Material %Co
Condutividade 

térmica [W/mK]

A 3 121

B 6 100
C 10 80

CTS(KCR)06 1,94 126
Frezite 8,06 90

SinterSud 8,73 86  
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Gráfico 28 - Linearidade da condutividade térmica do WC-Co com o aumento do conteúdo de Co 
(5). 
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3.3.2.2 2º Conjunto 

A análise macrográfica ao 1º conjunto revela a prevista evolução de desgaste 

relativamente ao 2º conjunto, identificando a crescente deterioração das arestas de corte 

ao longo das etapas analisadas (ver figura 49 a 51). De salientar a fresa da Frezite que 

foi a que mostrou mais marcas de desgaste ao longo dos estágios de maquinagem. 

 

CTS(KCR)06 – Estado 0 Frezite – Estado 0 SinterSud – Estado 0 

CTS(KCR)06 – Estado 1 Frezite – Estado 1 SinterSud – Estado 1 

CTS(KCR)06 – Estado 2 Frezite – Estado 2 SinterSud – Estado 2 

CTS(KCR)06 – Estado 3 Frezite – Estado 3 SinterSud – Estado 3 

 

Figura 49 - Pormenor da face Top - 2º Conjunto. 
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CTS(KCR)06 – Estado 1 

 
Frezite – Estado 1 

 
SinterSud – Estado 1 

CTS(KCR)06 – Estado 2 
 

Frezite – Estado 2 
 

SinterSud – Estado 2 

CTS(KCR)06 – Estado 3 
 

Frezite – Estado 3 
 

SinterSud – Estado 3 

 

Figura 50 - Pormenor da face Up (zona exterior) ilustrando a respectiva aresta - 2º Conjunto. 
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CTS(KCR)06 – Estado 0 Frezite – Estado 0 SinterSud – Estado 0 

 
CTS(KCR)06 – Estado 1 Frezite – Estado 1 SinterSud – Estado 1 

CTS(KCR)06 – Estado 2 Frezite – Estado 2 SinterSud – Estado 2 

CTS(KCR)06 – Estado 3 Frezite – Estado 3 SinterSud – Estado 3 

 

Figura 51 - Pormenor da face Down (zona interior) - 2º Conjunto. 

. 
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Comparando visualmente o estado final das fresas na face UP do 1º e 2º conjuntos 

(figura 52), confirmou-se mais uma vez a mesma tendência de desgaste, embora as 

fresas Frezite e Sinter Sud tenham apresentado para o 1º conjunto, marcas mais 

evidentes do que no 2º conjunto. 

 

CTS(KCR)06 – 1º Conjunto  
 

Frezite – 1º Conjunto  SinterSud – 1º Conjunto  

CTS(KCR)06 – 2º Conjunto 
 

Frezite – 2º Conjunto 
 

SinterSud – 2º Conjunto 

 

Figura 52 - Comparação dos estados finais entre os 1º e 2º conjuntos - Face UP. 

A tendência de desgaste prevista, está mais uma vez comprovada através da comparação 

das imagens registadas. É possível afirmar, relacionando estas imagens com as 

prestações de cada ferramenta tanto para o 1º como para o 2º conjuntos, a superioridade, 

ao longo dos processos de maquinagem, da fresa CTS(KCR)06. 

Em termos globais as fresas apresentam zonas específicas onde é possível identificar 

defeitos tais como arranhões, mordeduras ou depressões. Este facto deve-se à existência 

de sílica, pedras, ou mesmo materiais metálicos, tais como pregos (figura 53), pois o 

fabrico dos aglomerados inclui uma grande parte de material reciclado, tornando 

impossível eliminar na totalidade factores como estes, que podem de certa forma 

comprometer a longevidade das ferramentas.  
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Figura 53 - Material metálico detectado no aglomerado de partículas 

 

3.4 Conclusões 

Os resultados obtidos, nomeadamente os ensaios laboratoriais e respectiva 

caracterização dos materiais e ferramentas, assim como os testes em ambiente real 

permitiram obter algumas indicações importantes para o fabrico de fresas com melhor 

comportamento. 

Os valores obtidos para a área de grão permitiram, através das variáveis: percentagem 

de cobalto e dureza, estabelecer relações entre estas que não revelaram resultados fora 

do esperado. No entanto, no que diz respeito ao tamanho de grão e relação com a 

dureza, os valores obtidos não demonstraram o resultado esperado. A diminuição do 

tamanho de grão deveria ter feito com que a dureza aumentasse, mas tal não foi o 

sucedido. Analisando o gráfico 29, pode comprovar-se que, para os materiais ensaiados, 

a área média de grão não influenciou no parâmetro dureza. (os materiais que 

demonstraram maior dureza, são o CTS(KCR)06 e o CTU06, que diferem bastante entre 

si relativamente à área média de grão). Por outro lado, a maior parte dos restantes 

materiais analisados demonstrou uma área média de grão bastante pequena, e valores 

baixos para a dureza. O material da Sinter Sud surge numa situação intermédia, 

apresentando um valor alto para a área média de grão e situando-se em “3º lugar” no 

que toca a valores de dureza. 
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Esta análise faz concluir que o parâmetro que influenciou a dureza entre os materiais 

analisados foi a percentagem de cobalto. O gráfico 30 apresenta uma relação entre a 

percentagem de cobalto e a dureza. 
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Gráfico 29 – Área média de grão vs Dureza 
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Gráfico 30 - % Co vs Dureza 

Analisando o gráfico 30, é possível tirar algumas conclusões relativamente aos 

parâmetros que podem influenciar directamente a dureza. Os materiais com maior 

dureza são os que têm menor quantidade do aglutinante Co. 

Os ensaios de desgaste permitiram fazer uma previsão do desgaste das ferramentas, 

transportando a informação desde os ensaios laboratoriais para os testes em ambiente 
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real. O gráfico 31 ilustra uma relação entre os valores obtidos para os ensaios de 

desgaste a 500 rotações e a dureza.  
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Gráfico 31 - Dureza vs Volume desgastado (500 rotações) 

A relação entre o volume desgastado e a dureza, tal como ilustrada no gráfico 31, 

permitiu atestar que a dureza influenciou os resultados obtidos para o volume 

desgastado. Então, comprovou-se mais uma vez que os materiais mais duros 

demonstraram melhor resistência ao desgaste. 

Os parâmetros de rugosidade analisados permitiram, através do registo de todas as 

medições para caracterização da evolução do estado superficial das ferramentas, obter 

algumas conclusões globais. No cômputo geral, a fresa CTS(KCR)06 foi a que menor 

variação demonstrou para a maior parte das análises efectuadas aos parâmetros Ra, Rz e 

Rmáx. Foi útil ter controlado de modo quantificado o estado superficial, mas por outro 

lado, surgem, em várias medições, zonas específicas com danos pontuais. Nestes casos, 

os valores disparam, tornando possível provar a detecção de riscos, arrancamentos de 

grão provocados pela prévia remoção do aglutinante (Co), quebras nas arestas de corte, 

entre outros, por sua vez provocados pela existência de componentes de pedra (areias), 

ou mesmo materiais metálicos, detectados durante os ensaios. De relembrar que os 

aglomerados de partículas incluem materiais reciclados, de modo a que no seu fabrico, o 

controle de todas as partículas indesejáveis se torna uma tarefa muito difícil, acabando 

sempre por haver pequenas partículas que escapam aos sistemas instalados para a sua 

rejeição. 
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A análise macrográfica foi a que melhor caracterizou o estado superficial da ferramenta, 

pois, através do registo de imagens nas mesmas zonas durante as várias etapas de 

maquinagem, foi possível fazer uma comparação entre os materiais testados, 

possibilitando a fácil identificação da remoção mecânica de grãos de WC, quebras ou 

fracturas nas arestas de corte, riscos nas superfícies de saída da apara, o arredondamento 

da aresta de corte, entre outros. Esta análise mostra, entre os vários conjuntos de 

imagens atrás referidas, que mais uma vez o material constituinte da fresa CTS(KCR)06 

demonstrou ter as melhores características entre os materiais estudados. A área afectada 

é bastante menor, o arredondamento da aresta é de dimensões reduzidas, comparando 

com os restantes materiais ensaiados, mas o facto de possuir pouco cobalto e ter 

revelado um tamanho médio de grão com elevados valores, fez com que a remoção 

mecânica dos grãos fosse facilitada nas zonas mais frágeis. Ainda assim, teve um 

desempenho duas vezes superior ao dos outros materiais. 

Conjugando todas as variáveis estudadas e os resultados finais obtidos relativamente à 

prestação de ferramentas, especialmente da fresa CTS(KCR)06, é possível prever uma 

excelente prestação do material CTU06, uma vez que este possui um tamanho de grão 

mais fino do que o material anteriormente referido. Este revelou a maior dureza entre os 

materiais estudados, um bom comportamento ao desgaste (por microabrasão), e também 

uma baixa quantidade de cobalto. Justifica-se assim, que, sendo o seu tamanho de grão 

menor e possuindo uma baixa quantidade de cobalto, os espaços sejam mais bem 

preenchidos, fazendo com que as forças de ligação entre os grãos sejam mais 

distribuídas que na fresa CTS(KCR)06. Antevê-se então que desta forma, o 

arrancamento de grão seja minimizado, evitando fracturas ou quebras localizadas nas 

arestas de corte, que foram o principal dano detectado, causador do fim de vida da 

ferramenta construída com o material CTS(KCR)06.  

Como conclusão final ao estudo comparativo efectuado entre as fresas em carboneto de 

tungsténio é claramente evidente o desempenho superior que foi demonstrado pela fresa 

CTS(KCR)06.  
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3.5 Trabalhos Futuros 

O estudo desenvolvido permitiu adquirir novos conhecimentos e foi sem dúvida útil ter 

utilizado diferentes mecanismos para a caracterização das ferramentas e materiais. 

Contudo, ficam algumas sugestões para uma melhor e diferente percepção dos 

resultados obtidos: 

• Determinação da distância média do ligante; 

• Determinação da tenacidade dos materiais; 

• Medição de temperaturas localizadas aquando da maquinagem em ambiente 

real; 

• Introdução de novos materiais, de modo a poder concluir sobre a teoria aqui 

explicada. Um exemplo de material é o CTS06. 
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4 Desenvolvimento de ferramentas de corte para a fu ração de 
laminados compósitos 

A furação de laminados compósitos, aparentemente pode parecer um processo de 

maquinagem pouco complicado, mas pelo contrário, é um processo bastante delicado 

pois abrange uma série de variáveis que necessitam de ser controladas. Aqui é 

necessário encontrar um compromisso entre não só as variáveis, velocidade de rotação e 

avanço da ferramenta, mas também características dimensionais e geométricas tais 

como: ângulo de ponta, ângulo de hélice, ângulo de folga, ângulo de ataque, espessura 

de ponta, número de arestas cortantes, entre outras. Deve ser tida ainda em conta a 

necessidade de refrigeração/lubrificação aquando do processo de furação, embora neste 

estudo todos os ensaios tenham sido realizados a “seco” devido ao facto de na indústria 

aeronáutica ser exigida a não-contaminação do material compósito (29). A segunda 

parte do trabalho visa um estudo comparativo entre 3 tipos de brocas helicoidais para a 

furação de placas de resina epóxida reforçada com fibras de carbono. Para tal, foram 

estudados os principais tipos de dano provocados tanto nas ferramentas como nas placas 

a maquinar. As brocas e os furos nas placas foram caracterizados durante os processos 

de furação quanto à sua rugosidade superficial e aspecto visual. Foram também 

realizadas medições das forças axiais exercidas pelas ferramentas nas placas a 

maquinar. A monitorização do registo das forças possibilitou perceber o mecanismo de 

desgaste e fazer uma comparação directa entre as brocas a estudar, permitindo obter 

algumas conclusões quanto ao seu comportamento. 

4.1 Descrição das ferramentas 

A geometria de base no fabrico de ferramentas de uso corrente, para o sector dos 

laminados compósitos, em concreto a “fibra de carbono”, é a broca helicoidal. Como 

tal, foi decidido, inicialmente, fabricar um conjunto de brocas helicoidais de 2 cortantes 

(Z2). Posteriormente, foi feita uma proposta de fabricar outro “set” de ferramentas com 

outra geometria, aumentando o número de cortantes – 4 cortantes (Z4). Mais tarde, foi 

também incluído um outro tipo de ferramenta, voltando então aos 2 cortantes, incluindo 

na ponta da broca um implante de PCD (Diamante Policristalino). Assim, foram 

denominadas de Z2, Z4 e PCD (figura 54). Todas as ferramentas tinham um diâmetro 

de 6 mm. 
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a) Broca Z2 – 2 cortantes b) Broca Z4 – 4 cortantes c) Broca PCD – 2 cortantes 

Figura 54 - Tipos de broca utilizados no processo de furação 

As ferramentas ensaiadas neste processo de análise ao comportamento na furação, 

foram fornecidas pela FREZITE, que também pretendia, adicionalmente, a recolha de 

características relativas à matéria-prima, WC-Co, utilizado no seu fabrico. 

Para tal, foram efectuados ensaios e observações dos mais diversos tipos, de maneira a 

caracterizar o material em questão.  

Foi realizada a caracterização química e microestrutural (composição química e 

tamanho de grão); ao desgaste, por microabrasão (pelo método de esfera rotativa) e 

dureza. O metal duro utilizado, de referência K55SF foi fornecido pela empresa alemã 

GÜHRING. 

4.1.1 Caracterização química e microestrutural 

A caracterização química e microestrutural foi efectuada, tal como na primeira parte 

deste trabalho, através do recurso à microscopia electrónica. Foram então obtidos 

espectros que possibilitaram a quantificação aproximada de cada elemento existente na 

amostra analisada (K55SF). Na tabela 13 encontram-se os valores para os respectivos 

conteúdos dos diferentes elementos (C, W e Co). 

Tabela 13 - Composição química do metal duro - K55SF 

% C % W % Co 
5,74 86,98 7,28 
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Os registos micrográficos permitiram, através do auxílio de um software adequado2, 

fazer um estudo sobre a distribuição do tamanho de grão (figura 55).  

 

Figura 55 - Microestrutura K55SF, com os grãos de WC delineados 

A diferença de tonalidades, resultado de diferentes densidades, permite identificar a 

negro o cobalto, e a mais claro os grãos de WC. Delineando então os grãos, o software 

faz a contagem do perímetro e da área de cada grão, permitindo o cálculo da 

distribuição do tamanho de grão (gráfico 32). 
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Gráfico 32 - Distribuição do tamanho de grão de WC na amostra K55SF 

                                                 
2 Image J -  
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Analisando o gráfico 32, constata-se que a distribuição do tamanho de grão é muito 

reduzida, pertencendo a maior parte dos grãos ao intervalo [0;0,1] µm2, não existindo 

nenhum grão maior que 0,4 µm2. A área média do tamanho de grão calculada foi de 

0,06 µm2. 

As micrografias foram registadas com ampliações de 2500x, 20000x e 50000x, e 

possibilitam novamente constatar que o tamanho de grão analisado é bastante fino 

(figura 56). 

   

Figura 56 - Micrografias do metal duro "K55SF". 

Analisando as imagens da figura 56, podem ainda ser identificadas algumas “manchas”, 

zonas mais escuras ou mais claras, (na figura da esquerda – menos ampliação), 

representando respectivamente concentrações de cobalto, e aglomerados de grãos de 

WC, permitindo então concluir que a amostra analisada não tem uma distribuição 

homogénea do cobalto. 

O PCD não permitiu que fosse calculada a sua composição química pois suspeitou-se de 

uma possível contaminação da amostra, uma vez que esta consistia numa pastilha de 

metal duro com um filme de PCD (ver figura 57). Os resultados não foram conclusivos, 

tal como se pode ver na figura 58. O único elemento considerável e em grande 

quantidade foi o carbono (C), tal como esperado, embora se note a presença quase nula 

de tungsténio (W) e cobalto (Co).  

 

Figura 57 - Esquema da amostra de metal duro com um filme de PCD. 

PCD

WC-Co
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Figura 58 - Espectro da amostra PCD. 

A figura 59 mostra a imagem da amostra PCD, onde podem ser identificadas a branco, 

inclusões de WC (carboneto de tungsténio), e a cinza o cobalto (Co). 

 

Figura 59 - Imagem da amostra PCD. 

4.1.2 Dureza 

A microdureza HV foi calculada através de 12 indentações com uma carga de 200g, 

durante um intervalo de tempo entre os 10 e os 15 segundos. O equipamento utilizado 

para este ensaio foi um microdurómetro SHIMADZU HMV-2000. 

A microdureza foi obtida pelo cálculo da média de todos os valores obtidos por cada 

indentação. Os valores esperados e obtidos podem observa-se na tabela 14. 
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Tabela 14 - Dureza HV do metal duro K55SF 

Dureza 
Valor esperado* 1920 ± 50 

Valor obtido 2098        [Max:1979; Mín: 2194] 
*in Konrad Friedrichs GmbH & Co. KG 

De notar que a amplitude de valores obtidos foi bastante grande, tendo-se registado uma 

variação de mais de 200 HV, representando cerca de 10% da sua dureza total. Como as 

indentações de microdureza foram efectuadas em diferentes zonas da amostra, 

possivelmente abrangeram algumas “manchas” mais escuras, visíveis na figura 56, que 

representam concentrações de cobalto, registando valores mais baixos; ou então em 

zonas mais claras, em que existia uma maior quantidade de grãos de WC, registando 

para estes os valores mais altos. 

4.1.3 Ensaios de desgaste 

Os ensaios de desgaste foram efectuados segundo o método apresentado na primeira 

parte. O gráfico 33 ilustra a evolução do desgaste sob a forma de volume desgastado em 

função da distância de escorregamento para a amostra de WC-Co, K55SF. 
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Gráfico 33 - Volume desgastado vs Distância de escorregamento - K55SF 

Tal como era esperado, pela sensibilidade adquirida pela experiência com os materiais 

constituintes das fresas helicoidais para a maquinagem de aglomerados de partículas, 

era previsto que o comportamento fosse aproximadamente o obtido. A distribuição e a 

área média dos grãos de WC foram pontos favoráveis para o comportamento deste 

metal duro, reflectindo-se na dureza elevada obtida. Contudo, a existência de níveis 

altos de aglutinante, cobalto, fizeram com que este metal duro não mostrasse um 

comportamento superior em relação ao desgaste. 
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4.1.4 Produção de Ferramentas 

As ferramentas foram fabricadas na FREZITE – empresa parceira – numa erudora da 

marca VOLLMER (figura 60), com as geometrias pré-definidas. A broca PCD foi 

excepção, pois após ser construída, foi submetida a mais um processo de maquinagem, 

fazendo uma abertura na ponta para a inclusão da pastilha de diamante. A seguinte 

operação foi a brasagem da inclusão, num outro equipamento (figura 61), e finalmente o 

acerto da pastilha já soldada à geometria pretendida.  

  

Figura 60 - Erudora VOLLMER existente nas instalações da FREZITE 

A figura 61 ilustra um processo idêntico ao utilizado para brasar as pastilhas de 

diamante PCD nas brocas. Neste caso pode observar-se a brasagem de um dente a uma 

serra circular. 

 

Figura 61 - Processo de brasagem de um dente a uma serra circular 
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4.2 Programação e realização de ensaios 

Os ensaios de furação foram realizados num centro de maquinagem DENFORD TRIAC 

CENTRE (figura 62), de 3,7kW, com limite máximo de 7500rpm. Este equipamento 

permite avanços de ferramenta de 0,0001 a 2m/min. Foi utilizado um cone de aperto 

pneumático BT-30 para fixação da broca. 

 

Figura 62 - Centro de maquinagem DENFORD TRIAC utilizado na realização dos ensaios de 
furação 

Para os ensaios de furação foram utilizadas 11 brocas com 6mm de diâmetro, entre as 

quais 4 brocas Z2 (2 cortantes), 4 brocas Z4 (4 cortantes) e 3 brocas PCD (2 cortantes). 

Inicialmente seriam 4 brocas PCD mas foi decidido que uma broca seria experimentada 

noutro tipo de equipamento, possibilitando outras velocidades, de rotação e avanço, de 

maneira a realizar ensaios sob condições mais severas do que as contempladas neste 

trabalho. Esta decisão teve por base a introdução do uso de berbequins robotizados que 

vieram substituir os antigos aparelhos manuais outrora usados na indústria aeronáutica, 

concretamente na Boeing ou mesmo na AirBus, entre outros. 

Com as brocas Z2 e Z4 de metal duro foi decidido utilizar, no ensaio preliminar, 

avanços variando entre os 0,02 e os 0,06mm/rot com uma velocidade de 60m/min 

(≈3200rpm). Foram também realizadas séries curtas de ensaios, para avanços entre os 

0,06 e 0,12mm, a 6000rpm. Posteriormente, sob condições mais extremas, com uma 

broca Z2, foi feita uma longa série de 540 furos com um avanço mais elevado, 

0,2mm/rot com uma velocidade de 113m/min (≈6000rpm), com o objectivo de avaliar a 
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capacidade de corte e analisar o desgaste provocado na ferramenta. Durante as pausas 

entre ensaios e/ou quando era alterada alguma condição experimental procedeu-se 

sempre à verificação da excentricidade da broca, tendo sido obtidos resultados entre 

0,01mm para o cone e 0,02mm para a broca. 

As brocas PCD foram experimentadas em condições semelhantes às anteriores, 

variando os avanços entre 0,02 e 0,12mm/rot, mas mantendo uma velocidade de rotação 

de 4240rpm (80m/min). Para analisar o efeito da maquinagem no desgaste e a 

capacidade de corte, foi também realizada uma longa série de furos, utilizando uma 

velocidade de 6000rpm e o mesmo avanço máximo utilizado com as brocas de metal 

duro, sendo este de 0,2mm/rot. A tabela 15 resume as condições de ensaio dos 

diferentes tipos de materiais. 

Tabela 15 - Programação do trabalho experimental 

Broca nº furos Velocidade [rpm] Avanço [mm/rot]

1 540 3200 - 6000 0,04 - 0,2

2 24 3200 0,02

3 64 3200 - 6000 0,06 - 0,12

4 24 3200 0,04

1 40 3200 - 6000 0,06 - 0,12

2 72 6000 0,2

3 36 3200 0,02 - 0,04

4 180 3200 - 6000 0,02 - 0,2

1 48 4240 0,02 - 0,04

2 48 4240 0,06 - 0,12

3 540 6000 0,2

Z2

Z4

PCD

 

 

Durante a fase de maquinagem, foi realizada a aquisição de dados relativos à medição 

da força axial exercida pela ferramenta sobre a superfície da placa. O equipamento 

utilizado foi um dinamómetro – Kistler 7528 – colocado sob a placa a furar, ligado a um 

conversor analógico-digital e sistema de aquisição de dados, por sua vez ligado a um 

computador, que com o auxílio do software Labview, permitiu o tratamento dos 

mesmos. Dependendo das velocidades de avanço utilizadas, foram feitas paragens entre 

as séries de furos realizadas, possibilitando o registo de todos os valores adquiridos pelo 

dinamómetro.  
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Nas imagens da figura 63 (esquerda), pode observar-se o centro de maquinagem, com o 

dinamómetro, ferramenta e placa a maquinar devidamente acoplados, numa fase em que 

já se tinham efectuado alguns testes na placa. A imagem do lado direito ilustra o final de 

um conjunto de furos, ainda com a placa acoplada ao mecanismo de furação.    

  

a) Centro de maquinagem em pausa de operação b) Placa acabada de maquinar 

Figura 63 - Centro de maquinagem - a) vista geral; b) pormenor de placa acabada. 

 

4.2.1 Fabrico das placas 

As placas utilizadas neste trabalho foram fabricadas através do empilhamento de placas 

de resina epóxida reforçada com fibras de carbono, sob a forma de pré-impregnado 

(SEAL, CC160 ET443 Carbon Fabric Prepreg). As placas foram fabricadas segundo um 

empilhamento “cross-ply”, ou seja, camadas sobrepostas sucessivamente orientadas a 

90o em relação à anterior – sequência [0/90]. Foram sobrepostas 24 camadas por placa, 

perfazendo no final uma espessura de 4 mm. As placas foram curadas numa prensa de 

pratos quentes sob uma pressão de 2 bar e fazendo um estágio de 60min a 130oC, de 

acordo com o gráfico 34. 



Estudo de Ferramentas de Corte para Novos Materiais 

 

111 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 30 60 90 120 150 180

T
 [o

C
]

Tempo [min]  

Gráfico 34 - Ciclo de cura das placas 

As placas, de dimensões iniciais de 330 x 330mm2, necessitaram de maquinagem 

adicional pois os meios experimentais disponíveis – dinamómetro e acessórios de 

fixação – exigiram dimensões adequadas ao acoplamento das mesmas. Foi então 

necessário cortar as placas, com o auxílio de uma máquina de corte equipada com um 

disco diamantado e sistema de refrigeração por circulação de fluído, de modo a obter 

provetes com as dimensões de 160 x 96mm. A figura 64 mostra uma placa pronta a ser 

utilizada nos ensaios de furação. 

 

Figura 64 - Placa pronta a ser ensaiada 

O planeamento de furação nas placas foi também previsto, de maneira a aproveitar ao 

máximo toda a área disponível de cada provete (figura 65). 
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Figura 65 - Placa e plano de aproveitamento de furação 

Posteriormente, com o objectivo de criar condições mais favoráveis à delaminação, 

foram também fabricadas placas com menor espessura – 2mm. Foram sobrepostas 12 

camadas de pré-impregnado segundo uma geometria unidireccional, sob as mesmas 

condições de cura das placas anteriormente fabricadas. 

 

4.3 Resultados e discussão 

O objectivo deste projecto é, de entre as ferramentas estudadas, obter o máximo de 

informação possível acerca do seu comportamento e desempenho, não esquecendo, 

claro, que os danos provocados nas placas são o objectivo a minimizar, e por outro lado, 

ter em conta a maximização da produtividade, evitando a utilização de avanços 

extremamente baixos. 

Os resultados obtidos estão enunciados sob a forma de: 

• Monitorização das forças axiais; 

• Medição de rugosidades; 

• Análise macrográfica. 

Por sua vez, estão agrupados por: 

a) Resultados inerentes às ferramentas: 

a.1)     Monitorização das forças axiais; 
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a.2)     Rugosidade nas superfícies de desgaste das brocas; 

a.3)     Análise visual das superfícies de desgaste das brocas; 

 

b) Resultados referentes aos furos efectuados nas placas: 

b.1)     Rugosidade nas paredes dos furos; 

b.2)     Análise visual dos furos nas placas; 

b.3)     Análise visual das amostras de limalha recolhidas. 

 

4.3.1 Monitorização das Forças Axiais 

A aquisição das forças axiais permitiu um conhecimento mais profundo sobre o 

comportamento de cada broca em particular. Assim, foi possível fazer uma comparação 

directa sobre o comportamento entre as diferentes ferramentas, e a quantificação destas 

forças, permitiu de certa forma, caracterizar a evolução do desgaste das brocas.  

As forças registadas para comparação da evolução destas foram apenas os valores 

máximos obtidos em cada furo realizado. Em cada furo, a ferramenta descreve uma 

evolução crescente das forças, até certo ponto, e depois uma evolução decrescente até 

terminar o furo, com uma geometria que faz lembrar uma parábola achatada, como 

exemplificado no gráfico 35. Foi então determinado o valor máximo de cada furo, para 

efeitos de caracterização da evolução do desgaste. 
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Gráfico 35 - Exemplo de registo de valores de força axial para um determinado furo 
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De notar que em cada furo, são adquiridas algumas centenas de dados, dependendo das 

velocidades utilizadas durante cada processo de furação. 

O gráfico 36 mostra a evolução das forças axiais máximas ao logo de uma série de 72 

furos com os 3 tipos de ferramenta. Para esta experiência foram utilizadas uma 

velocidade de rotação de 6000rpm (≈113m/min), e um avanço de 0,2mm/rot. Este 

avanço, como referido na tabela 15, foi o mais alto utilizado. 
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Gráfico 36 - Variação da força axial máxima vs nº de furos - Avanço de 0,2mm/rot a 6000 rpm 

 

Fazendo uma análise ao gráfico 36, conclui-se que a broca Z4 é a que mostra a pior 

prestação em função do desgaste. O seu declive da aproximação linear mostra uma 

evolução das forças axiais máximas muito superior às outras brocas. Contudo, a broca 

Z2 mostra um declive muito semelhante, quase que paralelo em relação à broca PCD. 

De qualquer maneira, não seria justo para a broca Z4 tal diferença, pois o gráfico 36 

ilustra uma comparação directa entre as brocas, sem ter cuidado ao número de cortantes.  

Foi então realizada uma comparação da evolução das forças axiais máximas por 

cortante, tendo em conta as velocidades de avanço e de rotação. 
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Os avanços para as brocas de metal duro, Z2 e Z4, foram respectivamente determinados 

como 0,02 e 0,04mm/rot, a 3200rpm (≈60m/min). Conjugando o avanço (mm/rot) com 

a velocidade (rpm), foram determinados os valores de 64 e 128mm/min, para as brocas 

Z2 e Z4. Finalmente, o avanço conjugado por cortante foi determinado para 32 

mm/min/cortante. Os cálculos foram realizados através das seguintes equações: 

 

����ç� (�� ���)⁄ × ���� !"�"� (�$�) = ����ç� (�� �%&)⁄  
(19) 

����ç� (�� �%&)⁄  

�º "�  �)*��*�+
= ����ç� (�� �%&⁄ ,���-&�.)⁄  

(20) 

Como as velocidades de rotação utilizadas para os testes com a broca PCD para a 

velocidade de avanço pretendida (0,02 mm/rot), foram diferentes das utilizadas com as 

outras 2 ferramentas, foi necessário fazer uma extrapolação de dados, de maneira a não 

comprometer o estudo até então realizado. A tabela 16 mostra o caminho (da direita 

para a esquerda) seguido para a obtenção do avanço pretendido. 

 

Tabela 16 - Diferentes tipos de avanço para as várias ferramentas 

Z2 Z4

Avanço [mm/rot] 0,02 0,04 0,02 0,04 0,06 0,12

Velocidade [rpm] 3200 3200 4240 4240 4240 4240

Avanço [mm/min] 64 128 64 84,8 169,6 254,4 508,8

Avanço [mm/min/cortante] 32 32 32

PCD

Broca

 

 

Relacionaram-se então os valores de força máximos, médios e mínimos, relativos aos 

vários avanços para a velocidade de rotação pretendida. Fazendo-se o cálculo dos 

referidos dados, respeitando a tendência das curvas assim descritas (gráfico 37). De 

notar que os valores de força axiais demonstraram um comportamento linear 

directamente proporcional ao avanço utilizado. 
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Gráfico 37 – Linearidade das forças axial máxima, média e mínima para a broca PCD. 

Os valores obtidos através do respectivo cálculo (extrapolação) permitiram traçar o 

gráfico 38, descrevendo uma série curta de 24 furos. Este gráfico dá uma ideia diferente 

do gráfico 36, pois as evoluções são bastante diferentes. Neste caso, as brocas Z2 e Z4 

descrevem uma evolução quase paralela, embora a broca Z4 demonstre novamente o 

pior desempenho. A broca PCD destaca-se bastante das outras duas ferramentas uma 

vez que além da sua evolução crescente ser quase nula, esta exerce menos de metade da 

força axial por cortante das outras. 
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Gráfico 38 - Evolução da força axial máxima - Avanço por cortante constante (32 
mm/min/cortante). 

O fenómeno ocorrido na análise ao gráfico 38 pode ser justificado através da diferença 

dos valores de temperatura registados, sendo para as brocas de metal duro entre os 40 e 

os 50oC e para as brocas PCD, valores entre os 20 a 25oC, o que não é muito superior à 



Estudo de Ferramentas de Corte para Novos Materiais 

 

117 

 

temperatura ambiente. A furação de materiais desta natureza gera quantidades de calor 

consideráveis, sendo o seu escoamento uma tarefa difícil, embora tenha sido 

aparentemente mais favorável ao PCD. Por sua vez, este facto pode dever-se à diferença 

abismal dos valores de condutividade térmica inerentes aos diferentes materiais 

utilizados na construção das brocas. Sendo assim, quanto maior for o índice de 

condutividade térmica, maior será o escoamento de calor. A tabela 17 mostra um 

resumo dos valores genéricos desta propriedade para os 2 materiais utilizados, o metal 

duro e o PCD, e também a gama de temperaturas medidas durante os processos de 

furação. 

 

Tabela 17 - Condutividade térmica - WC-Co3 e PCD (38); e temperaturas registadas durante os 
ensaios 

Condutividade 
térmica [W/mK] Tmáx [

o
C]

PCD ≈560 20 - 25

WC-Co ≈95 40 - 50  

 

Na tabela acima, percebe-se então a diferença entre os dois coeficientes de 

condutividade térmica, sendo cerca de 10 vezes superior para o PCD em relação ao 

metal duro. Assim, o calor escoa mais facilmente, evitando então a possibilidade de 

dano térmico, não provocando a alteração da matriz polimérica. Por consequência, todos 

os outros defeitos tendem a ser minimizados. 

As grandes séries foram também alvo de análise, permitindo caracterizar a evolução do 

desgaste comparativo entre as ferramentas Z2 e PCD. O gráfico 39 ilustra o registo de 

forças axiais máximas adquiridas durante o processo. De notar que o gráfico 39 foi 

construído com os valores de força axial máxima por linha de furos (cada linha = 12 

furos). 

                                                 
3 A condutividade térmica do metal duro K55SF foi calculada com recurso ao método adoptado na 1ª 
parte do trabalho. 
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Gráfico 39 - Evolução da força axial máxima - Grandes séries de furos – Brocas Z2 e PCD 

Analisando o gráfico acima referido, é possível, mais uma vez, comprovar a maior 

resistência ao desgaste da broca PCD, demonstrando um comportamento mais linear 

(com menos oscilações) e com um declive muito menor. A amplitude de força máxima, 

entre os 444 furos registados, varia, para a broca PCD em cerca de 60 N, enquanto para 

a broca Z2, a variação ronda os 150 N. Esta diferença revela então uma diferença de 

desgaste cerca de 3 vezes menor, favorável à broca PCD. 

4.3.2 Rugosidade na superfície de desgaste das broc as 

A rugosidade nas superfícies de desgaste das brocas foi medida, sempre que possível, de 

maneira a poder caracterizar melhor o desgaste provocado pela abrasividade das fibras 

ao longo dos processos de furação. A figura 66 ilustra o contacto do apalpador do 

rugosímetro na superfície de uma broca. 

 

Figura 66 - Pormenor do apalpador em contacto com a superfície de uma broca Z2 



Estudo de Ferramentas de Corte para Novos Materiais 

 

119 

 

Para efeitos de cálculo e obtenção de valores de rugosidade com maior precisão, foram 

feitas pelo menos 3 medições por superfície, ou seja, 6 medições nas brocas Z2 e PCD, 

e 12 medições nas Z4 (4 cortantes). 

As variáveis consideradas para comparação foram: 

• Ra – rugosidade média aritmética 

• Rmáx – Rugosidade máxima ou máxima diferença pico-vale; 

• Rz – Profundidade média de rugosidade ou média das 5 maiores diferenças pico-

vale. 

O gráfico 40 ilustra a evolução dos valores de rugosidade para a broca 1 do tipo Z2. De 

relembrar o facto desta broca ter realizado 540 furos, desde o estado inicial até ao final. 
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Gráfico 40 - Evolução das rugosidades da broca 1 do tipo Z2 

Analisando o gráfico 40, verifica-se, que apesar desta ferramenta ter realizado uma série 

longa de furos, os valores de rugosidade não variaram substancialmente. A rugosidade 

média mostra uma variação quase nula, e os valores de Rmax e Rz diminuem 

ligeiramente, em cerca de 0,1 µm. Esta variação é bastante pequena, mas ainda assim 

constata-se um arredondamento e polimento das superfícies analisadas. 

As brocas Z4 tiveram um comportamento semelhante, mostrando mais uma vez um 

possível polimento das faces. O gráfico 41 ilustra a evolução dos valores de Ra 

(rugosidade média aritmética) para o conjunto de brocas Z4. Neste caso, o acabamento 

não foi tão cuidado entre as brocas, embora a diferença não seja assim tão relevante pois 
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trata-se apenas de cerca de menos de 0,1 µm. De notar que a broca 3 é a que menos 

variação sofre, facto justificável pela sua utilização. Esta broca só realizou 36 furos com 

avanços extremamente baixos, o que terá beneficiado a conservação do estado 

superficial. 

Um facto curioso é o de a ferramenta que foi mais solicitada (broca 4) mostrar a mesma 

diferença de rugosidade média em relação às brocas 1 e 2. 
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Gráfico 41 - Evolução da rugosidade média aritmética - Ra - do conjunto de brocas Z4 

O estado superficial das brocas PCD não revelou, de um modo geral, variações de 

rugosidade relevantes. Analisando o gráfico 42 – a), verifica-se que as ferramentas 1 e 3 

não sofreram qualquer variação quanto à rugosidade média aritmética. A broca 2, por 

sua vez, mostra um comportamento diferente, tendo sido registada uma diminuição da 

rugosidade em cerca de 0,02 µm.  
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a) Rugosidade média aritmética – Ra b) Rugosidade máxima – Rmáx 

Gráfico 42 – Evolução da rugosidade – Conjunto brocas PCD 

Ao analisar o gráfico 42 – b), identifica-se, ao contrário do esperado, um aumento de 

rugosidade máxima nas brocas 1 e 3, e uma diminuição nas faces da broca 2, de acordo 

com a sua evolução quanto à rugosidade média. Contudo, todas as variações são 

extremamente pequenas, rondando valores abaixo de 1 µm para Rmáx. 

4.3.3 Análise visual das superfícies de desgaste da s brocas 

A análise macrográfica permitiu identificar características importantes, consequência da 

sua utilização. Foi então realizada uma comparação entre os estados inicial e final de 

cada tipo de broca, sendo possível identificar marcas de aquecimento e 

arredondamentos de aresta, entre outros. 

 

Figura 67 - Broca Z2 - Estado Final 
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A figura 67 ilustra o estado final da broca 1 do tipo Z2, após ter maquinado 540 furos. 

Podem-se identificar defeitos, tais como o arredondamento da aresta, notável pelo 

reflexo da luz do microscópio. Nota-se um desgaste localizado no vértice entre as 

arestas cortante e ascendente da broca. Este tipo de desgaste deve-se à abrasividade das 

fibras. Por outro lado, é possível identificar um sobreaquecimento na broca, mais 

propriamente junto à aresta cortante, uma espécie de sombra, paralela à aresta. 

Ainda com o recurso a um microscópio electrónico, foi possível visualizar, com mais 

precisão o estado final da ponta da broca, ainda que este tipo de análise não tenha sido 

completado para todas as brocas. 

 

  
a) Ponta da broca Z2 b) Pormenor da aresta cortante 

Figura 68 – Análise micrográfica - broca Z2 

Fazendo uma análise à figura 68, é possível identificar um arredondamento da aresta de 

corte e um polimento das faces adjacentes. Neste tipo de registo, é possível quantificar a 

qualidade do estado superficial, fazendo uma comparação evolutiva da ferramenta para 

imagens captadas à mesma área da broca. 

As brocas Z4 revelaram exactamente os mesmos defeitos, embora as marcas de 

arredondamento tenham sido menores, devido ao facto de terem apenas maquinado, no 

máximo 180 furos. Contudo, a diferença entre os estados inicial e final estão patentes na 

figura 69. 
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a) Broca Z4 – Estado inicial b) Broca Z4 – Estado final 

Figura 69 - Comparação entre os estados inicial e final de uma broca Z4 

Na figura 69, como referido anteriormente, pode identificar-se, no seguimento da seta 

A, um arredondamento localizado na extremidade da aresta cortante; e no seguimento 

da seta B, paralelo à aresta cortante, o tal sobreaquecimento sob a forma de uma linha 

escura.  

Estes sobreaquecimentos identificados em ambos os tipos de broca Z2 e Z4 foram 

provocados pela dificuldade de escoamento de calor demonstrado na maquinagem deste 

tipo de material compósito. Para agravar esta situação, a ausência de refrigeração e a 

fraca condutividade térmica do metal duro, foram factores decisivos para que este 

defeito sucedesse.  

A situação das brocas PCD foi algo diferente, uma vez que estas não são integralmente 

construídas em metal duro. A inclusão do “bit” de diamante foi decisiva na prestação 

das ferramentas. As seguintes figuras ilustram algumas comparações entre os estados 

inicial e final, pormenorizando a inclusão de PCD. 

  
a) Broca PCD - Estado inicial b) Broca PCD – Estado final 

Figura 70 - Desgaste nas brocas PCD - pormenor da ponta da broca 
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A figura 70 mostra, em ambas as imagens, a evolução do desgaste na ponta da broca 

PCD. A ferramenta ilustrada é a que realizou a maior série de furos – 540 furos. Pode-se 

identificar o desgaste na aresta de corte, tal como foi verificado para as outras 

ferramentas, através do reflexo da luz do microscópio.  

Na figura 71, comprova-se mais uma vez a existência do tal desgaste ilustrado na figura 

anterior, mas desta vez, não há sinal de sobreaquecimento. Este facto deve-se, como já 

explicado em “Monitorização das forças axiais”, ao seu maior coeficiente de 

condutividade térmica. É claro que, outras características como a elevada dureza 

também ajudaram a uma maior resistência ao desgaste. 

  
a) Broca PCD - Estado inicial b) Broca PCD – Estado final 

Figura 71 - Desgaste nas brocas PCD - pormenor do "bit" de diamante 

4.3.4 Rugosidade nas paredes dos furos 

O estado superficial das paredes dos furos foi estudado relacionando vários avanços 

com os diferentes tipos de broca. Foram realizadas medições ao longo das séries de 

furação, respeitando o planeamento de furação. Contudo, além de se terem registado 

alguns resultados interessantes, no cômputo geral, estes mesmos resultados não foram 

os esperados. Previa-se um aumento da rugosidade nas paredes dos furos conjugado 

com o desgaste da ferramenta, mas tal não sucedeu. De seguida estão descritos alguns 

resultados com as respectivas análises. 

A furação com a broca Z2 permitiu uma análise cuidada no que diz respeito à variação 

das rugosidades em função do avanço. O gráfico 43 ilustra alguns dos resultados 

obtidos ao longo de 24 furos com 3 diferentes tipos de avanço. 
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Gráfico 43 – Médias de rugosidade em furos realizados com vários avanços - Brocas Z2 

Analisando o gráfico 43, verifica-se que as rugosidades tendem a decrescer de valor à 

medida que se aumenta o avanço. Note-se que os valores apresentados para a construção 

deste gráfico foram calculados através da média de valores registados ao longo dos 24 

furos realizados com cada ferramenta. Deste modo, a análise a essa evolução (ao longo 

dos furos) torna-se importante.  

O gráfico 44 ilustra a evolução dos valores de rugosidade média e máxima, ao longo das 

referidas séries de furos para os diferentes avanços de 0,02, 0,04 e 0,06 mm/rot a 3200 

rpm. 

a) Rugosidade média aritmética – Ra b) Rugosidade máxima – Rmáx 

Gráfico 44 - Rugosidades nas paredes dos furos em função de diferentes avanços – Broca Z2 

O gráfico 44, demonstra uma tendência crescente para os avanços de 0,02 e 0,04 

mm/rot, mas decrescente ou sem declive ou para o avanço de 0,06 mm/rot. Fazendo 

apenas uma interpretação à rugosidade máxima, e se forem ignorados os valores de 
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rugosidade nos últimos furos, fica-se com uma ideia totalmente diferente, prevendo uma 

tendência de variação de rugosidade quase nula para os 3 avanços. 

Para perceber melhor qual a tendência dos diferentes tipos de rugosidade em questão foi 

então feita uma análise à série longa de furos representada no gráfico 45. 
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Gráfico 45 - Rugosidade nas paredes dos furos - broca Z2 - avanço de 0,2 mm/rot a 6000 rpm 

No gráfico 45 estão representados os valores de Ra, Rz e Rmáx para os primeiros 300 

furos da longa série de 540 furos realizada com a broca Z2. Neste gráfico comprova-se 

o que se previa, a rugosidade tem uma variação de tendência nula, o que não era o 

esperado. Esperava-se que, com o desgaste da ferramenta, os valores de rugosidade 

medidos nas paredes dos furos aumentasse, ainda que de modo imperceptível. Tal não 

foi o sucedido. 

O comportamento das brocas PCD durante os vários processos de furação revelou um 

comportamento algo semelhante ao demonstrado pelas brocas Z2, variando os 

diferentes avanços. O gráfico 46 mostra a variação dos valores médios de rugosidade de 

Ra, Rz e Rmáx para os diferentes avanços, utilizando a broca PCD.   
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Gráfico 46 - Rugosidades nas paredes dos furos - diferentes avanços - broca PCD 

Os avanços descritos no gráfico 46 são: 0,02; 0,04; 0,06 e 0,12 mm/rot, tendo sido 

utilizada uma velocidade de 3200 rpm. Note-se que, à semelhança do que se passou no 

gráfico 43, para a broca Z2, o mesmo se passou para a broca PCD, nomeadamente para 

os avanços de 0,02 e 0,04. Daí em diante, o comportamento da broca nos processos de 

furação provocou um crescimento dos valores de rugosidade à medida que se aumentou 

o avanço. Contudo, ao comparar os valores de rugosidade nas paredes dos furos, para os 

diferentes avanços, adjacentes a estas duas ferramentas, comprova-se mais uma vez a 

excelente prestação da broca PCD. O gráfico 47 ilustra as principais diferenças. 
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Gráfico 47 - Valores de rugosidade para diferentes avanços - Brocas Z2 e PCD 
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A comparação acima referida mostra os valores de rugosidade das superfícies dos furos 

executados com as brocas Z2 e PCD. Esta interpretação serve só e apenas para dar uma 

ideia comparativa entre as prestações das duas ferramentas, pois ainda que os avanços 

tenham sido os mesmos por rotação para ambas as brocas, as velocidades de rotação 

foram diferentes, sendo de 3200 rpm para a broca Z2 e 4240 rpm para a broca PCD. 

4.3.5 Análise visual dos furos nas placas 

Tal como para as ferramentas, foi também, para os furos nas placas, efectuada uma 

caracterização visual, com o registo macrográfico. Esta análise permitiu identificar 

alguns tipos de defeitos ocorridos durante os processos de furação.  

Um dos principais defeitos esperados foi o arrancamento de fibras. Este defeito foi 

identificado ao longo das análises visuais, e ocorreu com alguma frequência na 

superfície de saída da broca, no entanto, foi muito rara a sua observação na superfície de 

entrada. A figura 72 ilustra uma análise deste tipo. 

 

a) b) 

Figura 72 - a) Superfície de entrada da broca; b) Pormenor de arrancamento. 

A existência de algumas partículas de reforço de fibra de carbono foi pontual, embora 

quando existente, foi observada junto à superfície de saída da broca (figura 73). Este 

facto deve-se à elevada flexibilidade das fibras. 
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a) b) 

Figura 73 - a) Lado de saída do furo; b) Pormenor de existência de fibras após furação 

A furação nas placas de 2 mm de espessura com sobreposição de fibras unidireccional 

revelou-se muito difícil no que toca à existência deste tipo de defeitos. Foi constante a 

existência de arrancamentos e persistência de fibras (figura 74). 

  
a) Superfície de entrada da broca b) Superfície de saída da broca 

Figura 74 - Superfícies de entrada e saída da broca numa placa de construção unidireccional 

4.3.6 Análise visual das amostras de apara recolhid as 

A análise às aparas recolhidas durante os ensaios foi também importante uma vez que 

permitiram caracterizar ainda melhor o processo de furação. As imagens da figura 75 

ilustram algumas amostras recolhidas, com diferentes avanços utilizados e/ou 

velocidades de rotação. 
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a) Avanço de 0,02 mm/rot b) Avanço de 0,04 mm/rot c) Avanço de 0,2 mm/rot 

Figura 75 - Amostras de apara de uma placa bidireccional: a) e b) 3200 rpm; c) 6000 rpm 

As amostras de apara aqui representadas revelam que, à medida que se aumenta o 

avanço da ferramenta, maior se torna a partícula de apara. De notar que, a apara 

ilustrada na imagem c) da figura 75, foi obtida com um avanço substancialmente 

superior aos utilizados os processos de maquinagem implícitos nas figuras anteriores. 
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4.4 Conclusões 

Os resultados obtidos permitiram tirar algumas conclusões, ainda que seja necessário 

realizar outras análises, de diferentes naturezas, para completar ainda melhor o estudo. 

Então, para as condições experimentais empregues, foi possível concluir que: 

• Os valores de força axial máxima durante o processo de furação aumentam com 

o desgaste da broca, traduzindo-se na quantificação do desgaste, mostrando uma 

deterioração mais intensa nas brocas Z4; 

• A broca PCD, entre as estudadas, foi a ferramenta que demonstrou melhores 

prestações em todas as condições experimentais; 

• O valor das forças axiais é proporcional ao aumento do avanço, para a mesma 

velocidade de rotação; 

• Embora mensurável, no cômputo geral, as brocas resistiram a longas séries de 

540 furos sem desgaste apreciável. Não houve grandes variações do estado 

superficial das brocas; 

• A rugosidade medida nas paredes maquinadas mantém-se quase inalterável com 

o aumento do número de furos realizado; 

• As brocas de 4 cortantes não apresentam quaisquer vantagens face à construção 

tradicional com dois cortantes;  

A metodologia apresentada, em conjunto com os resultados obtidos pode estabelecer 

um critério para o tempo de vida da broca, em função do desgaste medido, e do número 

de furos executado em determinadas condições. 
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4.5 Trabalhos futuros 

Deverão ser ainda realizadas outro tipo de análises, de modo a completar melhor a 

avaliação da qualidade do furo e mesmo o desgaste da broca, tais como: 

• Análises à extensão delaminada, através do recurso a radiografias, de modo a 

quantificar o valor do dano causado pela broca durante a furação; 

• Análises à circularidade e cilindricidade do furo;  

• Análises micrográficas às arestas cortantes das brocas, de modo a quantificar a 

evolução do desgaste nestas mesmas arestas (figura 68). 

 

Ficam ainda outras sugestões tais como: 

• Introdução de novos materiais no estudo:  
o Estruturas sanduíche laminar – carbono/kevlar/aço; 
o Honeycomb – alumínio/alumínio; 
o Glare; 
o Estruturas de compósitos carbono/titânio. 

• Recurso a diferentes nos de cortantes e geometrias de ferramentas. 
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5 Conclusão Final 

A realização deste estudo permitiu retirar conhecimentos aprofundados sobre a 

utilização de fresas helicoidais em metal duro na maquinagem de derivados de madeira 

e também sobre a furação de laminados compósitos (PRFC) com recurso a brocas de 

metal duro e PCD. 

Quanto à primeira parte, foi possível concluir que o factor determinante na escolha de 

materiais para a construção de ferramentas para maquinar aglomerados de madeira foi a 

dureza. A dureza, por sua vez, mostrou-se condicionada à quantidade de Co existente na 

constituição química do metal duro e não ao tamanho de grão do WC. Os ensaios de 

desgaste por microabrasão permitiram fazer uma previsão do comportamento das 

ferramentas ao longo dos ensaios em ambiente real. Os registos macrográficos e as 

medições de rugosidade possibilitaram uma análise mais detalhada do comportamento 

superficial dos materiais, podendo assim prognosticar outro tipo de escolhas com o 

intuito de prolongar a longevidade da ferramenta. Assim, prevê-se que, sob as mesmas 

condições, o recurso a materiais com tamanho de grão fino aliados a pequenas 

quantidades de Co, seja uma boa aposta. Esta combinação confere uma elevada dureza 

ao material e uma boa resistência ao desgaste por microabrasão. Por outro lado, antevê-

se que o arrancamento do grão, provocado pela remoção do aglutinante, seja menos 

acentuado, prevenindo de certo modo a formação de crateras e fracturas nas superfícies 

e arestas de corte das ferramentas.  

Relativamente à segunda parcela deste estudo, a utilização de diferentes geometrias de 

brocas permitiu retirar conclusões importantes, embora outro tipo de análises e 

medições sejam indispensáveis para uma melhor caracterização das ferramentas. A 

broca Z4 foi, de todas as estudadas, a ferramenta que demonstrou pior comportamento, 

ao contrário da PCD, que em todos os ensaios realizados foi a que mais se destacou. 

Embora tenham sido realizadas longas séries de furos, as brocas ensaiadas não 

apresentaram desgaste apreciável, ainda que o estado superficial se tenha alterado 

ligeiramente. A rugosidade dos furos, tanto em curtas como em longas séries, manteve-

se quase sempre inalterável, pelo que se conclui que, apesar da abrasividade das fibras e 

de outros factores prejudiciais, a longevidade das ferramentas seja bastante grande. De 

qualquer modo, os registos das forças axiais exercidas pelas brocas nas placas aquando 

da furação, apresentou evoluções interessantes para os três tipos de ferramentas 

ensaiadas, permitindo que se possa estabelecer um critério para o fim de vida da 

ferramenta. 
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Foi de extrema relevância o contacto com as unidades industriais sob o ponto de vista 

teórico e prático pois a criação de informação construtiva foi uma constante ao longo de 

todas as sessões e reuniões, desenvolvendo uma motivação extra na obtenção de 

resultados e posterior criação de relatórios. 

Este trabalho permitiu ir mais além e deste modo, foi possível, com a ajuda e 

colaboração de toda a equipa envolvida, a publicação e apresentação em conferências de 

dois artigos científicos e ainda um outro que irá ser apresentado em Outubro próximo. 

Os artigos científicos foram os seguintes: 
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João Guimarães, Luís M. Durão, F. Jorge Lino, A. Monteiro Baptista; Tiago Fernandes, Pedro Pacheco 
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Guimarães, 2009 
 
 
F. Jorge Lino, João Guimarães, Luís Teixeira, A. Monteiro Baptista, Tiago Fernandes, Fernando Figueiredo 
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End Mills, EuroPM 2009, Copenhagen, 2009 – in press 
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Anexos 

1. Equivalência entre escala de durezas 

 

VICKERS  ROCKWELL BRINELL 

HV10 A B C D 15N 30N 45N 15T 30T 45T 
BHN 
500kg 

BHN 
3000kg 

1865 92  80 87 97 92 87      

1787 92  79 86 96 92 87      

1710 91  78 85 96 91 86      

1633 91  77 84 96 91 85      

1556 90  76 83 96 90 84      

1478 90  75 83 95 89 83      

1400 89  74 82 95 89 82      

1323 89  73 81 95 88 81      

1245 88  72 80 95 87 80      

1160 87  71 80 94 87 79      

1076 87  70 79 94 86 78      

1004 86  69 78 94 85 77      

940 86  68 77 93 84 75      

900 85  67 76 93 84 74      

865 85  66 75 93 83 73      

832 84  65 75 92 82 72     739 

800 84  64 74 92 81 71     722 

772 83  63 73 91 80 70     705 

746 83  62 72 91 79 69     688 

720 82  61 72 91 79 68     670 

697 81  60 71 90 78 67     654 

674 81  59 70 90 77 66     634 

653 80  58 69 89 76 64     615 

633 80  57 69 89 75 63     595 

613 79  56 68 88 74 62     577 

595 79 120 55 67 88 73 61     560 

577 78 120 54 66 87 72 60     543 

560 78 119 53 65 87 71 59     523 

544 77 119 52 65 86 70 57     512 

528 77 118 51 64 86 69 56     496 

513 76 117 50 63 86 69 55     481 

498 75 117 49 62 85 68 54     469 

484 75 116 48 61 85 67 53     455 

471 74 116 47 61 84 66 51     443 

458 74 115 46 60 84 65 50     432 
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2. Primeira Parte 

2.1 Imagens registadas por microscopia electrónica de varrimento 

CTS(KCR)06 
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CTU06 
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Frezite 
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JSO 
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Leitz 
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Leuco 
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Oertli 
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SinterSud 
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2.2 Espectros de microanálise por Raio-X 

CST(KCR)06 

 

 

CTU06 
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Frezite 

 
 

JSO 
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Leitz 

 
 

Leuco 
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Oertli 

 
 

Sinter-Sud 
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2.3 Distribuição (%) da área de grão por fresa 

 

 

 CTSO6 CTUO6 FREZITE JSO 

Área (µ2) nº % nº % nº % nº % 
0-0.1 5 7,14 27 31,76 27 31,76 15 23,08 

0.1-0.2 22 31,43 30 35,29 30 35,29 19 29,23 
0.2-0.3 14 20,00 13 15,29 13 15,29 15 23,08 
0.3-0.4 9 12,86 7 8,24 7 8,24 5 7,69 
0.4-0.5 5 7,14 4 4,71 4 4,71 3 4,62 
0.5-0.6 5 7,14 1 1,18 1 1,18 3 4,62 
0.6-0.7 4 5,71 2 2,35 2 2,35 3 4,62 
0.7-0.8 2 2,86 1 1,18 1 1,18 0 0 
0.8-0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.9-1.0 0 0 0 0 0 0 1 1,54 
>1.0 4 5,71 0 0 0 0 1 1,54 

TOTAL 70 100 85 100 85 100 65 100 
         
 LEITZ LEUCO  OERTLI  SINTERSUD 

Área (µ2) nº % nº % nº % nº % 
0-0.1 20 30,77 20 25,32 16 24,62 4 7,41 

0.1-0.2 27 41,54 31 39,24 28 43,08 11 20,37 
0.2-0.3 9 13,85 18 22,78 7 10,77 20 37,04 
0.3-0.4 4 6,15 3 3,80 6 9,23 7 12,96 
0.4-0.5 4 6,15 5 6,33 2 3,08 4 7,41 
0.5-0.6 1 1,54 0 0 2 3,08 2 3,70 
0.6-0.7 0 0 2 2,53 2 3,08 1 1,85 
0.7-0.8 0 0 0 0 0 0 4 7,41 
0.8-0.9 0 0 0 0 1 1,54 0 0,00 
0.9-1.0 0 0 0 0 1 1,54 0 0,00 
>1.0 0 0 0 0 0 0 1 1,85 

TOTAL 65 100 79 100 65 100 54 100 
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2.4 Registos dos ensaios de desgaste 

 

 

  CTS(KCR) 06 CTU 06 
  1 2 3 1 2 3 

Ensaio N.º 
Rot V [mm3] V [mm3] V [mm3] V [mm3] V [mm3] V [mm3] 

1 100 0,000711 0,000169 0,000377 0,000747 0,000373 0,000513 

2 200 0,000791 0,000555 0,000396 0,000999 0,000451 0,000790 

3 300 0,001007 0,000407 0,000627 0,001406 0,001046 0,001247 

4 500 0,001265 0,000694 0,000926 0,001829 0,001169 0,001330 

5 700 0,001436 0,000934 0,001110 0,002549 0,001160 0,001940 

 Frezite JSO 
  1 2 3 1 2 3 

Ensaio 
N.º 
Rot V [mm3] V [mm3] 

V 
[mm3] V [mm3] V [mm3] 

V 
[mm3] 

1 100 0,000399 0,000791 0,000754 0,000570 0,000586 0,000611 

2 200 0,000601 0,001110 0,000673 0,000978 0,000654 0,001161 

3 300 0,000947 0,001528 0,000830 0,001487 0,000884 0,001529 

4 500 0,001679 0,002108 0,001161 0,002274 0,001302 0,002675 

5 700 0,002067 0,002938 0,001426 0,003579 0,001221 0,004031 

  Leitz  Leuco 

  1 2 3 1 2 3 

Ensaio N.º 
Rot V [mm3] V [mm3] 

V 
[mm3] V [mm3] V [mm3] 

V 
[mm3] 

1 100 0,001602 0,000338 0,000622 0,000541 0,000527 0,000741 

2 200 0,002674 0,000660 0,000735 0,000711 0,000947 0,001086 

3 300 0,002690 0,001426 0,001185 0,001126 0,001426 0,001952 

4 500 0,004188 0,001958 0,001783 0,001702 0,002675 0,002488 

5 700 0,004747 0,002989 0,002820 0,001939 0,002067 0,002706 

  Oertli  Sinter-Sud 

  1 2 3 1 2 3 

Ensaio N.º 
Rot V [mm3] V [mm3] 

V 
[mm3] V [mm3] V [mm3] 

V 
[mm3] 

1 100 0,000273 0,000649 0,000596 0,000536 0,000580 0,000883 

2 200 0,000682 0,001377 0,001135 0,000856 0,001070 0,001038 

3 300 0,000816 0,001456 0,001636 0,000649 0,001581 0,002029 

4 500 0,001528 0,002356 0,002217 0,001436 0,002534 0,002327 

5 700 0,001818 0,003256 0,003641 0,002028 0,002705 0,002853 
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   CTS 06 CTU 06 
  Média Média 

Ensaio 
N.º 
Rot 

V [mm3] V [mm3] 

1 100 0,000419 0,000544 

2 200 0,000580 0,000747 

3 300 0,000680 0,001233 

4 500 0,000962 0,001443 

5 700 0,001160 0,001883 

  Frezite JSO 
  Média Média 

Ensaio 
N.º 
Rot 

V [mm3] V [mm3] 

1 100 0,000648 0,000589 

2 200 0,000795 0,000931 

3 300 0,001102 0,001300 

4 500 0,001650 0,002084 

5 700 0,002144 0,002944 
  Leitz Leuco 
  Média Média 

Ensaio N.º 
Rot 

V [mm3] V [mm3] 

1 100 0,000854 0,000603 

2 200 0,001356 0,000915 

3 300 0,001767 0,001501 

4 500 0,002643 0,002288 

5 700 0,003519 0,002238 
  Oertli Sinter-Sud 
  Média Média 

Ensaio 
N.º 
Rot 

V [mm3] V [mm3] 

1 100 0,000506 0,000667 

2 200 0,001065 0,000988 

3 300 0,001303 0,001419 

4 500 0,002034 0,002099 

5 700 0,002905 0,002529 
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   N.º Rot 

   100 200 300 500 700 

CTS 06 

V
o

lu
m

e 
d

es
g

as
ta

do
  

   V
 

[m
m

3]
 

0,000419 0,000580 0,000680 0,000962 0,001160 

CTU 06 0,000544 0,000747 0,001233 0,001443 0,001883 

Frezite 0,000648 0,000795 0,001102 0,001650 0,002144 

JSO 0,000589 0,000931 0,001300 0,002084 0,002944 

Leitz 0,000854 0,001356 0,001767 0,002643 0,003519 

Leuco 0,000603 0,000915 0,001501 0,002288 0,002238 

Oertli 0,000506 0,001065 0,001303 0,002034 0,002905 

Sinter-Sud 0,000667 0,000988 0,001419 0,002099 0,002529 

 
 

 

   Distância de Escorregamento - S [mm] 
   7853,98 15708 23561,9 39269,9 54977,9 

CTS 06 

V
o

lu
m

e 
d

es
g

as
ta

do
  

   V
 

[m
m

3]
 

0,000419 0,000580 0,000680 0,000962 0,001160 

CTU 06 0,000544 0,000747 0,001233 0,001443 0,001883 

Frezite 0,000648 0,000795 0,001102 0,001650 0,002144 

JSO 0,000589 0,000931 0,001300 0,002084 0,002944 

Leitz 0,000854 0,001356 0,001767 0,002643 0,003519 

Leuco 0,000603 0,000915 0,001501 0,002288 0,002238 

Oertli 0,000506 0,001065 0,001303 0,002034 0,002905 

Sinter-Sud 0,000667 0,000988 0,001419 0,002099 0,002529 
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2.5. Medições de rugosidade ao longo dos testes em ambiente real (valores médios) 

Estado 0 Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 Estado 5

Top 0,05 0,06 0,09 0,07 0,06 0,06

Up 0,15 0,17 0,15 0,11 0,12 0,23
Down 0,05 0,09 0,08 0,07 0,07 0,10

Estado 0 Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 Estado 5

Top 0,34 0,53 0,48 1,48 0,40 0,64

Up 0,70 1,29 1,31 0,73 0,72 1,98
Down 0,46 1,02 1,14 0,55 0,59 1,07

Estado 0 Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 Estado 5

Top 0,31 0,37 0,38 0,64 0,33 0,40
Up 0,53 0,83 0,81 0,55 0,59 1,30

Down 0,35 0,58 0,53 0,41 0,39 0,57

CTS(KCR)06 - 1º Conjunto

Ra [µm]

Rmax [µm]

Rz [µm]

 

 

 

Estado 0 Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 Estado 5

Top 0,22 0,22 0,22 0,23 0,22 0,26

Up 0,18 0,17 0,13 0,26 0,27 0,41
Down 0,09 0,09 0,10 0,17 0,09 0,09

Estado 0 Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 Estado 5

Top 0,95 1,62 1,25 1,86 2,14 4,02

Up 0,92 1,15 0,97 2,39 2,56 2,88
Down 0,70 0,79 0,79 1,58 0,68 1,43

Estado 0 Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 Estado 5

Top 0,87 1,04 0,98 1,25 1,23 1,74
Up 0,71 0,85 0,66 1,69 1,45 2,20

Down 0,50 0,50 0,57 1,12 0,41 0,70

Frezite - 1º Conjunto

Ra [µm]

Rmax [µm]

Rz [µm]
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Estado 0 Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 Estado 5

Top 0,19 0,18 0,20 0,19 0,19 0,18

Up 0,20 0,16 0,19 0,24 0,27 0,43
Down 0,08 0,09 0,09 0,09 0,11 0,09

Estado 0 Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 Estado 5

Top 0,81 1,25 0,85 1,47 0,94 0,80

Up 1,51 1,18 1,45 2,17 2,60 3,47
Down 0,64 1,11 0,64 1,12 1,88 1,17

Estado 0 Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 Estado 5

Top 0,76 0,82 0,77 1,09 0,78 0,97
Up 1,12 0,93 1,12 1,52 1,59 2,32

Down 0,44 0,56 0,47 0,63 0,80 0,54

Sinter-Sud - 1º Conjunto

Ra [µm]

Rz [µm]

Rmax [µm]

 

Nota: As medições foram realizadas com os seguintes critérios:

Topo
Cima
Baixo 1,50 0,250

Traverse Length - Lt  [mm] Lc (Cut-Off) [mm]

4,80 0,800
1,50 0,250
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Estado 0 Estado 1 Estado 2 Estado 3

Top 0,16 0,16 0,18 0,14

Up 0,13 0,16 0,20 0,16

Down 0,05 0,10 0,15 0,09

Estado 0 Estado 1 Estado 2 Estado 3

Top 0,71 0,89 1,37 0,70

Up 0,63 0,57 0,90 0,49

Down 0,37 0,43 0,99 0,45

Estado 0 Estado 1 Estado 2 Estado 3

Top 0,67 0,73 0,96 0,65

Up 0,45 0,41 0,55 0,38

Down 0,29 0,32 0,62 0,30

CTS06 - 2º Conjunto

Ra [µm]

Rmax [µm]

Rz [µm]

 

 

 

Estado 0 Estado 1 Estado 2 Estado 3

Top 0,22 0,22 0,21 0,22

Up 0,14 0,20 0,22 0,14

Down 0,06 0,07 0,15 0,09

Estado 0 Estado 1 Estado 2 Estado 3

Top 0,89 0,98 1,12 1,78

Up 0,84 1,86 2,02 0,56

Down 0,57 0,38 2,37 0,37

Estado 0 Estado 1 Estado 2 Estado 3

Top 0,85 0,88 0,90 1,12

Up 0,63 0,85 0,97 0,43
Down 0,36 0,32 0,95 0,31

Frezite - 2º Conjunto

Ra [µm]

Rmax [µm]

Rz [µm]
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Estado 0 Estado 1 Estado 2 Estado 3

Top 0,21 0,20 0,20 0,20

Up 0,15 0,17 0,17 0,17

Down 0,09 0,16 0,16 0,10

Estado 0 Estado 1 Estado 2 Estado 3

Top 0,93 1,07 1,47 1,50

Up 1,18 0,88 0,68 0,58

Down 0,52 1,44 1,87 0,48

Estado 0 Estado 1 Estado 2 Estado 3

Top 0,86 0,87 1,01 0,95

Up 0,86 0,53 0,48 0,45

Down 0,47 0,93 0,90 0,38

Nota: As medições foram feitas com os seguintes critérios:

Topo
Cima
Baixo

Sinter-Sud - 2ºConjunto

Ra [µm]

Rz [µm]

Lc (Cut-Off) [mm]

Rmax [µm]

Traverse Length - Lt  [mm]

4,80
1,50
1,50 0,250

0,250
0,800
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3. Segunda Parte 

3.1 Imagens registadas por microscopia electrónica de varrimento 

K55SF 
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PCD 
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3.2 Espectros de microanálise por Raio-X 

K55SF 

 
 

PCD 
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3.3 Distribuição (%) da área de grão no material K55SF 

 

 

Área(µ
2
) nº %

0-0.1 109 86,51
0.1-0.2 13 10,32
0.2-0.3 1 0,79
0.3-0.4 3 2,38
0.4-0.5 0 0,00
0.5-0.6 0 0,00
0.6-0.7 0 0,00
0.7-0.8 0 0,00
0.8-0.9 0 0,00
0.9-1.0 0 0,00
>1.0 0 0,00

TOTAL 126 100

SinterSud
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3.4 Registos dos ensaios de desgaste do material K55SF 

Série 1 Série 2 Série 3 MÉDIA

Ensaio N.º Rot S [mm] V [mm3] V [mm3] V [mm3] V [mm3]

1 100 7853,98 0,000765 0,001135 0,000992 0,000992
2 200 15707,96 0,001358 0,001397 0,001570 0,001397
3 300 23561,94 0,001602 0,001866 0,001747 0,001747
4 500 39269,91 0,002147 0,002327 0,002658 0,002327
5 700 54977,87 0,003292 0,003006 0,002836 0,003006

K55SF

 


