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Resumo 
 

À indústria da fundição, cada vez mais, é requerida a produção de peças em séries 
curtas ou mesmo únicas, e de componentes complexos e de grandes dimensões e deste modo, 
as empresas devem conseguir responder de forma rápida, eficaz e económica a esses mesmos 
pedidos. Uma vez que o processo tradicional de fabrico de moldações na indústria da 
fundição em areia para este tipo de componentes é bastante dispendioso, moroso e apresenta 
algumas limitações em termos de qualidade superficial e precisão dimensional, a maquinagem 
de blocos de areia para fabrico de moldações surge como uma proposta de grande valor. 

O presente trabalho centra-se no estudo do processo de maquinagem de moldações em 
areia auto-secativa no âmbito do projeto ADIMAQ que se concentra no desenvolvimento de 
um equipamento híbrido para fabrico de moldações através do fabrico aditivo por extrusão e 
do fabrico subtrativo por maquinagem. Deste modo, foi realizada alguma pesquisa 
bibliográfica acerca do processo tradicional de fundição em areia e dos processos de fabrico 
aditivo e de maquinagem de areia, de modo a conhecer as suas vantagens, limitações e 
estudos realizados sobre as propriedades finais das moldações. Na parte experimental foi 
estudado o processo de maquinagem de blocos de areia usando três tipos de ferramentas de 
corte: pastilhas de diamante policristalino, pastilhas de carboneto de tungsténio revestido e 
fresa de aço rápido. Foi estudado o desgaste sofrido por cada tipo de ferramenta, e as 
propriedades finais das moldações e das peças fundidas produzidas a partir dessas mesmas 
moldações. 

O uso de ferramentas de PCD revelou-se o mais satisfatório em termos de vida útil da 
ferramenta e em termos económicos, sendo esta a ferramenta que apresenta o menor custo por 
centímetro cúbico de material maquinado. Em termos de precisão dimensional das moldações, 
verificou-se que esta é influenciada pela presença de areia não aspirada na zona de corte, 
originando desvios dimensionais positivos. Constatou-se que quanto maior for o desgaste das 
ferramentas de corte, pior será a precisão dimensional das peças finais obtidas através de 
moldações maquinadas. Apesar disso, todas as peças obtidas encontravam-se de acordo com a 
norma ISO 8062-2, referente aos requisitos de precisão dimensional de peças fundidas. 

Verificou-se que as peças fundidas apresentavam um elevado desvio de forma em 
comparação com a rugosidade superficial, mas que esta última se encontrava em 
conformidade com os padrões usados na indústria. Deste modo, foi possível concluir que o 
processo de maquinagem de moldações em areia pode vir a ser uma alternativa viável à 
produção de moldações por calcação funcionando como uma opção rápida, económica e que 
permite obter propriedades bastante satisfatórias. 
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Abstract 
 

Nowadays, because the production of small or even unique series of complex and 
large size components is increasingly required, a company must react in a fast, effective and 
economic way to that type of requests. Once the traditional process of building molds to the 
sand casting industry for that type of components is very expensive, time consuming and 
comes with a variety of constrains in terms of surface finish and dimensional accuracy, the 
process of machining sand blocs in order to obtain molds, emerge as a valuable proposal. 

This work aims to the study of the process of machining no-bake sand molds within 
the ADIMAQ project that focuses in the development of a hybrid machine to the manufacture 
of molds by the technologies of additive manufacturing and machining. That way, a detailed 
research was lead in order to understand the traditional sand casting processes and the existing 
additive manufacturing and machining processes of sand in order to know their advantages, 
limitations and previous studies about the final properties of the molds. In the experimental 
activity, the process of machining sand blocks was studied using three different types of tools: 
polycrystalline diamond inserts, coated tungsten carbide inserts and high-speed steel milling 
cutter. The resulting wear of each type of tool and the final properties of the molds and of the 
casting components produced by those molds were evaluated. 

The use of PCD tools proved to be the most satisfactory in terms of tool-life and 
economically, since this tool featured the lowest cost per cubic centimetre of machined 
material. Concerning the dimensional accuracy of the molds, it was found that it is influenced 
by the presence of not vacuumed sand that generates positives dimensional deviations. It was 
concluded that the greater the wear in the tools is, worst the dimensional accuracy of the 
components obtain by machined molds will be. Despite this, all the studies parts were in 
accordance with the ISO 8062-2 standard, concerning the dimensional tolerances for moulded 
parts. 

The castings presented high form deviation, in the form of a surface with undulation, 
when compared to the surface roughness. This last property was in accordance with the 
surface roughness standards used in the industry. To conclude, it was possible to corroborate 
that the process of machining sand molds can work as an viable alternative to the production 
of molds by the traditional process, functioning as a fast, economic option that allows quite 
satisfactory properties. 
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1. Introdução 

 
1.1. Objetivos 
 

A presente dissertação foi realizada para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia 
Mecânica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e tem como 
objetivo o estudo do fabrico de moldações em areia, para a indústria da fundição, através de 
um processo hibrido de maquinagem e fabrico aditivo, no âmbito do projeto ADIMAQ, em 
desenvolvimento no INEGI, no seio da unidade UTAF – Unidade de Tecnologias Avançadas 
de Fabrico. 
 Os objetivos deste trabalho centram-se na pesquisa bibliográfica sobre o processo 
tradicional de fabrico de moldações em areia e sobre os equipamentos e técnicas existentes de 
maquinagem de blocos de areia, reunindo informações relevantes relativamente a parâmetros 
de processamento, resultados obtidos e dificuldades e limitações inerentes ao processo. Outro 
objetivo foi a pesquisa de processos de fabrico aditivo de moldações em areia como 
complemento para trabalhos futuros integrados no projeto ADIMAQ. Por fim, pretende-se 
que a atividade experimental realizada se foque na viabilidade e nos resultados obtidos a nível 
de desgaste de ferramentas, acabamento superficial e precisão dimensional das moldações 
obtidas através de maquinagem de blocos de areia e das peças fundidas finais. 
 
1.2. Apresentação do instituto ID&I INEGI 
 

O INEGI – Instituição de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial apresenta-se como 
uma organização sem fins lucrativos, que promove a ligação entre a Indústria e a 
Universidade, vocacionando-se para a atividade de investigação e de inovação de base 
tecnológica. 

A instituição nasce, em 1986, no seio do Departamento de Engenharia Mecânica e 
Gestão Industrial da FEUP. Nos últimos 30 anos, tem desenvolvido e consolidado uma 
posição de parceiro da indústria em projetos de ID&I. Cerca de 60% da sua atividade baseia-
se ainda na consultadoria, a par de diversos projetos. 

Com o estatuto de “Utilidade Pública” e com a figura jurídica de “ Associação Privada 
sem Fins Lucrativos”, o INEGI apresenta-se como um agente responsável no 
desenvolvimento de tecido empresarial nacional, sendo um auxílio no desenvolvimento e 
consolidação de um modelo competitivo baseado na inovação de base tecnológica, no 
conhecimento e na densidade tecnológicas dos produtos e processos. 
 
1.3. Enquadramento da dissertação no instituto ID&I INEGI 
 

A indústria da fundição, em especial, as empresas fornecedoras de peças e 
componentes metálicos fundidos, são atualmente, cada vez mais solicitadas para a produção 
de séries curtas, únicas e de componentes mais complexos e de grandes dimensões. Sendo que 
a produção de modelos para posterior fabrico de moldações para este tipo de componentes 
apresenta elevados tempos de fabrico e elevados custos de produção assim como, diversos 



Desenvolvimento do processo de maquinagem de moldações em areia 

 Maria Teresa dos Santos Aguiar e Mira Paulo  2 

desafios relativos à qualidade e competência para produzir geometrias complexas, surge a 
necessidade da existência de um processo alternativo mais favorável.  

Deste modo, o projeto ADIMAC (Fabrico ADItivo por extrusão e MAQuinagem para 
produção híbrida de modelos, moldes e moldações de grandes dimensões) centra-se no 
desenvolvimento de um equipamento híbrido que combina as tecnologias de fabrico aditivo 
por extrusão e de fabrico subtrativo por maquinagem 5 eixos, capaz de fabricar modelos, 
moldações e ferramentas em areias de sílica, gesso e resinas termoendurecíveis com 
eficiências acrescidas em termos económicos, utilização de matérias primas e liberdade 
geométrica. Este projeto surge como uma parceria entre o instituto INEGI e duas empresas: 
CEI – Companhia de Equipamentos Industriais Lda. e FERESPE. 
 
1.4. Organização e temas abordados na dissertação 
 

A dissertação encontra-se dividida em duas partes distintas: pesquisa bibliográfica e 
trabalho experimental, seguida das conclusões e possíveis trabalhos futuros a realizar de 
modo a obter dados complementares e importantes para a implementação do processo de 
maquinagem de blocos de areia para fabrico de moldações.  

A pesquisa bibliográfica iniciou-se com uma abordagem relativa ao processo de fundição 
em areia focada no fabrico tradicional de moldações em areia por calcação de modelos e na 
identificação de propriedades relevantes dos diversos tipos de areia, aglomerantes e aditivos 
usados. De seguida foi feita uma abordagem relativamente aos processos de Fabrico Aditivo, 
nomeadamente os que usam areia como material de construção, nomeadamente Binder Jetting 
e Selective Laser Sintering, sendo que sobre cada um deles abordou-se o principio de 
funcionamento, o mecanismo de união entre as partículas de areia, os equipamentos 
disponíveis no mercado e as suas características principais e por fim, os parâmetros de 
funcionamento usados e os resultados obtidos inerentes aos parâmetros escolhidos. De 
seguida, foi ainda abordado o processo de maquinagem através de uma explicação do 
processo e de alguns conceitos importantes para melhor compreensão deste, tais como as 
condições de corte do processo, os vários tipos de ferramentas de corte, o desgaste sofrido por 
estes e a sua lei de vida útil. De seguida, tratou-se com algum detalhe, o processo de 
maquinagem de blocos de areia, através de um levantamento dos equipamentos usados 
atualmente, uma explicação do mecanismo de corte inerente ao processo, das dificuldades 
identificadas por autores citados ao longo deste documento e alguns resultados obtidos fruto 
de ensaios realizados acerca deste tema.  

Por fim, a atividade experimental centrou-se na análise de três aspectos: o desgaste 
sofrido pelas ferramentas usadas na maquinagem de blocos de areia, o acabamento superficial 
obtido e a precisão dimensional obtida. Deste modo, diversos ensaios de maquinagem foram 
executados, comparando a maquinagem usando ferramentas de Diamante Policristalino, 
Carboneto de Tungsténio e Aço Rápido. Estes ensaios culminam em algumas conclusões 
indicativas acerca da viabilidade económica e funcional do uso de cada tipo de ferramenta e 
acerca das propriedades que são possíveis obter usando este processo. 
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1ª PARTE - ESTADO DA ARTE 
 

2. Fundição em Areia 

 
2.1. Definição do Processo 
 
 O processo de fundição em areia, um dos mais antigos processos de fundição, baseia-
se na existência de uma moldação que permite obter peças metálicas através do vazamento de 
ligas no estado liquido, para uma cavidade. Esta moldação, fabricada em areia, é não 
permanente, ou seja, não pode ser aproveitada para mais do que um vazamento de metal pois 
no final deste, esta é destruída de modo a retirar a peça metálica do seu interior. Apresenta, 
portanto, um único ciclo de vida. Deste modo e visto que é necessário o fabrico de uma 
moldação para cada vazamento e logo, para o fabrico de cada peça, este processo é 
tipicamente caracterizado por uma baixa taxa de produção [1-3].  
 A fundição em areia é um processo aplicável a praticamente todas as ligas metálicas 
devido ao caráter refratário do material das moldações, a areia, capaz de manter a sua 
integridade a altas temperaturas, temperaturas essas necessárias, para suportar os metais no 
estado líquido durante o vazamento. Este processo é o escolhido para o fabrico de peças em 
alguns metais e ligas metálicas com altas temperaturas de fusão tais como o aço e ligas de 
níquel, cuja fundição não poderia ser feita através de processos que requerem moldações 
metálicas permanentes. Na Tabela 1 são apresentados os materiais metálicos mais utilizados 
no fabrico de peças por fundição em areia [4]. 

 
  
 
 
 
 

Este processo é usado no fabrico de uma ampla gama de componentes metálicos com 
geometrias complexas que poderão variar em tamanho e peso desde poucos gramas até 
toneladas. Exemplos desses componentes são engrenagens, polias, cambotas, bielas, hélices, 
blocos de motores, entre outros [4]. 
 
2.2. Descrição do Processo 

  

 A produção de uma peça metálica através da fundição em areia segue os seguintes 
passos: fabrico do molde ou modelo, construção da moldação, macharia, fusão e 
vazamento, abate e limpeza e rebarbagem. Cada operação será abordada de forma mais 
detalhada nas secções seguintes. [5] 
 

Tabela 1- Materiais mais usados na fundição em areia e respectivas temperaturas de fusão [4] 

Materiais Temperatura de fusão (ºC) 
Ligas de Alumínio 660 

Ligas de Cobre (Bronze) 1082 
Ferro Fundido 1088-1260 
Aço Fundido 1425-1540 
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2.2.1. Fabrico do molde ou modelo (Patternmaking) 
 
 Esta operação engloba os passos necessários ao fabrico do modelo, ou seja, uma 
réplica da peça a ser produzida. Os modelos são usualmente confeccionados em metal, 
plástico ou outro material que seja apropriado para esse fim, tal como cera, poliestireno ou 
resina epóxi [1, 5, 6]. Segundo informações da Ferespe, estes apresentam uma precisão da 
ordem de ±0,5mm. Embora em alguns casos excepcionais se obtenham séries de peças 
tomando como molde uma peça exatamente idêntica à pretendida – molde natural – quase 
sempre o molde tem forma e dimensões diferentes das peças fundidas que a partir dele se 
obtêm. São 5 os principais motivos desta diferença, referidos de seguida [6]:  
 

• Partição do molde: De modo a facilitar a calcação da areia e fabrico da moldação, o 
molde é por vezes aplicado em placas. Para tal, como representado na Figura 1, o 
modelo é cortado por uma superfície (por vezes, mais do que uma), e as partes que o 
constituem são fixadas a uma placa [6]. 

 
• Necessidade de machos: As formas interiores e até algumas formas exteriores 

reentrantes ou complexas são realizadas com recurso a machos, tal como representado 
na Figura 2. Nas zonas contíguas, o molde em vez de ter a forma da peça tem 
imprensos ou prensos onde irão apoiar os machos de forma correta [6]. 

 
• Existência de saídas: É conferida uma pequena inclinação nas zonas verticais do 

modelo chamadas saídas de modo a facilitar a desmoldação. De qualquer forma, 

Figura 1 - Placa molde com dois meios modelos [4] 

Figura 2 - Peça a produzir, modelo e esquema da cavidade e macho [7] 
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quando interessa que a peça não tenha qualquer inclinação nas paredes 
perpendiculares, para evitar possíveis operações de maquinagem posteriores ou 
facilitar assentamentos, conseguem-se paredes verticais até cerca de 20mm de altura 
sem qualquer saída. No Anexo I apresentam-se as saídas recomendadas em função da 
altura de extracção. [6]. 

 
• Mingas: Sabe-se que as ligas metálicas ao arrefecerem depois de solidificar, 

contraem, ainda que a areia da moldação dilate, antes da solidificação. Deste modo, a 
contração da peça é por norma maior do que a dilatação da moldação antes da peça 
solidificar e portanto, a peça fria tem geralmente menores dimensões do que o modelo 
que lhe deu origem. Ao aumento dimensional que deve ser dado ao modelo para 
compensar a contração dá-se o nome de minga. Estas também dependem da peça ser 
ou não ser oca, ou seja, se existem machos que se opõem à contração. Na Tabela 2 
apresentam-se valores típicos de mingas de algumas ligas metálicas muito usadas na 
fundição em areia [6]. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Sobre-espessura para maquinagem: Quando o projeto das peças fabricadas por 

fundição em areia exige tolerâncias mais apertadas ou formas complexas que não são 
possíveis obter por esse processo, estas são obtidas por maquinagem posterior. As 
peças são retiradas da moldação com uma sobre-espessura que será depois eliminada 
por maquinagem [6]. 

 
O modelo deve ser na fase da construção da moldação, acopolado a um sistema de 

gitagem e a um sistema de alimentação, como representado na Figura 3. O sistema de gitagem 
(sprue e runner) é um canal ou um conjunto de canais por onde o metal líquido flui desde a 
colher de vazamento até à cavidade. Já o sistema de alimentação (top raiser) consiste na 
criação de cavidades que durante o vazamento se enchem de metal e que alimentam as zonas 
onde tenderiam a aparecer vazios, rechupes. São criados então modelos dos canais principais 
que serão calcados seguidamente [1, 6]. 
 

Tabela 2 - Contração de solidificação de diferentes metais e ligas não ferrosas [5] 

Materiais Contração (%) 
Aço vazado 1,6 
Alumínio 1,4 

Latão 1,6 
Bronze 1,5 
Cobre 1,3 

Chumbo 2,6 
Magnésio 1,6 

Níquel 1,6 
Zinco 2,6 
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2.2.2. Construção da moldação 
 

A moldação de areia é construída através da compactação de areia à volta do modelo e 
dos sistemas de gitagem e de alimentação, de modo a que, depois de retirados, fique formada 
uma cavidade que receberá o metal fundido. O tempo deste procedimento depende do 
tamanho da peça, do número de machos, do tipo de areia e da necessidade de certos 
procedimentos tais como pré-aquecimento. A moldação deve ser dividida em duas partes, 
chamadas meia moldação inferior e meia moldação superior, por uma linha de partição que 
permita, após o vazamento e solidificação, abri-la e retirar a peça do seu interior sem que esta 
seja danificada. Para facilitar esta divisão, como referido anteriormente, os moldes são 
partidos em dois e aplicados em placas. Deste modo, cada meia moldação é fabricada 
individualmente com cada meio molde tal como é possível visualizar na Figura 4. São ainda 
aplicados lubrificantes (desmoldantes) que facilitarão a desmoldação do modelo. O 
desmoldante deve ser escolhido tendo e atenção o tipo de areia usada e a temperatura de 
vazamento do material e influenciará o acabamento superficial final da peça, como pode ser 
visualizado na Figura 4 [4]. 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
A areia é então compactada de modo a garantir que tenha a forma e resistência 

adequada (Figura 5). A calcação pode ser feita manualmente ou com recurso a máquinas. A 
areia é depois nivelada e a meia moldação é rodada de modo a que a base da placa com o 
meio molde fique visível [6, 7]. 

 
 

 
 

Figura 3 - Configuração típica do modelo acopolado ao sistema de alimentação e de gitagem: bacia de 
vazamento, canal de descida, canal de distribuição, ataques [7] 

Figura 4 – a) Colocação de caixa sobre a placa com meio molde; b) Aplicação de desmoldante no molde; c) Adição 
de areia na meia moldação (Adaptado) [7] 

a) b) c) 
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As meias moldações são feitas dentro de caixilhos metálicos, geralmente de ferro 
fundido ou de chapas de aço ondulado, de modo a facilitar o transporte e a permitir o 
posicionamento relativo das duas metades visto a areia da moldação não ser um material 
suficientemente resistente para manter a sua integridade. No caso de moldações de muito 
grandes dimensões, pensando centenas de quilos ou até toneladas, a moldação inferior é 
construída dentro de uma caixa que neste caso é uma cova em cimento no chão, chamando-se 
moldação cova ou em pia. De modo a garantir o correto posicionamento relativo entre as duas 
meias moldações com o objetivo de garantir peças não distorcidas e sem descontinuidades na 
zona de apartação, as caixas de moldação têm orelhas furadas, tal como é possível ver na 
Figura 6. Após o caixilho da meia moldação superior ser acopolado à meia moldação inferior, 
através de pinos guia, são posicionados os canais de gitagem e de alimentação, representados 
a laranja na Figura 6.b), e repete-se o processo de calcação da areia [6, 7]. 

 
 

Como visível na Figura 7, as moldações são por fim abertas e as placas molde e os 
modelos dos canais são retirados. Esta operação deve ser realizada com o máximo cuidado de 
modo a manter as formas criadas pela calcação. Os modelos dos canais são construídos com 
forma cónica de forma a facilitar essa mesma operação. São ainda criados manualmente 
canais de direcionamento (gate), desde o fim de cada canal de gitagem até ao início da placa 
modelo de modo a controlar a taxa de metal vazado e reduzir a turbulência do vazamento, tal 
como visível na Figura 7. Por fim são ainda criados pequenos canais desde a cavidade até ao 
exterior da moldação que atuam como ventiladores (vents) e permitem o escape de gases da 
cavidade, como se mostra na Figura 8.b). A areia da moldação deve por si só permitir o 
escape de gases, mas por vezes a construção destes pequenos canais é necessária. Depois de 
novamente acopoladas as duas meias moldações, fica formada a cavidade e os canais 
necessários ao vazamento da liga metálica [4, 6]. 

 
 

Figura 5 – a) Calcação da areia; b) Nivelamento da areia e rotação da meia moldação (Adaptado) [7] 

a) b) 

Figura 6 – a) Fecho da meia moldação inferior e do caixilho da meia moldação superior; b) Posicionamento dos 
canais de enchimento e de gitagem (Adaptado) [7] 

a) b) 
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2.2.3. Macharia 
 

Esta é a etapa onde são construídos os machos, que correspondem aos ocos ou a 
reentrâncias exigidas pelo projeto de peças fundidas, como representado na Figura 9. Os 
machos são produzidos em caixas de machos que devem permitir obter exatidão de formas e 
dimensões tal como manter essa exatidão ao longo do tempo. Devem ainda permitir uma 
facilidade de extração e apresentar superfícies de excelente qualidade superficial. As caixas 
de machos são normalmente fabricadas em madeira ou metal com uma cavidade com a forma 
do macho que será produzido em areia. [5-7] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Os machos são colocados na moldação antes desta ser fechada para receber o metal 

fundido e são destruídos após o vazamento. Portanto, devem apresentar alta resistência inicial 
para suportarem a pressão do vazamento, seguida de colapsibilidade para permitir contração 
livre das peças solidificadas. Para que essa resistência inicial seja assegurada, por vezes são 
inseridas dentro dos moldes finas varas metálicas que servem de suporte. São ainda 
construídos canais de ventilação (vents) que permitem o escape de gases prevenindo o 
possível aparecimento de porosidades na peça fundida, como se vê na Figura 10. Como 

Figura 7 – a) Construção da meia moldação superior por calcação de areia; b) Criação de canais de direcionamento do 
metal fundido (Adaptado) [7] 

a) b) 

Figura 8 – a)  Retirada das placas molde; b)  Fecho das meias moldações (Adaptado) [7] 

a) b) 

Figura 9 – a) Peça a produzir com ocos e reentrâncias; b) Caixas de machos necessários à fundição 
(Adaptado) [8] 

a) b) 
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referido anteriormente, os machos são posicionados com recurso a imprensos ou prensos [6, 
7]. 

 
2.2.4. Fusão e vazamento 
 

Nesta fase a liga escolhida para o fabrico da peça é levada ao estado liquido em fornos 
e é depois transportada para o local do vazamento. A temperatura a que o metal deve estar 
para ser vazado é determinada a partir da linha liquidus do diagrama de equilíbrio respetivo, 
de modo a que todo o material esteja no estado liquido. De seguida, são apresentadas na 
Tabela 3, as temperaturas de fusão e de vazamento de alguns metais e ligas não ferrosas. Deve 
ser considerado um sobreaquecimento acima da temperatura de liquidus de modo a aumentar 
a fluidez da liga e permitir o transporte e vazamento. [6, 8] 

 
 
 
 
 
 
 
 
A escolha de um tipo de forno para a fusão de uma liga é feita com base nos custos, 

qualidade do metal obtido, requisitos de produção (tempo necessário à fusão) e o tipo de liga 
a fundir. Após se obter a liga fundida, esta é vazada para a cavidade da moldação. O 
transporte do metal pode ser feito em colheres, normalmente de chapa de aço revestida com 
barro refratário, transportadas ou suportadas por homens ou suspensas por um monocarril ou 
pontes rolantes. Na obtenção de peças muito grandes são usadas calhas que conduzem o metal 
desde o forno até à moldação. Usam-se cada vez mais processos de vazamento automáticos 
ou semi-automáticos com o objetivo de reduzir custos e de reduzir a penosidade para os 
operadores tal como uniformizar o processo, assegurando a reprodutibilidade e optimização 
das condições [6, 8]. 

 
 
 

Tabela 3 - Temperaturas de fusão e de vazamento de alguns metais e ligas não ferrosas [5] 

Metais/Ligas Temp. de Fusão (ºC) Temp. de vazamento (ºC) 
Cobre 1083 1120-1200 
Bronze 825-1000 975-1100 
Latão 850 875-925 

Ligas de zinco 380 425-450 
Magnésio 650 760-810 

Ligas de Alumínio 660 660-680 

Figura 10 - Esquema de macho com varas metálicas e canal de ventilação [9] 
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2.2.5. Abate 
 

Após o material ser vazado e preencher todas as cavidades, sofre um arrefecimento 
que é estimado com base nas espessuras da peça vazada e também tendo em conta a 
temperatura a que a liga foi vazada e é nesta etapa que surgem muitos dos defeitos das peças 
vazadas tal como rechupes, fissuras ou zonas que não foram preenchidas por metal. Após a 
solidificação e total arrefecimento ou arrefecimento até uma temperatura que permita que o 
componente possa ser manipulado, a moldação deve ser destruída a fim de ser retirada a peça 
vazada, manual ou mecanicamente com recurso a grelhas vibrantes (shake-out). Após esta 
operação o componente passa para as operações de limpeza e rebarbagem [5]. 

 
2.2.6. Limpeza e Rebarbagem 
 

A limpeza de areia e óxidos e o corte de canais e de rebarbas (saliências causadas pela 
entrada de metal nas juntas da moldação) são de extrema importância para que o componente 
fique apto ao uso ou a operações posteriores. As operações seguem a seguinte sequência: 
Limpeza grosseira com remoção dos canais e alimentadores; Limpeza das superfícies internas 
e externas da peça; Remoção da rebarba; Acabamento final das superfícies; Inspeção: ultra-
sons, radiografia, magne-toscopia, ensaios elétricos, determinação da dureza superficial, entre 
outras operações [1, 5, 6]. 

De seguida, caso a peça seja aprovada pelo departamento de qualidade com base nos 
resultados da inspeção, pode sofrer tratamentos térmicos e/ou operações de acabamento como 
pintura, ou maquinagem [1, 5, 6]. 

 
2.3. Areia de fundição 
 

A areia apresenta elevada importância na indústria mundial de fundição devido ao seu 
baixo custo e caráter refratário, permitindo assim a produção de componentes em ligas que 
requerem o vazamento a altas temperaturas. Para o fabrico das moldações é usada areia, que 
pode ser de vários tipos e com diferentes características, juntamente com um ligante. As 
areias são originárias da decomposição mecânica de rochas pela ação atmosférica, sendo que 
as suas propriedades são influenciadas pelo tipo de rocha que as originaram, pela forma de 
processamento da decomposição e pelas transformações ocorridas. De seguida são 
apresentadas algumas das características mais importantes das areias usadas na construção de 
moldações  [5, 7, 9]: 

 
• Tamanho de grão: A areia deve estar dentro de uma determinada faixa granulométrica que 

deve ser definida tendo em conta o acabamento superficial pretendido para o produto final. 
O tamanho do grão influência ainda outras características da areia tal como a 
permeabilidade e a refratariedade. O grão fino permite obter um melhor acabamento 
superficial dos componentes apesar da baixa permeabilidade obtida. Já o tamanho de grão 
mais grosseiro traduz-se num pior acabamento superficial, mas numa alta refratariedade e 
boa permeabilidade [5, 7, 9]. 
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• Forma do grão: Também esta característica, tal como o tamanho de grão, tem influência 
em outros parâmetros das moldações, importantes no processo de fundição. Os grãos 
podem apresentar várias formas: redondos, angulares, sub-angular e composto, tal como 
representado na Figura 11. Os grãos redondos originam moldações com baixa coesão entre 
eles e em fissuras nas moldações. Os grãos angulares formam areia com melhores 
propriedades mecânicas do que grãos redondos, mas pior permeabilidade devido a 
existirem maiores superfícies de contato. Já os sub-angulares apresentam propriedades 
intermédias em relação aos grãos redondos e grãos angulares. Por outro lado, os grãos 
compostos são formados pela agregação de um ou mais grãos e não são normalmente 
usados na produção de moldações para fundição [5, 7, 9]. 

 
• Refratariedade: Caracteriza a capacidade da areia resistir ao calor sem que ocorra alteração 

significativa na sua forma, isto é, a capacidade da areia não fundir quando entra em contato 
com o metal fundido. A areia usada no fabrico de componentes em aço deve ter um caráter 
mais refratário do que para o fabrico de peças em alumínio ou em cobre. Também o 
fabrico de peças de grande dimensão e peso requer areias mais refratárias do que as usadas 
na produção de peças mais pequenas e finas no mesmo material. O grau de refratariedade 
depende da quantidade de quartzo (SiO2) presente na areia e da forma e tamanho dos 
grãos. Areias com alta percentagem de quartzo e de forma grosseira apresentam altos 
índices de refratariedade [5, 7, 9]. 
 

• Moldabilidade: É uma propriedade que permite aos grãos da areia "escorregarem" uns em 
relação aos outros, sob a ação de forças externas de modo a reproduzir as formas do 
modelo em todos os seus detalhes e alcançar um certo grau de compactação e 
uniformidade em todo a moldação [5, 7, 9].  
 

• Resistência mecânica: Capacidade dos grãos se manterem unidos fazendo com que a 
moldação apresente resistência suficiente para não colapsar quando manuseada, 
transportada ou submetida a esforços devido à presença do metal fundido [5, 7, 9]. 
 

• Permeabilidade: É a capacidade do material permitir a passagem de gases, presentes ou 
gerados no interior da moldação durante o vazamento do metal. É função do tamanho e 
forma do grão e dos componentes da areia. A permeabilidade da moldação pode ser 
aumentada adicionando canais de ventilação, vents. Esta característica influencia o 
acabamento superficial da peça fundida [5, 7, 9]. 

 

Figura 11 - Formas das areias usadas em fundição: a) grãos redondos; b) grãos angulares; c) grãos sub-
angulares; d) grãos compostos [7] 
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• Colapsibilidade: Capacidade da areia em conferir à moldação a aptidão de ceder sob 
esforços quando a peça contrai ao solidificar. Se a moldação oferecer resistência à 
contração da peça, esta pode solidificar com deformações não aceites pelos requisitos do 
projeto, tais como fissuras. Contudo, as paredes da moldação não devem ceder quando 
submetidas a esforços provocados pelo metal fundido ao encher a cavidade. Esta é uma das 
propriedades mais importantes nas areias para machos [5, 7, 9]. 

 
Para além das características referidas anteriormente, a areia usada nas moldações não 

deve reagir quimicamente com o metal a vazar, deve apresentar baixo custo e estar facilmente 
disponível e se possível ser reutilizável de modo a reduzir os custos na produção de 
moldações [5, 7, 9]. 

 
Os diferentes tipos de areias refratárias usadas nas moldações podem ser de sílica, 

zircónia, olivina e cromite. As areias de sílica são as mais usadas na indústria da fundição 
devido à sua alta refratariedade (estável até 1650ºC), ao facto de serem facilmente moldáveis 
em formas intrincadas, terem razoável grau de permeabilidade e de reutilização. São ainda 
quimicamente inertes quando em contato com o metal, apresentando baixo custo e sendo 
amplamente acessíveis. A principal desvantagem no uso desta areia é o seu alto coeficiente de 
expansão. As areias de zircónia são constituídas por silicato de zircónio puro e apresentam 
grandes vantagens tal como um alto ponto de fusão, alta condutividade e baixa expansão 
térmica (aproximadamente 1/3 da areia de sílica), porém apresentam a desvantagem de serem 
economicamente inviáveis para uso pois por norma não são encontradas naturalmente com as 
características necessárias para serem utilizadas imediatamente. Por sua vez, as areias de 
cromite, que apresentam composição bastante variada, foram introduzidas na fundição para 
substituir as areias de zircónia em virtude do alto preço destas. Já as areias de olivina, 
apresentam densidade e pontos de fusão mais elevados que as de quartzo. Analisando a 
Tabela 4, é possível tirar algumas conclusões acerca do aspecto económico do uso de cada 
tipo de areia necessário para preencher o mesmo volume de uma moldação. Para a mesma 
moldação, será necessária uma quantidade (em peso) de 30% mais de olivina, 64% mais de 
zircónia e 75% mais de cromite do que a mesma moldação construída em areia de sílica [5, 
7]. 

 

 
 
 
 

 
 
Além do material base, as misturas usadas na produção de moldações em areia são 

compostas também por aglomerantes (orgânicos, inorgânicos ou sintéticos), por água e por 
aditivos. Os aglomerantes são adicionados à areia com o objetivo de conferir coesão e 
robustez às moldações. Estes devem ser adicionados numa quantidade ótima pois a sua adição 

Tabela 4 - Densidade e pontos de fusão das principais areias utilizadas como material para moldações (adaptado) [5] 

Areia Densidade aparente (g/cm3) 
Densidade real 

(g/cm3) 
Ponto de fusão (ºC) 

Sílica 1,7 2,20 a 2,65 1650 a 1750 
Olivina 2,1 a 2,3 3,25 a 3,4 1300 a 1800 
Zircónia 3,0 a 3,1 3,9 a 4,8 2200 a 2420 
Cromite 2,7 a 2,9 4,5 a 4,8 2180 
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leva a uma redução da refratariedade e da permeabilidade tal como ao aparecimento de bolhas 
provocados pelos gases criados durante o vazamento do metal, sendo que por norma o seu 
teor em peso na mistura de areia é de 1 a 5% [7, 10]. 

Os orgânicos podem ser de vários tipos: óleos secativos e semi-secativos (óleos de 
linhaça), farinhas de cereais (dextrina, melaço) e produtos sintéticos (resinas furânicas, 
fenólicas). Já os inorgânicos são principalmente argila, cimento Portland e o silicato de sódio, 
sendo que destes a argila é o ligante mais usado. Já os aglomerantes sintéticos podem ser de 
dois tipos: resinas termoendurecíveis ou autoendurecíveis. A utilização deste tipo de 
aglomerantes confere excelente resistência à mistura e boa colapsibilidade apesar da 
toxicidade destas substâncias [5, 7, 10].  

O teor de água em peso adicionado à mistura varia de 2 a 8% e preenche os poros 
existentes entre as partículas de areia e ligante sem os separar, reduzindo a permeabilidade. 
Os aditivos são adicionados à mistura de modo a melhorar certas propriedades desta. Estes 
podem ser pó de carvão de modo a que durante o vazamento seja criada uma atmosfera 
redutora de modo a que o oxigénio não oxide o metal, dextrina de modo a aumentar a 
resistência das moldações ou até serrim (pó de madeira) de forma a aumentar a 
colapsibilidade da areia [7]. 
 As areias usadas no fabrico de moldações para a fundição podem também ser 
classificadas de acordo com a forma como são utilizadas, sendo as mais comuns apresentadas 
de seguida: 
 

• Moldação em areia verde: Este é o tipo de areia mais utilizado, mais económico e sem 
necessidade de secagem da moldação. A mistura de areia contém bentonite (8 a 15%), 
água (5 a 10%) e aditivos, sendo que esta mistura deve sofrer uma compressão em 
torno do modelo e canais necessários à fundição. A sua grande vantagem é a 
possibilidade de fabrico de componentes em quase todas as ligas e o baixo preço 
associado sendo que apresenta a desvantagem da frequente necessidade de 
acabamento das peças por operações de maquinagem, pois existem limites práticos de 
complexidade que este tipo de moldação permite [1, 5, 7, 11]. 
 

• Moldação em areia seca: O modo de execução das moldações é em tudo semelhante 
ao referido anteriormente para a areia verde sendo que esta em areia seca é submetida 
na parte final a uma secagem em estufa numa faixa de temperaturas de 150 a 300ºC, 
aumentado a resistência térmica e mecânica da areia. São obtidas moldações que irão 
permitir obter componentes com melhor precisão dimensional e acabamento 
superficial. À cavidade da moldação é ainda adicionado um ligante que aumenta a 
dureza desta e, portanto, será possível o vazamento de peças de maior dimensão sem 
erosão da moldação. Devido ao tempo requerido e às baixas taxas de produção, este 
tipo de moldações apresenta uma aplicabilidade limitada [1, 5, 7, 11]. 

 
• Moldações ao silicato de sódio CO2: É utilizada uma mistura de areia lavada e de 

ligante inorgânico à base de silicato de sódio (3 a 5%). Após compactação da areia, 
esta é submetida à passagem de gás CO2 durante um curto período de tempo, 0,5 a 1 
minuto para que seja produzida sílica-gel, carbonato de sódio e água através da reação 
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do silicato de sódio com o dióxido de carbono provocando o endurecimento da 
moldação. A alta resistência da moldação permite que este tipo de areia seja escolhida 
como substituta das moldações em areia seca ou areia-cimento, pois o processo de 
fabrico de moldações é rápido e económico [5, 11]. 

 
• Moldação em areia auto-secativa (no bake): O processo de fabrico de moldações em 

areia auto secativa baseia-se na cura à temperatura ambiente de uma resina e 
catalizadores após serem combinados com areia. Durante um certo período de tempo 
após a mistura inicial, a mistura de areia é trabalhável e fluída de modo a permitir a 
calcação do modelo. Após um período de tempo adicional, a mistura endurece de 
forma a ser possível retirá-la dos caixilhos que a envolvem, mantendo a sua 
integridade. O intervalo de tempo entre a mistura dos componentes e o endurecimento 
da moldação pode variar desde alguns minutos até algumas horas, dependendo dos 
ligantes e catalizadores usados e do tipo e temperatura da areia. A mistura de areia, 
ligante e catalizadores pode ser de vários tipos, entre eles [12]: 

 
§ Furânica ácida (resina furânica curada com catalisador ácido): os 

ligantes furânicos no bake permitem obter alta precisão dimensional e 
alto grau de resistência a defeitos característicos da interface 
metal/areia; 

§ Fenólica ácida ou básica (resina fenólica curada com catalisador ácido 
ou básico); 

§ Ao silicato de sódio estér (ligante de silicato de sódio curado com 
estér). 

 
 
2.4. Vantagens e desvantagens  
 
 Uma das maiores e mais importantes vantagens deste processo é a possibilidade de 
fabricar peças em quase todos os materiais que possam ser fundidos, graças ao caráter 
refratário do material das moldações, a areia. A produção não é limitada pelo tamanho da 
série nem pelo tamanho dos componentes, sendo que podem ser produzidas séries pequenas, 
médias e grandes ou componentes únicos e peças de pequeno porte ou de grande porte até 
cerca de 400 toneladas. É um dos processos favoritos para o fabrico de pequenas séries, pois 
não requer um grande investimento inicial no fabrico de moldações permanentes pois são 
usadas moldações em areia, de fabrico comparativamente, mais rápido e barato. A poupança é 
ainda maior em relação a outros processos de fundição pois a areia das moldações pode ser 
reutilizada. Este processo permite a produção de peças complexas e cuja forma pode ser 
facilmente alterada e corrigida durante o processo sem que haja grandes gastos económicos. 
Porém, o processo apresenta algumas desvantagens tais como fraco acabamento superficial 
(15-25 µm) e fraca precisão dimensional das peças (consultar Anexo II relativa a tolerâncias 
dimensionais usadas na fundição), o alto custo dos processos posteriormente necessários de 
maquinagem, limpeza e corte de gitos e alimentadores. Existe ainda a possibilidade das peças 
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apresentarem alta porosidade e baixas propriedades mecânicas. Outra desvantagem deste 
processo é a penosidade para os operadores e para o meio ambiente. [2, 4, 13]  
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3. Fabrico Aditivo 

 
Os processos de Fabrico Aditivo (FA), também conhecidos por prototipagem rápida 

ou impressão 3D, permitem o fabrico de componentes através de uma construção camada a 
camada, partindo de um ficheiro CAD 3D do componente. Inicialmente, estes processos eram 
maioritariamente usados para o fabrico de protótipos em materiais poliméricos, com o 
objetivo de facilitar a comunicação entre os intervenientes no desenvolvimento desse mesmo 
objeto, como uma forma de verificar a sua forma, corrigir erros de projeto e de dar aos 
criadores uma noção mais real da aparência e funcionalidade que o produto final apresentaria. 
A possibilidade de construir uma série de protótipos num curto espaço de tempo, permitia aos 
fabricantes reduzir custos e diminuir as etapas de desenvolvimento de um novo produto, 
corrigindo atempadamente erros de projeto. Hoje em dia, os processos de fabrico aditivo não 
estão restritos ao fabrico de componentes destinados à inspeção visual ou para testes de 
assembly, mas são usados para o fabrico de componentes funcionais em diversos materiais: 
poliméricos, cerâmicos, metálicos, entre outros [14]. 

O aparecimento do Fabrico Aditivo ocorreu em 1987, ainda com o nome de 
Prototipagem Rápida, através do processo de Esteriolitografica (SL), processo este, 
desenvolvido pela empresa 3D Systems, que permitia a obtenção de um modelo 
tridimensional através da sobreposição de camadas polimerizadas por ação de luz ultravioleta. 
No inicio dos anos 90, iniciou-se o desenvolvimento de novos processos de FA, que 
rapidamente foram chegando ao mercado. Iniciou-se ainda na década de 90, a 
comercialização de máquinas e das primeiras impressoras tridimensionais económicas tal 
como ocorreu uma grande expansão na pesquisa nesta área e no desenvolvimento de materiais 
a serem utilizados nestes processos [14]. 

 
3.1. Descrição do processo 
 
 O fabrico de um componente através das tecnologias de Fabrico Aditivo inicia-se com 
a representação tridimensional detalhada da geometria a ser criada, sob a forma de um 
ficheiro CAD 3D que pode ser criado através de softwares de CAD ou através de 
equipamentos de levantamento de forma utilizados na engenharia inversa. O ficheiro CAD 
terá de ser convertido para o formato STL, formato este reconhecido pelas máquinas de FA, 
projetando a geometria da peça a produzir sob a forma de triângulos. Este ficheiro descreve as 
superfícies exteriores do modelo inicialmente em CAD e será a base para a projeção das 
camadas a serem produzidas. Após este passo, o ficheiro STL deverá ser convertido num 
ficheiro SLI: o modelo é divido em camadas, layers, sendo que quanto maior o número de 
layers, melhor será o acabamento superficial do objeto tal como a precisão dimensional 
obtida. Deve de seguida ser feito o setup da máquina, momento este onde são definidos os 
parâmetros de fabrico, fonte de energia e potência e tempos de produção. Inicia-se após estas 
etapas, a construção do objeto, sendo que esta é realizada de forma automatizada onde apenas 
é necessária supervisão em relação à gestão dos materiais, de energia e possíveis falhas do 
software. No final da construção, inicia-se a etapa de pós-processamento que pode incluir 
operações de polimento e maquinagem de modo a melhorar o acabamento superficial obtido, 
muitas vezes de qualidade inferior aos obtidos no fabrico de componentes por processos 
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tradicionais. Por fim, consoante a aplicação futura da peça, esta poderá passar por outras 
operações tal como pintura [15]. 
 A construção baseada no sistema layer by layer, camada a camada, representada na 
Figura 12, é bastante vantajosa pois possibilita o desenvolvimento de um componente 
tridimensional trabalhando apenas com secções bidimensionais [16]. Cada uma das camada é 
construída através da deposição de material de forma seletiva sendo que a superfície de 
contorno obtida difere da superfície da peça em projeto, criando o chamado “efeito escada”, 
ou seja, irregularidades de superfície diretamente proporcionais à espessura de cada camada. 
Na Figura 12 é possível entender as diferenças existentes entre a peça projetada no software 
CAD e a peça que é obtida através de um processo FA, onde o “efeito escada” é visível. 
Como referido anteriormente, quanto menor for a espessura de cada camada, ou seja, quanto 
maior o número de camadas que definem um objeto, melhor será a precisão dimensional e 
acabamento superficial, apesar de se verificar uma perda na produtividade devido ao maior 
tempo dispendido que se traduzirá num aumento dos custos de produção. Caso o 
aparecimento do “efeito escada” não possa ser totalmente evitado de modo a se obter uma 
peça com os requisitos necessários, este pode ainda ser corrigido, como referido, recorrendo a 
operações de pós processamento [14]. 

 
 
3.2. Vantagens e desvantagens  
 

Uma das vantagens mais importantes do FA é a inexistência de limites geométricos, 
ou seja, a possibilidade de construção de peças complexas cujas formas seriam muito difíceis 
ou até impossíveis de obter recorrendo a outros processos de fabrico. As peças a fabricar estão 
apenas limitadas em termos de tamanho pelos equipamentos existentes no mercado. Através 
da escolha adequada do processo de fabrico a usar, é possível obter produtos finais sem 
qualquer recurso a ferramentas auxiliares na sua fase de construção. Deste modo, a produção 
de pequenas séries ou de séries únicas é muitas vezes realizada usando processos de FA pois 
caso fossem usados processos como a fundição ou a injeção, o investimento inicial seria 
elevado devido à necessidade de moldes. Um dos fatores que limita estes processos aditivos é 

Figura 12  -  “Efeito  Escada” [17] 
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a velocidade de fabrico: para se obter produtos com boa precisão dimensional e bom 
acabamento superficial, o tempo de fabrico é bastante longo quando comparado com os 
processos tradicionais. Este tempo de fabrico vem ainda agravado pela necessidade de 
operações de acabamento e de pós processamento que possam ser necessárias. Deste modo, a 
produção em série usando FA é bastante limitada em termos de rentabilidade uma vez que a 
obtenção de múltiplas peças envolve tempos de fabrico longos e altos custos [16]. 

A possibilidade de fabricar objetos em diferentes tipos de materiais é outra das mais 
importantes vantagens do Fabrico Aditivo. Hoje em dia é possível a concepção de um 
determinado componente numa ampla gama de materiais tal como plásticos, metais, 
cerâmicos e compósitos. Por outro lado, este tipo de tecnologias requer a existência de um 
stock significativo de matérias primas, algo que acaba por encarecer o processo em si. No 
entanto e visto tratar-se de um processo aditivo, não existem desperdícios de material e, 
portanto, é possível que se verifique uma redução dos custos de produção quando comparados 
com outros processos mais convencionais como a maquinagem. Estima-se que, para 
processos que envolvam materiais metálicos, o desperdício de material seja reduzido até 40% 
em relação a processos onde há subtração de material [16, 18]. 

Estes processos permitem ainda uma redução do tempo de colocação de um produto 
no mercado pois diversas etapas de desenvolvimento podem ser eliminadas. Também a 
detecção e rápida eliminação de erros tal como a personalização dos produtos está facilitada 
uma vez que podem ser produzidos objetos de forma simples, económica e rápida [18]. 
 
3.3. Aplicação do FA no fabrico de moldações em areia para fundição 
 
 O fabrico aditivo é um processo que tem vindo a ser usado na indústria da fundição 
desde há muitos anos como forma de produzir rapidamente e em tamanho real, modelos que 
permitiam aos engenheiros avaliar a forma, tamanho, e outros aspectos, de forma rápida e 
objetiva. Estes objetos que inicialmente tinham como propósito o controlo visual e de 
assembly passaram a ser usados como modelos para o fabrico de objetos fundidos de teste. 
Mais recentemente, as tecnologias de fabrico aditivo têm sido usadas para fabricar moldações 
em areia, camada a camada, eliminando a necessidade de produção de um modelo à volta do 
qual a areia seria calcada. Este novo método permite o fabrico de moldações para o fabrico de 
peças complexas sem a necessidade da produção de modelos, planos de apartação e machos. 
Deste modo, é possível reduzir os custos de produção, o número de etapas e o tempo de 
introdução de um novo produto no mercado. Visto que não se terá de retirar nenhum modelo 
do interior da moldação, os ângulos de saída que as moldações tracionais requerem, já não são 
necessários, sendo agora possível fabricar componentes com paredes completamente verticais 
[19-21]. 
 A impressão de moldações em areia é apropriada para o fabrico de séries pequenas de 
peças, ou até unitárias, e para o fabrico de geometrias complexas que usando os métodos 
tradicionais iriam requerer o fabrico de muitos machos, ou seriam impossíveis de fabricar. O 
fabrico de geometrias muito complexas não se reflete num aumento significativo dos custos 
pois a produção de geometrias simples ou mais complexas ocorre da mesma forma e segundo 
o mesmo processo de construção. Pelo facto de não serem necessários machos, é possível 
poupar espaço que seria necessário para o armazenamento de caixas de machos. Alguns 
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estudos defendem que o acabamento superficial e as propriedades mecânicas obtidas são 
muito semelhantes às das peças obtidas pelo processo tradicional [22]. Adicionalmente, o 
fabrico camada a camada permite a impressão da moldação com todos os sistemas de 
ventilação, gitagem e alimentação diretamente acopolados [23].  

Tal como todas as tecnologias de fabrico aditivo, o processo inicia-se com o desenho 
da moldação num ficheiro CAD 3D, que quando introduzido na máquina, permitirá a 
construção desta, layer by layer, que quando concluída poderá ser diretamente usada para o 
vazamento de ligas e para a produção de peças metálicas, como visível na Figura 13 [24]. 

Atualmente existem dois processos que permitem a impressão de areia: Binder Jetting, 
ou Jacto de Aglutinante, e Selective Laser Sintering, ou seja, Sinterização Seletiva por Laser. 
Ambos os processos são descritos nas secções seguintes. 
 
3.3.1. Binder Jetting 
 
 Conhecido originalmente por Three-Dimensional Printing (3DP), é um processo 
inventado no MIT (Massachusetts Institute of Technology) em 1993 sendo que em 1995 a 
empresa Z Corporation (comprada recentemente pela 3D Systems) obteve a licença do 
processo. O processo consiste na impressão seletiva de ligante numa cama de pó, camada a 
camada, de modo a produzir um componente, segundo um ficheiro CAD. Tipicamente, gotas 
de ligante (80 µm de diâmetro), são depositadas seletivamente, formando aglomerados 
esféricos de ligante e de partículas de pó que se ligam entre elas e às camadas anteriormente 
fabricadas. Quando uma camada é impressa, a cama de pós desce e é espalhada uma nova 
camada de pó, com espessura mínima de 0,25mm (normalmente por um mecanismo que 
consiste num rolo em rotação), e o processo de impressão repete-se até que a peça esteja toda 
construída. Na Figura 14 está representado um esquema do processo [15, 19]. 

Figura 13  -  Produção de mo ldação  em areia a través de fabrico  adi tivo [24] 

Figura 14  -  Esquema  do processo  de Binder Jet ting [15]  
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 O fabrico de peças através do processo de Binder Jetting não requer a construção de 
estruturas de suporte pois a peça é suportada pelo pó não ligado. Geralmente as peças 
finalizadas são deixadas na cama de pó não ligado de modo a que o ligante seque, para que os 
componentes tenham resistência e possam ser manipulados. O pós-processamento incluí 
remover a peça da cama de pó, remover o pó não ligado com recurso a ar pressurizado e a 
infiltração da peça com aditivos, com o objetivo de melhorar a resistência mecânica e outras 
propriedades do componente [15]. 
 A cabeça de impressão da máquina pode conter vários bicos de deposição de ligantes 
sendo que várias zonas possam ser impressas ao mesmo tempo e deste modo, o processo pode 
tornar-se bastante económico à medida que se aumenta o número de bicos de deposição. Por 
norma, apresentam altas velocidades de deposição, produzindo peças num curto espaço de 
tempo e de forma bastante económica devido à inexistência de uma fonte de energia, 
essencial noutros processos de fabrico aditivo. Algumas máquinas possuem ainda cabeças de 
impressão a cores produzindo deste modo componentes com aparência atrativa [19]. 
 Hoje em dia existem disponíveis no mercado máquinas que permitem o fabrico de 
moldações em areia através do processo de Binder Jetting, disponibilizadas pelas empresas 
ExOne e Voxeljet. 
 A ExOne apresenta uma linha de máquinas Binder Jetting que fabricam peças em 
metal ou moldes e machos em areia para o processo de fundição em areia: S-Max, S-Max+, 
S-Print e Exerial. A primeira, S-Max, na Figura 15 a), introduzida no mercado em 2010, é 
uma impressora 3D de areia de grande volume usada para o fabrico aditivo de moldações 
usadas na indústria da fundição. Usa um ligante furânico para imprimir camada por camada, 
areia de sílica (280, 380, 500 µm) ou óxido de alumínio. O ligante proveniente de resinas 
furânicas não requer pós-cura e garante moldações e machos, imediatamente após a 
impressão, prontos para a fundição de metais leves, metais não ferrosos, ferro fundido e aço. 
Visto a máquina não usar qualquer processo de aquecimento dos pós, as moldações 
produzidas estão livres de tensões residuais. Apresenta um volume disponível para impressão 
de 1800x1000x700 mm e uma velocidade de construção de 60-85 litros/hora. Permite obter 
camadas com espessuras de 280-500 µm, com uma resolução de 100 µm nos três eixos X, Y e 
Z [25-27]. 

A impressora S-Max + da ExOne, na Figura 15b), é muito semelhante à impressora 
referida anteriormente, S-Max, mas usa um ligante fenólico, ou silicato de sódio para o 
fabrico de moldes e machos em areia de cromite, areia cerâmica ou zircão. O ligante fenólico 
permite a fundição de ligas com alto ponto de fusão, alta resistência mecânica e o fabrico de 
paredes finas e de canais, mas requer um processo de cura num forno micro-ondas após a 
impressão, a 180ºC. O ligante de silicato de sódio é bastante económico, permite obter uma 
baixa emissão de gases no processo de fundição e também requer pós-cura após a impressão, 
num forno micro-ondas a 120ºC. Apresenta um volume disponível para impressão de 
1800x1000x600 mm, ligeiramente mais pequena que a S-Max, mas com a mesma velocidade 
de impressão. Permite obter camadas com espessuras de 280-500 µm, com uma resolução de 
100 µm nos três eixos X, Y e Z, tal como a S-Max [28]. 
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A ExOne disponibiliza também uma impressora chamada Exerial, na Figura 16, 
dedicada a produções de grandes séries industriais de moldações e machos complexos. Esta 
impressora permite a sua implementação em conjunto com outras do mesmo modelo Exerial 
de modo a criar uma linha de assembly para produções em massa. Apresenta duas plataformas 
de construção, cada uma com um volume útil de 2200 x 1200 x 700 mm, permitindo a 
produção de vários componentes simultaneamente, sendo uma máquina de alta produtividade, 
3 a 4 vezes superior à S-Max, do mesmo fornecedor, abordada anteriormente. Permite o uso 
de Areia de sílica (280 µm) e de areia cerâmica (380 µm) com um ligante furânico. A 
velocidade de construção máxima é de 300-400 L/h com uma resolução de 100 µm e com 
espessura mínima de cada camada de 280-500 µm [29]. 

 
Como referido, também a empresa alemã Voxeljet, que vendeu a sua primeira máquina 

em 2005, oferece agora uma gama de impressoras 3D desde a mais pequena, a VX200, até à 
maior, a VX4000 que apresenta uma área de construção de 4m de comprimento, para 
aplicações industriais [15]. 

A empresa disponibiliza 6 impressoras 3D da Gama VX: VX200, VX500, VXC800, 
VX1000, VX2000 e a VX4000, na Figura 17. Abordar-se-ão com algum detalhe os modelos 
VX200, VX4000 e adicionalmente o modelo VXC800 com um mecanismo inovador que 
permite impressão continua de componentes [30]. 

b) a) 

Figura 15  -  a)  Impressora S -Max da ExOne [26];  b)  Impressora S-Max + da ExOne [28] 

Figura 16  -  Impressora Exeria l da ExOne [29] 
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Toda a gama permite a impressão usando areia de sílica com um ligante fenólico, areia 
totalmente reciclável, com boa resistência mecânica e compatível com o vazamento de uma 
grande gama de ligas [31]. 

A VX200 é a mais pequena impressora 3D do portfolio da Voxeljet e é uma máquina 
pequena, fácil de operar e que permite o fabrico de machos e moldações de muito pequenas 
dimensões, com boa qualidade e forma económica. Permite uma velocidade de construção de 
0,7 L/h e uma espessura mínima da camada de 150 µm e possibilita o fabrico de peças com 
uma resolução de 300 dpi [32]. 

Por sua vez, a VX4000, na Figura 18, é uma impressora de grande escala para 
aplicações industriais de componentes com grande volume.  Com grande velocidade de 
impressão (123 L/h) permite o fabrico de moldações de muito grandes dimensões ou 
pequenas séries de componentes assegurando alta produtividade e flexibilidade. O processo 
de construção de cada layer foi adaptado sendo que nesta impressora, a mesa de impressão 
não desce para que uma nova camada seja impressa. Neste caso, é a cabeça de impressão que 
é elevada de modo a permitir a impressão do componente. Apresenta um volume de 
construção de 4x2x1 metros, volume este superior à seguinte impressora de larga escala 
disponível no mercado. Permite construir camadas com uma espessura mínima de 300 µm 
com uma resolução de 600 dpi [33]. 
 

 

Figura 17 - Gama de impressoras Voxeljet [30] 

Figura 18 - Impressora VX4000 da Voxeljet [33] 
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 A empresa Voxeljet desenvolveu a primeira impressora 3D que pode trabalhar 
continuamente, a VXC800, sendo que a construção, a limpeza e a retirada do produto 
impresso do material envolvente ocorre simultaneamente sem necessidade da tradicional 
paragem, obrigatória em outros modelos de impressoras 3D. O processo de impressão que 
tinha lugar numa plataforma que apenas se movimentava verticalmente, tem agora lugar numa 
correia transportadora que avança à medida que ocorre a impressão, visível na Figura 19. A 
aplicação do ligante que era feita horizontalmente é realizada inclinadamente permitindo a 
impressão continua de moldações ou de moldações muito compridas, sem limite de 
comprimento. Apresenta uma velocidade de construção de 18 L/h com uma espessura de 
camada mínima de 300 µm e resolução de impressão de 600 dpi, iguais à VX4000.  [34]. 

 
3.3.2. Selective Laser Sintering 
 

O processo de Sinterização Seletiva por Laser, que pertence ao grupo de processos de 
fabrico aditivo chamado Powder Bed Fusion, foi desenvolvido na Universidade de Texas em 
Austin. O processo está dividido em duas categorias: o processo direto e o processo indireto. 
No processo direto, finas camadas de pós são sinterizadas e aglomeradas com recurso a um 
laser de CO2 que aquece os grãos até à temperatura necessária para sinterizarem. No processo 
indireto, são usadas partículas de pó revestidas com um ligante com um ponto de fusão mais 
baixo, em relação ao material do pó. O laser funde o ligante, ligando as partículas de pó sem 
as sinterizar diretamente. Em ambas as categorias do processo, cada camada é construída de 
acordo com a secção transversal correspondente, sendo que todo o componente é incialmente 
representado por um ficheiro CAD 3D. Após essa sinterização, a mesa onde ocorre a 
construção desce e uma nova camada de pós é distribuída, repetindo-se de novo o processo, 
construindo uma nova camada, tal como representado na Figura 20 [15, 35]. 

O processo ocorre dentro de uma câmara isolada numa atmosfera protetora de azoto de 
modo a minimizar a oxidação e a degradação das partículas de pó. A mesa onde os 
componentes são fabricados encontra-se aquecida através de aquecedores de infravermelhos 
de modo a pré-aquecer os pós facilitando a posterior sinterização e de modo a evitar possíveis 
empenos resultantes de expansões ou contrações térmicas não uniformes. Um período de 
arrefecimento é requerido no final da impressão de modo a permitir que as peças arrefeçam 
uniformemente para que possam ser manipuladas e de modo a prevenir degradações derivadas 
do contato prematuro com a atmosfera à temperatura ambiente. As peças são depois 
removidas da cama de pós, limpas e se necessário sujeitas a operações de acabamento [15]. 

Figura 19 - Sistema de impressão da impressora VXC800 [34] 
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 De modo a avaliar a influência dos parâmetros do processo nas propriedades finais das 
peças obtidas pela sinterização indireta de areia revestida com ligante, J.L. Song [36] realizou 
estudos, tomando como referência areia de sílica de 74 µm (SiO2:99%, Al2O3:0.22%) com 
temperatura de amolecimento de 1750ºC revestida por um ligante fenólico (resina PF) com 
temperatura de amolecimento de 105-115ºC. Os ensaios de sinterização da areia com ligante 
foram feitos usando 3 valores de corrente do laser: baixo (0,8A), médio (1,0A) e alto (1,2A). 
Na Figura 21 estão apresentadas as micro-morfologias das amostras sinterizadas com cada 
valor de corrente [36]: 

Figura 20 - Esquema do processo de Sinterização Seletiva por Laser [15] 

Figura 21 - Micro-morfo logia  das amostras: a ) part ícu las de a reia  de s í lica o rig inais;  b)  
sin terização com baixo valor de corren te;  c) s interização com médio va lor de corrente;  d)  

sin terização com al to valor de corren te [36].  
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 Quando a mistura de areia e ligante é sinterizada com baixo valor de corrente, esta 
toma uma cor amarelada pálida sendo que parte do ligante não foi sinterizado obtendo-se um 
componente com fraca resistência mecânica. Por sua vez, J.L. Song concluiu que quando a 
sinterização ocorre a um valor de corrente médio é formada uma sinterização ideal de cor 
amarela escura onde os grãos de sílica estão distribuídos dentro do ligante formando um corpo 
único e com melhor resistência. Por fim, obteve uma superfície com zonas castanhas e com o 
ligante carbonizado quando a sinterização se dá a alto valor de corrente. No mesmo estudo foi 
ainda avaliada a dimensão sinterizada em cada amostra quando é variada a velocidade de 
passagem do laser (F), mantendo a potência deste constante a 12W. As dimensões estudadas 
foram o comprimento, largura e altura, respectivamente chamadas L, W e H. Os resultados 
obtidos por J.L. Song estão representados de seguida pelos Gráficos 1 a) e b) [36]: 

 

Concluiu que com o aumento da velocidade de passagem do laser, as dimensões 
sinterizadas diminuem, pois, o tempo de aquecimento da areia diminui reduzindo a área 
afetada pelo calor e consequentemente, a área sinterizada. Por fim validou que os parâmetros 
do processo escolhidos têm efeitos importantes nas propriedades dos componentes obtidos, e 
que, de modo a obter melhores propriedades, deve ser usado um laser de potência média com 
baixa velocidade de passagem do laser [36]. 

Hoje em dia existem disponíveis no mercado máquinas que permitem o fabrico de 
moldações em areia através do processo de Selective Laser Sintering, disponibilizadas pelas 
empresas Wuhan Huake 3D Technology, Sand Made, AFS Longyua, Sentol e a 3Geometry. 

A empresa chinesa Wuhan Huake 3D Technology fornece 4 impressoras, HK S500, HK 
S1000, HK S1200, HK S1400, com lasers de dióxido de carbono de potências desde os 55W 
aos 100W sendo que a última apresenta a possibilidade de ter um laser duplo ou um laser 
quadrúplo. Permitem sinterizar camadas de 0,08 a 0,3 mm de espessura com uma tolerância 
dimensional de ±0,2 mm. O modelo HK S500 está representado na Figura 22 a) [37]. 

Apresentada no evento TEDx em Cracóvia em 2015, a Sand Made LS ONE, da empresa 
polaca Sand Made, representada na Figura 22 b), é uma impressora económica e de boa 

a) b) 

Gráfico 1 - Efei to da  velocidade de passagem do la ser nas dimensões das amostras sin terizadas:  a)  
comprimento  (L ) e  la rgura  (W); b ) a ltu ra (H) [36] 
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qualidade que usa um laser de dióxido de carbono de 40W para criar objetos ou moldações 
em areia através da sinterização de areia com uma velocidade de construção de 13 mm/h. 
Permite sinterizar uma espessura mínima de 60-350 µm dependendo do material [38]. 
 

A chinesa AFS Longyuan apresenta três impressoras de areia baseadas na tecnologia 
de Sinterização Seletiva por Laser, com lasers de 50 ou 100W: Laser Core 5100, 5300 e 7000. 
Apresentam volumes de construção desde 560 × 560 × 500 mm, a Laser Core 5100 até 1400 
× 700 × 500 mm, nomeadamente a de maior volume, Laser Core 7000. O modelo Laser Core 
5100, na Figura 23 a), permite construir peças em areia a uma velocidade de 0,09-0,13 L/h 
com espessuras mínimas de camada entre 80 e 350 µm [39]. 

 
Também a sul-coreana Sentrol fornece impressoras 3D: SS150, SS600 e SS1800 por 

ordem de dimensão. A mais pequena, a a SS150, na Figura 23 b), apresenta um tamanho 
disponível para produção de 150x150x150mm e é principalmente destinada a atividades de 
educação e de investigação. A SS600 apresenta um tamanho disponível para produção de 
600x400x400mm e permite o fabrico de componentes em areia para aplicações avançadas 
como aeroespaciais. Por sua vez a SS1800 de grandes dimensões, 1800x1200 mm é destinada 

a) b) 

Figura 22  -  a)Impressora  HK S500 da Wuhan Huake 3D Technology;  b)  Sand Made LS ONE da  Sand 
Made [37,  38].  

 

a) b) 

Figura 23 - a) Impressora Laser Core 5100 da AFS Longyuan[39]; b) Impressora SS150 da Sentrol [40]. 
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a produções industriais. Todos os modelos permitem o trabalho com lasers de diferentes 
potências entre 40 e 1000 W com espessuras de camada de 200 a 400 µm [40]. 

A 3Geometry é uma empresa indiana que desenha e fabrica sistemas de laser para a 
impressão de moldações em areia e introduziu a gama DSM: uma série de impressoras que 
utilizam a tecnologia SLS. Disponibiliza 8 modelos de impressoras com dimensões da zona 
de construção desde 350 x 350 x 350 mm até 1200 x 1200 x 420 mm permitindo a construção 
de camadas de 25-150 µm. Um dos modelos está representado na Figura 24 [41]. 

 
Também a empresa DTM, depois comprada pela 3D Systems e a EOS fornecia sistemas 

de impressão 3D de areia utilizando a tecnologia SLS. Os sistemas chamavam-se SandForm e 
Croning respectivamente, sistemas hoje em dia descontinuados.  

Foram ainda realizados estudos acerca da viabilidade da sinterização direta de areia. 
Como referido anteriormente, a produção de moldações neste material por sinterização é feita 
normalmente com recurso a um ligante que envolve a areia, com um ponto de fusão mais 
baixo. Deste modo, Y. Tang [42] tomou como exemplo a areia de sílica lavada e peneirada 
(100-120 µm), cujo ponto fusão do principal componente (dióxido de silício) é de 1600ºC, e 
realizou estudos de modo a sinterizar pelo processo direto areia de sílica, baixando o seu 
ponto de amolecimento pela adição de elementos de liga como o cálcio, magnésio, alumínio e 
cloro. Foi feita a sinterização e um posterior processo de infiltração de modo a melhorar a 
resistência mecânica, acabamento superficial e densidade da moldação [42]. 

 Observando a Figura 25, é possível verificar que as partículas de areia não estão 
totalmente fundidas (Figura 25 b), mas sim ligadas através da fusão das suas superfícies por 
estruturas conhecidas como pontes. Este fenómeno ocorre, pois, o tempo de ação do laser é 
muito curto e apenas a superfície das partículas consegue absorver a sua energia e também 
porque a temperatura de fusão da superfície das partículas é menor do que a temperatura de 
fusão no centro destas. Visto o objetivo da sinterização da areia ser a aplicação no fabrico de 
moldações usadas na fundição, o valor da resistência à compressão das peças sinterizadas é de 
extrema importância.  Portanto, a influência da potência do laser usado e a velocidade de 
passagem do laser na resistência à compressão, foram estudadas [35]. 

Figura 24 - Impressora DSM 350 HI da 3Geometry [41] 
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A partir dos Gráficos 2 a) e 2 b), Y. Tang concluiu que a resistência à compressão das 

partes sinterizadas aumenta quando a potência do laser também aumenta, e por sua vez, 
diminui quando a velocidade de passagem do laser aumenta. Manteve depois constante a 
velocidade de passagem a 120mm/s e estudou o efeito da potência do laser no acabamento 
superficial das peças sinterizadas concluindo que esta piora com o aumento da potência do 
laser. Avaliou ainda o efeito da velocidade de passagem no acabamento superficial, mantendo 
constante a potência do laser em 12W e verificou que o acabamento superficial melhora 
quando a velocidade de passagem aumenta, como é visível nos Gráficos 3 a) e 3 b) [35]. 

 

 
 

 

 
 

a) b) 

Figura 25  -  a)  Areia de s íl ica  antes de ser  sin terizada;  b) Areia de s íl ica sin terizada  
sem recurso a l igante [42].  

a) b) 

Gráfico 2 - Efei to dos parâmetros do processo na resistência à  compressão  das peças 
sin terizadas.  a)  resis tência à compressão vs po tência  do  la ser (velocidade de passagem do 
laser 120mm/s).  b)  resis tência à  compressão  vs velocidade de passagem do la ser (potência 

do laser 120W) [35].  
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 Foi ainda estudada a influência dos parâmetros do processo na precisão dimensional 
dos componentes obtidos e Y. Tang concluiu que a combinação de baixas potências com 
baixas velocidades de passagem resulta em maiores erros dimensionais [35]. 
  

a) b) 

Gráfico 3 - Efeito dos parâmetros do processo no acabamento superficial das peças sinterizadas. a) rugosidade 
média aritmética vs potência do laser (velocidade de passagem do laser 120mm/s). b) rugosidade média aritmética 

vs velocidade de passagem do laser (potência do laser 120W) [35]. 
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3.3.3. Quadro resumo com máquinas de FA de areia existentes no mercado 
 
 Na Tabela 5 apresenta-se um resumo das máquinas de fabrico aditivo de areia 
existentes no mercado, tal como algumas características, já abordadas nas secções anteriores. 
 

Tabela 5 - Máquinas de Fabrico Aditivo de areia existentes no mercado 

Fabricante Princípio  Modelo Tamanho útil de construção 

ExOne 
www.exone.com 

BJ 

S-Print 800 x 500 x 400 mm 
S-Max + 1800 x 1000 x 600 mm 
S-Max 1800 x 1000 x 700 mm 
Exerial 2200 x 1200 x 700 mm 

Voxeljet 
www.voxeljet.de/en 

BJ 

VX200 300 x 200 x 150 mm 
VX500 500 x 400 x 300 mm 

VXC800 850 x 500 mm 
VX1000 1000 x 600 x 500 mm 
VX2000 2000 x 1000 x 1000 mm 
VX4000 4000 x 2000 x 1000 mm 

Wuhan Huake 3D Technology 
www.huake3d.com 

 
SLS 

HK S500 500 x 500 x 400 mm 
HK S 1000 1000 x 1000 x 600 mm 
HK S1200 1200 x 1200 x 600 mm 
HK S1400 1400 x 700/1400 x 500 mm 

Sand Made 
www.sandmade.eu 

SLS LS ONE 150 x 150 x 150 mm 

AFS Longyuan 
www.lyafs.com.cn 

SLS 
Laser Core 5100 560 x 560 x 560 mm 
Laser Core 5300 1960 x 1500 x 2600 mm 
Laser Core 7000 1400 x 700 x 500 mm 

Sentrol 
www.sentrol.net 

SLS 
SS150 150 x 150 x 150 mm 
SS600 600 x 400 x 400 mm 

SS1800 1800 x 1200 mm 

3Geometry 
www.3geometry.com 

SLS 

DSM350 HI 350 x 350 x 350 mm 
DSM500 HI 500 x 500 x 420 mm 
DSM800 HI 800 x 800 x 420 mm 

DSM1200 HI 1200 x 1200 x 420 mm 
DSM350 350 x 350 x 350 mm 
DSM500 500 x 500 x 420 mm 
DSM800 800 x 800 x 420 mm 

DSM1200 1200 x 1200 x 420 mm 
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4. Maquinagem 

 
Os processos de remoção de material formam uma família de operações onde o excesso 

de material é removido de uma geometria inicial até que se obtenha a forma final desejada. O 
grupo mais importante desta família é a Maquinagem Convencional onde uma ferramenta de 
corte afiada é usada para mecanicamente remover material de modo a obter uma geometria 
planeada. A principal ação de corte envolve uma deformação de corte no material e uma 
consequente formação de apara, como representado na Figura 26. Este processo é um dos 
mais importantes processos de fabrico por diversas razões, entre elas uma muito importante: a 
maquinagem pode ser aplicada a uma grande variedade de materiais, sendo que em teoria, 
todos os materiais sólidos podem ser maquinados. Adicionalmente, permite criar uma ampla 
gama de geometrias usando diferentes tipos de ferramentas de corte e com boa precisão 
dimensional, que pode chegar até 0,025mm, valor este muito superior ao obtido com outros 
processos e ainda com boa qualidade superficial, com rugosidades inferiores a 0,4 
micrometros. Por outro lado, apresenta algumas desvantagens tal como o desperdício inerente 
ao processo subtrativo de arranque de material, o tempo que este processo requer, que no caso 
do fabrico de algumas geometrias é superior ao conseguido no fabrico por outros processos tal 
como fundição ou forjamento. O grupo de processos denominado Maquinagem Convencional 
inclui o torneamento, furação e a fresagem [43].  

 

 
4.1. Evolução histórica do processo 

 
A maquinagem não é uma tecnologia recente e tem tido um papel fundamental no 

desenvolvimento da civilização sendo que teve o seu primeiro aparecimento no século XVII, 
quando foi construído o primeiro torno, apesar de serem conhecidos vestígios de utensílios 
com marcas de torneamento da época do Império Egípcio. A primeira fresadora apareceu no 
ano 1818, criada pelo inventor americano Eli Whitney. O trabalho mais antigo de investigação 
na maquinagem que se conhece é de Coquillat em 1851 cujo objetivo era medir o trabalho 
realizado por uma ferramenta de furar na remoção de uma dada quantidade de material [44]. 

A introdução das máquinas ferramentas motorizadas com recurso a novas fontes de 
energia, em particular a energia elétrica, e o desenvolvimento de novos materiais permitiram 
um extraordinário desenvolvimento das tecnologias de maquinagem no século XX. Durante o 

Figura 26  -  Esquema  do corte transversal  do processo  de maqu inagem [43] 
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século XIX, as ferramentas de corte usadas eram normalmente fabricadas em aços com alto 
teor de carbono e aços ao carbono ligados tratados termicamente e apresentavam a grande 
desvantagem da sua dureza diminuir durante o processo de corte devido ao calor gerado. Já no 
início do século XX, graças aos desenvolvimentos de Frederick Taylor & White, novos 
materiais como o aço rápido (HSS: High Speed Steel), permitiram reduzir em 25% os tempos 
de maquinagem, pois foi possível um aumento dos parâmetros de corte. No inicio dos anos 
20, passou a adicionar-se aos aços rápidos, cobalto dando origem aos aços super-rápidos. 
Taylor estabeleceu a equação da vida económica das ferramentas, abordada na secção 4.4.5., 
válida para velocidades convencionais, equação esta de grande importância na indústria da 
maquinagem [45, 46]. 
 
 
4.2. Maquinabilidade dos materiais 
 
 
 Os materiais mais usados nos processos de maquinagem são os ferrosos e os não 
ferrosos, mas também se pode maquinar madeira, polímeros, fibras, materiais compósitos, 
entre outros. A maquinabilidade de um material caracteriza a facilidade com que certo 
material pode ser maquinado usando ferramentas de corte e parâmetros de corte apropriados, 
e não é expressa sobre a forma de classes ou valores. Por outro lado, a maquinabilidade 
relativa de um material é expressa por meio de um valor numérico comparativo (índice ou 
percentagem) em relação a outro material tomado como padrão e, portanto, esta propriedade 
não é uma grandeza especifica de cada material, mas sim uma grandeza resultante da 
combinação de vários fatores importantes no processo de arranque de apara. Os fatores com 
maior contribuição são o material a maquinar, o material da ferramenta e a máquina-
ferramenta [43, 47, 48]. 

A maquinabilidade é influenciada pelo material a maquinar nomeadamente pela sua 
dureza, composição química e tratamento térmico. Materiais com durezas entre 170-200 HB 
apresentam boa maquinabilidade, com durezas superiores a 300 HB requerem o uso de 
ferramentas de carbonetos sinterizados em boas condições de trabalho e com durezas 
superiores a 600 HB requerem o uso de ferramentas de base cerâmica ou PCD (Diamante 
Policristalino) e CBN (Nitreto de Boro Cúbico). A composição química do material também 
influencia a maquinabilidade pois a presença de certos elementos de liga, tal como o enxofre, 
chumbo, telúrio, selénio e bismuto, melhoram a maquinabilidade de algumas ligas metálicas. 
Uma estrutura de grão grosso traduz-se numa menor maquinabilidade em relação a estruturas 
de grão fino e desse modo os tratamentos térmicos a que o material a maquinar foi sujeito, são 
um fator a considerar no estudo da maquinabilidade. Adicionalmente, a presença de inclusões, 
óxidos e outras impurezas têm um efeito negativo na maquinabilidade. Também as 
propriedades mecânicas influenciam a maquinabilidade de um certo material [46, 47]. 

Como referido, a máquina ferramenta apresenta influência na maquinabilidade 
nomeadamente a sua rigidez, precisão, condições de produção tal como a preparação da peça 
a maquinar [46]. 

A maquinabilidade pode ser avaliada através da realização de vários testes de 
maquinagem avaliando certos fatores tal como o desgaste da ferramenta, qualidade 
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superficial, forças de corte, produtividade, características da apara, volume de material 
removido por unidade de tempo, entre outros [47]. 

Como referido, é difícil quantificar a maquinabilidade de um material e por isso é 
normalmente referido na literatura o Índice de Maquinabilidade Relativo, já referido 
anteriormente, que utiliza como metal padrão de comparação o aço AISI B1112, cuja 
maquinabilidade é considerada 1 quando maquinado em condições bem definidas: velocidade 
de corte 30 m/min com uma vida útil da ferramenta de 60 minutos. Materiais que com a 
mesma velocidade de corte apresentem uma vida útil da ferramenta inferior a 60 minutos, 
apresentam fraca maquinabilidade, e apresentarão um índice de maquinabilidade inferior a 1 
enquanto que materiais com boa maquinabilidade apresentarão um índice superior a 1 [43, 
47]. 

 
4.3. Condições de corte 

 
Para que seja possível realizar uma operação de maquinagem, deve existir um movimento 

relativo entre a ferramenta e a peça a ser maquinada. O primeiro movimento é conseguido 
através do movimento de corte que se traduz numa velocidade de corte. Permite a remoção de 
apara durante uma rotação, mas por si só não permite que novas porções de material a 
remover sejam retiradas. O movimento de avanço é o movimento entre a peça e a ferramenta 
que proporciona juntamente com o movimento de corte, um levantamento repetido ou 
contínuo de apara. Este movimento apresenta uma velocidade, a velocidade de avanço. Por 
sua vez, o movimento resultante da composição dos dois movimentos anteriores é 
denominado movimento efetivo de corte. A restante dimensão que falta referir é a penetração 
da ferramenta de corte em relação à peça chamada profundidade de penetração [43, 44, 49]. 

 
4.4. Ferramentas de corte 

 

Uma ferramenta de corte apresenta uma ou mais arestas de corte e é feita de um 
material com maior dureza do que o material a cortar. A aresta de corte (cutting edge) permite 
a separação da apara do material original que está a ser trabalhado. Esta aresta faz a ligação 
entre duas superfícies, representadas na Figura 27: face de ataque (rake face) e flanco (flank). 
É a face de ataque que direciona o fluxo de apara formada pelo processo de corte e está 
orientada em relação a um certo ângulo chamado ângulo de ataque (rake angle), normalmente 
representado por α. O flanco da ferramenta proporciona uma folga entre a ferramenta e a 
superfície gerada protegendo-a da abrasão, reduzido a probabilidade de a degradar. A 
superfície de flanco está orientada segundo um ângulo chamado ângulo de alívio (relief 
angle) [43]. 

A maioria das ferramentas de corte apresentam geometrias complexas sendo que 
podem ser de dois tipos, representados na Figura 27: single-point tools, com apenas uma 
aresta de corte, e multiple-cutting-edge tools, que apresentam várias arestas de corte. As 
primeiras são usadas maioritariamente para operações de torneamento. O ponto da ferramenta 
que penetra na superfície original é arredondado com um certo ângulo chamado ângulo de 
ponta (nose radius). As ferramentas com múltiplas arestas de corte realizam a operação de 
corte através da rotação e são usadas em operações de furação e de fresagem. Ainda que a 
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forma dos dois tipos de ferramenta seja bastante diferente, a maioria dos elementos da 
geometria são semelhantes [43]. 

 
A seleção do material e da classe da ferramenta de corte é um fator de extrema 

importância que deve ser considerada ao planear uma operação de maquinagem da qual se 
pretende obter bons resultados. A escolha de uma ferramenta de corte depende de uma série 
de fatores: material a ser maquinado, tipo de operação, forma e dimensões da própria 
ferramenta, custo do material e condições de corte [47, 50]. Existem algumas propriedades 
muito importantes e requeridas no material das ferramentas de corte [44, 47]: 

• Elevada tenacidade; 
• Dureza a quente e a frio; 
• Resistência ao choque térmico; 
• Elevada condutividade térmica; 
• Baixo coeficiente de dilatação; 
• Inércia química (baixa afinidade química entre o material a maquinar o material da 

ferramenta); 
• Quimicamente estável (resistir à oxidação e difusão).  

 
Algumas das características referidas não podem ser conciliadas no mesmo material [44]. 
 

4.4.1. Materiais das ferramentas de corte 
 

Tendo em conta as características referidas, foram desenvolvidos um elevado número de 
materiais para ferramentas, entre eles: Aços rápidos (HSS), Carbonetos Sinterizados (CS), 
Carbonetos Sinterizados Revestidos (CG), Cermets (CT), Cerâmicos (C), Nitreto de Boro 
Cúbico (CBN) e o Diamante Policristalino (PDC). Os Carbonetos Sinterizados são a classe 
mais utilizada ultrapassando nos últimos anos os Aços Rápidos. Os Cerâmicos, materiais que 
apresentam maior dureza, estão a ganhar importância apesar de serem frágeis a altas 
temperaturas [44]. 
  
 
 

Figura 27  -  a)  s ingle-point  too l;  b)  multip le-cut t ing-edge tool  [43] 
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4.4.1.1. Aços rápidos (HSS) 
 
 Os aços rápidos são ligas Fe-C altamente ligadas que são utilizados devido à sua 
tenacidade e menor preço do que outros materiais. Segundo a AISI (American Iron and Steel 
Institute) podem ser classificados em duas categorias fundamentais: Aços rápidos ao 
Tungsténio – Grupo T, Aços rápidos ao Molibdénio – Grupo M [44, 51]. Dentro de cada 
categoria, existem várias classes de materiais dependendo da sua composição química. 

• Aços rápidos ao Tungsténio: O Tungsténio é o seu elemento de liga principal (12 a 
18%) possuindo também Crómio, Vanádio e por vezes Cobalto [43].  

• Aços rápidos ao Molibdénio: Contém combinações de Tungsténio (1,75 a 6%) e 
Molibdénio (3,5 a 9,5%) podendo também conter Crómio, Vanádio e Cobalto [43]. 
Na Tabela 6 são apresentadas as funções de cada elemento de liga presente nos aços 

rápidos: 
Tabela 6 - Efeito dos diferentes elementos de liga presentes nos aços rápidos [43] 

Elemento de liga Função 
Tungsténio Aumento dureza a quente e da resistência à abrasão através da 

formação de carbonetos duros. Molibdénio 
Crómio Formação de carbonetos solúveis e aumento da profundidade da 

têmpera. 
Vanádio Aumento da resistência ao desgaste pela formação de carbonetos duros. 
Cobalto Aumento da dureza a quente. 

 
As ferramentas de aço rápido sofreram dois desenvolvimentos de extrema importância 

que se traduzem no aumento da dureza superficial e na resistência ao desgaste: fabricação das 
ferramentas através de pulverometalurgia (prensagem e sinterização) e o revestimento através 
da deposição química de vapor (CVD) e deposição física de vapor (PVD). Os revestimentos 
permitem que, conservando a tenacidade de um substrato constituído por aço rápido, as 
ferramentas revestidas possam operar a velocidades de corte superiores, devido a uma 
superior resistência ao desgaste, dureza a quente e estabilidade química, características dos 
revestimentos utilizados [44]. 

 
4.4.1.2. Carbonetos Sinterizados (CS) 

 
 Também conhecidos por metal duro, são o material mais usado no fabrico de 
ferramentas, constituídos por Carboneto de Tungsténio e fabricados através de 
pulverometalurgia usando o cobalto como ligante. As partículas em pó garantem a dureza a 
quente e a resistência ao desgaste enquanto que o ligante é responsável pela tenacidade do 
material. Devido à existência de diversas classes de carbonetos sinterizados desenvolvidos e 
de modo a atender-se certas condições de maquinagem, as várias classes foram dividas em 
três grupos: P, M e K [43, 44]. 
 

• Grupo P: Compreende as classes empregues na maquinagem de metais e ligas ferrosas 
com aparas longas e dúcteis [43, 44]; 

• Grupo M: Compreende as classes que se destinam à maquinagem de metais e ligas 
ferrosas que apresentam aparas longas ou curtas – grupo de transição [43, 44]; 
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• Grupo K: Compreende as classes que se destinam à maquinagem de metais e ligas 
ferrosas que apresentam aparas fragmentadas e materiais não metálicos [43, 44].  

 
4.4.1.3. Carbonetos sinterizados revestidos (CG) 

 
 O desenvolvimento deste tipo de ferramentas por volta do ano 1970 constituiu um 
avanço significativo na tecnologia das ferramentas de corte. São ferramentas constituídas por 
um substrato de metal duro com tenacidade e por uma camada de material, 2-15 µm, 
resistente ao desgaste tal como nitreto de titânio, carbonitreto de titânio e alumina. O objetivo 
deste revestimento é conservar a tenacidade do substrato, garantir uma dureza elevada a 
quente, alta resistência ao desgaste e diminuir o coeficiente de atrito. A cobertura pode ser do 
do tipo CVD (Deposição Química de Vapor) ou do tipo PVD (Deposição Física de Vapor), 
processos estes que serão explicados numa secção dedicada aos revestimentos [43, 52]. 
 

4.4.1.4. Cermets (CT) 
 

Os Cermets são ferramentas de corte constituídas maioritariamente por Carboneto de 
Titânio, Nitreto de Titânio, Carboneto de Tungsténio, entre outros com Níquel, Cobalto ou 
Molibdénio como ligante. São materiais formados pela mistura de um material cerâmico 
numa matriz metálica que funciona como aglomerante com menor ponto de fusão. Aplicam-
se principalmente em operações de acabamento ou desbaste ligeiro devido à sua alta 
resistência a temperaturas elevadas possibilitando o trabalho a maiores velocidades de corte 
do que com ferramentas de carbonetos sinterizados, mas inferiores às aconselhadas para os 
cerâmicos. Por outro lado, a sua resistência ao choque é muito baixa e, portanto, a sua 
utilização é feita com avanços e profundidades de corte de valores médios e baixo em 
máquinas isentas de vibrações. Podem ainda ter uma cobertura PVD para melhorar a sua 
resistência ao desgaste  [43, 47, 53]. 

Apresentam menor coeficiente de atrito do que os carbonetos sinterizados devido ao 
elevado teor de Nitreto de Titânio (TiN), maior resistência à oxidação devido à elevada 
estabilidade química do Carboneto de Titânio (TiC) e maior dureza a quente [44]. 
 

4.4.1.5. Cerâmicos (C) 
 
 As ferramentas de corte cerâmicas mais utilizadas são compostas por óxido de 
alumínio (Al2O3), alumina branca prensada a frio ou por uma mistura de óxido de alumínio 
(Al2O3) com carboneto de titânio (TiC), alumina preta prensada a quente. As primeiras são 
utilizadas na maquinagem em acabamento de aços e ferros fundidos enquanto que as 
ferramentas de alumina preta permitem fazer corte interrompido. Apresentam elevada 
resistência ao desgaste, mas baixa tenacidade, possibilitando o corte a elevadas velocidades. 
A possibilidade de trabalharem a altas velocidades permite a obtenção de bons acabamentos 
superficiais dispensando posteriores operações de retificação. De notar que as ferramentas de 
corte cerâmicas não podem ser usadas a baixas velocidades de corte pois originam desgastes 
mais elevados do que os obtidos quando são usados carbonetos sinterizados e são 
inadequados para o corte de alumínio, titânio e magnésio [43, 44]. 
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 Este tipo de ferramenta conserva a sua dureza a altas temperaturas (1200ºC) e 
apresenta grande estabilidade química e resistência à oxidação e difusão. Apresenta 
deformações plásticas nulas e uma boa resistência à compressão e fraca à tração [44, 46]. 
 Mais recentemente, desenvolveram-se os cerâmicos reforçados com fibras de 
carboneto de silício (SiC), monocristais de elevada resistência mecânica chamados whiskers. 
Deste modo a tenacidade da ferramenta aumenta, pois, os monocristais de SiC constituem 
uma barreia à propagação de fissuras [44, 54]. 
 

4.4.1.6. Ultra duros (PCD e CBN) 
 
 Na categoria de materiais ultra duros para ferramentas de corte, os mais 
representativos são o Nitreto de Boro cúbico (CBN) e o diamante sintético policristalino 
(PCD) sendo que ambos apresentam durezas e resistência ao calor extremamente elevadas 
devido a ligações com carácter fortemente covalente e simetria da rede cristalina [44]. 
 As ferramentas de nitreto de boro cúbico são fabricadas a partir de grãos muito finos 
de nitreto de boro sujeitos a elevada compressão e temperatura na presença de um metal ou 
cerâmico (que forma uma fase de aglomerante) obtendo-se assim uma massa sinterizada, 
policristalina sobre a forma de pastilha ou sobre a forma de uma camada de CBN revestindo 
um substrato de carbonetos.  Apresentam elevada dureza a frio e a quente, maior do que a 
maioria dos cerâmicos e também tenacidade superior à dos carbonetos. Elevada resistência à 
oxidação, estabilidade química e pequena afinidade com os aços a elevadas temperaturas são 
também características deste tipo de materiais. A sua elevada condutividade térmica permite a 
evacuação do calor na aresta de corte de forma eficiente. São usados no corte de materiais 
com durezas superiores a 45 HRC, como por exemplo, aços ferramenta temperados, aços 
rápidos, ligas de cobalto e níquel, de elevada abrasividade [44, 46]. 
 Sendo o diamante o material mais duro, este é também utilizado como ferramenta de 
corte devido à sua elevada resistência à abrasão. Possuem assim a menor taxa de desgaste e a 
maior vida útil de todas as ferramentas principalmente onde o mecanismo de desgaste é a 
abrasão. O diamante policristalino é um material sintético obtido em condições de extrema 
pressão e temperatura (6000-7000 MPa; 1400-2000ºC), apresentando propriedades 
semelhantes às encontradas no diamante natural, mas sendo mais homogéneo. Este material é 
normalmente utilizado sobre a forma de uma camada de 0,5mm na superfície de uma base de 
carbonetos sinterizados. O seu preço é extremamente elevado: 30 a 50 vezes o custo das 
pastilhas de carbonetos sinterizados. Geralmente, ferramentas com maiores partículas de 
diamante exibem maior resistência à abrasão mas apresentam uma ponta de corte mais áspera, 
resultando em piores acabamentos superficiais das peças maquinadas.  A sua aplicação é 
comum na maquinagem de metais não ferrosos como o alumínio e abrasivos não metálicos 
como fibra de vidro, grafite e madeira e não é usado na maquinagem de aço, metais ferrosos e 
ligas de de níquel devido à afinidade química entre estes metais e o carbono (principal 
componente do diamante) [44, 49, 55, 56]. 
 
4.4.2. Revestimentos 
 

As propriedades mecânicas exigidas aos materiais das ferramentas de corte são por vezes 
contraditórias e impossíveis de obter no mesmo material. De modo a resolver tal problema, 
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foram introduzidos os revestimentos, representados na Figura 28: uma camada de 2-15 µm, 
depositada e ligada ao substrato que constitui a ferramenta, melhorando a sua performance, 
fornecendo uma superfície de alta dureza, quimicamente estável e proteção térmica. Os 
revestimentos podem ser depositados por dois processos já referidos anteriormente: PVD 
(Deposição Física de Vapor) ou CVD (Deposição Química de Vapor) [49]. 

O processo PVD consiste na deposição de filmes finos metálicos ou cerâmicos através da 
vaporização destes em câmaras especiais. Ocorre em vácuo, de modo a evitar reações do 
metal vaporizado com o ar, e a temperaturas relativamente baixas, até 600ºC. Gases como o 
azoto ou o acetileno podem ser introduzidos na câmara durante a deposição do metal de modo 
a criar revestimentos com diversas composições. O material é evaporado por calor ou 
bombardeado por iões formando um revestimento fino e altamente aderente que permite 
evitar problemas na aresta de corte como aresta postiça de corte, lascamento e deformação 
plástica mantendo a integridade tenaz do substrato. O processo CVD consiste na deposição de 
um material sólido a partir de uma fase gasosa a altas temperaturas (superiores a 1000ºC) 
dentro de um reator alimentado por gases. Ocorre uma reação química entre os gases 
presentes no reator e o produto dessa reação deposita-se no substrato e condensa formando 
uma película que se combina quimicamente com o substrato. Este revestimento vai permitir o 
aumento da velocidade de corte e conferir proteção contra o calor ao substrato, otimizando 
assim o processo de corte  [46, 49, 57, 58]. 

 
O primeiro revestimento comercializado foi o nitreto de titânio (TiN) e a partir deste, a 

maioria dos revestimentos usados industrialmente são baseados em nitretos. A geração 
seguinte era composta por revestimentos de nitreto de crómio (CrN) e carbonitreto de titânio 
(TiCN) mas foi na década de 90 que ocorreu a maior mudança na área dos revestimentos com 
a produção de revestimentos em nitreto de alumínio e titânio (TiAlN). Hoje em dia é também 
usado o carboneto de titânio (TiC) que possui uma dureza na ordem dos 3000 HV e excelente 
resistência ao desgaste por abrasão [49, 58]. No Gráfico 4 é possível conhecer as 
microdurezas Vickers de alguns dos revestimentos mais usados hoje em dia.  

Figura 28  -  a)  Ferramentas revestidas;  b)  secção transversa l de um revest imento de AlT iN [49] 
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4.4.3. Desgaste 
 
  O desgaste de uma ferramenta é considerado como uma perda contínua e microscópica 
de partículas da ferramenta devido à ação do corte. Os problemas de desgaste são de extrema 
importância pois diminuem a produtividade dos processos de corte e diminuem a qualidade 
do produto final e por isso devem ser estudados com cuidado. Devido ao contato físico entre a 
ferramenta e a peça e entre as aparas e a ferramenta, num determinado meio e em 
determinadas condições de corte, mudanças na geometria e na forma original da ferramenta 
poderão ocorrer [44, 58]. Os mecanismos de desgaste podem ser de quatro tipos, podendo 
atuar isoladamente ou combinados: abrasão, difusão, adesão e oxidação. O Gráfico 5 
representa em que condições ocorre cada tipo de desgaste referido. 

  

A abrasão é um processo mecânico de desgaste causado por partículas grandes de 
material que removem pequenas partículas da ferramenta. Este mecanismo depende das forças 
aplicadas entre as superfícies, temperatura e da compatibilidade metalúrgica entre o par de 
materiais em contato. Ocorre difusão devido a diferenças de concentração química dos 

Gráfico 4 - Microdureza V ickers (0 ,05kg f)  dos principais revest imentos u sados em ferramentas de 
corte [58] 

Gráfico 5 - Mecanismos de desgaste das ferramentas em função de alguns parâmetros de corte [59] 
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diferentes elementos na estrutura do material pois dá-se uma troca de átomos entre dois 
materiais. No caso das ferramentas de corte, o desgaste por difusão faz com que a ferramenta 
perca átomos responsáveis pela sua dureza e sendo que este processo avança, esta torna-se 
mais susceptível ao desgaste por abrasão e adesão. O fenómeno de adesão ocorre quando dois 
metais são forçados ao contato em condições de alta temperatura e pressão resultando na 
soldadura. O desgaste por oxidação ocorre devido ao elevado aquecimento da ferramenta de 
corte e à influência do meio em que se efetua a maquinagem, provocando a ocorrência de 
reações químicas. Este tipo de desgaste ocorre principalmente nas extremidades do contato 
apara-ferramenta devido ao excesso de ar nessa região. A maioria destes mecanismos de 
desgaste são acelerados a velocidades de corte e temperaturas altas [43, 44]. 
 

 O desgaste das ferramentas de corte pode dar-se de várias formas, alterando a 
morfologia e características destas. Os tipos de desgaste de maior importância são os 
seguintes: desgaste de flanco (ou frontal), desgaste de entalhe e desgaste de cratera. A Figura 
29 apresenta as principais áreas de desgaste de uma ferramenta e mostra as três formas de 
desgaste principais. Pode também ocorrer desgaste sob a forma de deformação plástica da 
aresta de corte, lascamento, fissuras e aparecimento de aresta postiça [60-62].  

 

 O desgaste do flanco, na Figura 30 a), ocorre na superfície de folga da ferramenta 
causada pelo contato entre ela e a peça sendo o tipo mais comum de desgaste em ferramentas 
de corte.  O aumento dos níveis de contato entre a ferramenta e a peça originam um 
crescimento dos níveis de atrito e de todos os problemas por ele causados. Ocasiona a 
deterioração do acabamento superficial da peça, pois modifica totalmente a aresta de corte 
original. Representada na Figura 30 b), está a formação do desgaste de cratera que está 
associada ao corte a elevadas temperaturas na interface apara-ferramenta, ocorrendo devido a 
uma combinação dos mecanismos de desgaste difusão e adesão. Ocorre na superfície de saída 
da ferramenta e não influencia diretamente a rugosidade ou a tolerância das peças obtidas, 
mas o crescimento do desgaste de cratera pode gerar a quebra da ferramenta quando tal 
desgaste se encontra com o desgaste de flanco. Já a Figura 30 c) representa o desgaste de 
entalhe que ocorre principalmente na maquinagem de materiais resistentes a altas 
temperaturas na interface apara-ferramenta e dá-se na aresta principal de corte mas pode 
também ocorrer na aresta secundária de corte com dimensões mais reduzidas [59, 60, 62].  

Figura 29  -  Principais  áreas de desgaste de uma ferramenta  e as  três formas de desgaste 
principa is: a ) desgaste de cratera;  b) desgaste de flanco; c)  desgaste de en talhe [62] 
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 A deformação plástica da aresta de corte, na Figura 31 a), é gerada pela pressão 
aplicada à ponta da ferramenta, aliada às altas temperaturas, provocando uma deterioração no 
acabamento da peça. O crescimento desta deformação pode levar à quebra da ferramenta [59, 
60]. 

O lascamento, na Figura 31 b), resulta da remoção de partículas maiores da ferramenta 
de uma só vez, principalmente em ferramentas muito frágeis ou nas condições de força 
excessiva de corte, corte interrompido e material da peça com inclusões duras. Este tipo de 
desgaste prejudica o acabamento da peça. As fissuras, Figura 31 c), são fendas causadas pela 
variação da temperatura (origem térmica) e/ou pela variação dos esforços mecânicos (origem 
mecânica). Quanto estas são de origem térmica, ocorrem perpendicularmente à aresta de corte 
e quando são de origem mecânica ocorrem paralelas à aresta. Podem ser evitadas escolhendo 
uma ferramenta mais tenaz e com a redução do avanço por dente [59, 60, 63]. 

A formação de uma aresta postiça, na Figura 31 d), advém da ocorrência de soldadura 
por pressão entre a apara e a pastilha sendo que é mais comum na maquinagem de materiais 
pastosos como aços com baixo teor de carbono, aços inoxidáveis e alumínio e quando são 
usadas baixas velocidades de corte [63]. 

 

Figura 30 - Três formas principais de desgaste: a) desgaste de flanco; b) degaste de cratera; c) desgaste de entalhe [62] 

(a) 
(b) 

(c) 
(d) 

Figura 31 - Formas de desgaste: a) deformação plástica; b) lascamento; c) fissuras; d) aresta postiça [63] 
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Quando se avalia a vida de uma ferramenta é necessário quantificar o nível de 

desgaste. Os métodos de medição de desgaste podem ser agrupados em diretos e indiretos. Os 
métodos diretos baseiam-se na medida da perda de material por parte da ferramenta de corte 
utilizando técnicas óticas, palpadores mecânicos de contato entre outros métodos. Já os 
métodos indiretos utilizam a medida de parâmetros de controle relacionados com os desgastes 
ou avarias da ferramenta e podem realizar-se durante o corte. Citam-se as variações 
dimensionais da peça, o deslocamento relativo peça/ferramenta, a variação da potência de 
maquinagem, variação das componentes de força de maquinagem, temperatura na zona de 
corte e a emissão acústica ou vibrações induzidas pelo sistema [44]. 

 
4.4.4. Critérios de fim de vida da ferramenta segundo a norma ISO 3685/1993 

 
Sendo que o desgaste das ferramentas de corte apresenta um comportamento 

progressivo é necessário que se defina até onde uma ferramenta de corte pode ser útil e 
quando esta começa a carecer das suas características operacionais de modo a evitar danos 
causados por falhas catastróficas e gastos excessivos devido a operações realizadas de forma 
inadequada. A norma ISO 3685 (1993) determina os parâmetros de medida de desgaste e os 
critérios de fim de vida das ferramentas para testes de maquinagem. Estabelece ensaios de 
maquinagem para determinar qual o período de tempo em que uma ferramenta de corte pode 
trabalhar até que seja necessária a sua substituição: tempo de vida da ferramenta de corte (T) 
[64].  

Na Figura 32 é possível conhecer os principais parâmetros utilizados na norma ISO 
3685 [64]: 

• KT = Profundidade da cratera; 
• VBB = Desgaste de flanco médio; 
• VBBmáx = Desgaste de flanco máximo; 
• VBN = Desgaste de entalhe. 

 
A norma ISO 3685 recomenda a afiação ou substituição da ferramenta quando os 

parâmetros atingirem certos níveis definidos para cada tipo de ferramenta. Refere também que 
a rugosidade superficial (ISO 468) e o crescimento repentino das forças de maquinagem 
podem ser considerados como critério de fim de vida da ferramenta [64]. 
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4.4.5. Lei de Taylor 
 

À medida que o processo de maquinagem proguide, o efeito combinado dos vários 
tipos e formas de desgaste, aumentam os níveis de desgaste das ferramentas sendo que este 
não deve ultrapassar um certo valor de modo a que não ocorra a falha da ferramenta. A 
relação típica existente entre o desgaste da ferramenta de corte e o tempo de corte é 
apresentada no Gráfico 6. Nele podem ser identificadas 3 zonas. A primeira, o período inicial 
(break-in period) é caracterizado pelo desgaste rápido da ferramenta de corte, visível pelo 
declive positivo da curva e ocorre nos primeiros minutos do trabalho. De seguida apresenta-se 
um período de desgaste a uma taxa constante (steady-state wear region) e de seguida acontece 
uma aceleração no processo de desgaste (final failure). Neste período as temperaturas são 
muito altas e em geral a eficiência do processo de corte é reduzida. Se o processo continuar, a 
ferramenta acabará por colapsar [43, 65]. 

 
 

 

Figura 32 - Parâmetros utilizados para quantificar o desgaste (adaptado) [64] 
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Se este tipo de curva for representado para diferentes velocidades de corte, é possível 
obter o Gráfico 7 e concluir que à medida que a velocidade de corte aumenta, o desgaste 
também aumenta e, portanto, o mesmo nível de desgaste é atingido em menos tempo de 
trabalho. No final de cada curva e representado com um X encontra-se o ponto em que ocorre 
a falha da ferramenta. De qualquer forma, no ambiente industrial não é comum trabalhar com 
uma ferramenta até a esse ponto pois o processo de afiação posterior seria complicado e deste 
modo, é definido um nível de desgaste que determina quando a ferramenta deverá ser 
substituída por outra. Um critério comum é o desgaste de flanco atingir um valor 
determinado, por exemplo 0,5mm, ilustrado pela linha horizontal representada no Gráfico 7 
[43]. 

  
Se estes valores forem projetados num gráfico de escala logarítmica de velocidade de 

corte vs. vida da ferramenta, o resultado é o Gráfico 8, apresentado de seguida: 
 

 

 

 

Gráfico 6 - Desgaste de f lanco  em função do  tempo de corte.  O  desgaste de flanco (FW) é usado 
como med ida do desgaste da ferramenta.  O desgaste de cra tera  segue uma  curva semelhante. [43] 

Gráf ico 7 - Efei to da  velocidade de corte no desgaste de f lanco para três  velocidades de corte [43] 
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Foi F.W. Taylor que descobriu esta relação em 1900 que pode também ser expressa 
sob a forma de equação, conhecida por lei de Taylor [43, 65]: 

vT# = C [1] 

 
• v	= velocidade de corte (m/min); 
• T	= vida da ferramenta (min); 
• n,	C = constantes empíricas de Taylor que dependem das condições de corte, 

propriedades do material e geometria da ferramenta. 
 

Deste modo, e conhecendo as constantes de Taylor para certas condições, é possível 
prever quanto tempo será possível trabalhar com uma ferramenta para diversas velocidades de 
corte sendo deste modo possível planear operações de maquinagem, a encomenda de 
ferramentas e custos das operações. Em ambiente industrial esta relação é por vezes 
substituída por critérios práticos devido à dificuldade e ao tempo necessário para fazer 
medições relativas ao desgaste de flanco [43]. 

 
4.4.6. Escolha da pastilha 
 

Os insertos para ferramentas de corte são amplamente usados devido ao seu caráter 
económico e fácil adaptação a diversos tipos de operações de maquinagem. Estão disponíveis 
numa grande variedade de formas e tamanhos e a escolha do seu tipo deve ser feita com 
cuidado pois irá influenciar os parâmetros de corte e consequentemente a qualidade final da 
peça maquinada tal como a produtividade do processo. Pastilhas redondas apresentam alta 
resistência e maior área cortante enquanto que pastilhas em forma de diamante com um 
ângulo de 35º, por exemplo, apresentam baixa resistência. O modelo mais versátil é o 
triangular e é aplicado em inúmeras operações de maquinagem. Também o ângulo de ponta 
deve ser corretamente escolhido pois afeta a resistência da ferramenta e acabamento 
superficial da peça: quanto maior o raio, mais resistência tem a ferramenta e melhor 
acabamento superficial terá a peça, mas se existir tendência a vibrações, deve ser escolhido 
um menor ângulo. Na Tabela 7 apresentam-se algumas características das pastilhas em função 
da forma e do ângulo de ponta [43, 66, 67]. 

Gráfico 8 - Velocidade de corte vs.  Desgaste da ferramenta [43] 
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Tabela 7 -  Características das pastilhas em função da forma e do ângulo de ponta [67] 

 

  

[66] 
Ângulo de ponta maior Ângulo de ponta menor 

• Aresta de corte mais robusta; 
• Faixas de avanço mais altas; 
• Maiores forças de corte; 
• Maior vibração. 

• Aresta de corte mais fraca; 
• Maior acessibilidade; 
• Forças de corte menores; 
• Menor vibração. 
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4.5. Fresagem 
 

A fresagem é uma operação de maquinagem que usa uma ferramenta do tipo multiple-
cutting-edge chamada fresa, em rotação, com diversas arestas de corte, dentes. O eixo de 
rotação da fresa é perpendicular à direção de avanço ou perpendicular à superfície a 
maquinar. A máquina que tradicionalmente permite a realização de operações de maquinagem 
chama-se fresadora. Trata-se de uma operação de corte interrompido pois os dentes da fresa 
entram e saem do material da peça a trabalhar em cada rotação da fresa sujeitando os dentes a 
ciclos de impacto e de choque térmico em cada rotação [43, 65]. 

Existem dois tipos básicos de operações de fresagem, representados na Figura 33: 
fresagem cilíndrica ou tangencial e fresagem frontal ou de topo [43] 

Na fresagem tangencial o eixo da ferramenta é paralelo à superfície a ser maquinada e o 
movimento de corte principal é o de rotação da ferramenta sendo que o avanço é realizado 
pelo material a trabalhar. Este tipo de operação resulta em menores vibrações, menores 
solicitações em termos de potência e em melhor acabamento superficial da peça. Por sua vez 
na fresagem frontal ou de topo, o eixo da ferramenta é perpendicular à superfície a ser 
maquinada. É amplamente aplicada no facejamento de grandes superfícies devido à alta taxa 
de produtividade. O acabamento superficial obtido é de pior qualidade e são visíveis marcas 
relativas ao avanço [65]. 

 
4.5.1. Condições de corte em fresagem 
 

4.5.1.1. Velocidade corte e velocidade de rotação  
 

A velocidade de corte, Vc, em m/min, é determinada na periferia da fresa, no diâmetro 
exterior desta e representa a velocidade superficial na qual a aresta de corte trabalha a peça, 
como representado na Figura 34. A velocidade de rotação, n, representa o número de rotações 
da fresa por minuto e relaciona-se com a velocidade de corte de acordo com a seguinte 
expressão [43, 68]: 

a) b) 

Figura 33  -  Operações de fresagem: a ) fresagem cil índrica  ou tangencial;  b)  fresagem frontal  ou de 
topo [65] 
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) = 	
*+

, ∗ .+
 [2] 

• n	= velocidade de rotação (rpm); 
• Vc	=	velocidade de corte (m/min); 
• Dc	= diâmetro exterior da fresa (m). 

 

 

O número de rotações por minuto é um valor dado à máquina e é calculado a partir do 
valor de velocidade de corte recomendado para a operação a realizar. Dc representa o 
diâmetro de corte da fresa em mm [68].  

 
4.5.1.2. Velocidade de avanço 

 
A velocidade de avanço ou velocidade de avanço da mesa, Vf, em mm/min, representa o 

movimento da ferramenta em relação à peça ou o movimento da peça em relação à ferramenta 
e depende do avanço por dente, fz, e do número de dentes da fresa, zn, segundo a seguinte 
expressão [43, 68]: 

*2 = 34 ∗ ) ∗ 56 [3] 

• Vf= velocidade de avanço (mm/min); 
• fz=	avanço por dente (mm); 
• n	= velocidade de rotação (rpm); 
• Zn	= número de dentes da fresa.  

 
O avanço por dente, fz, em mm/dente, é um valor básico para o cálculo dos parâmetros de 

corte. Representa a distância linear percorrida pela ferramenta enquanto um determinado 
dente está em processo de corte. Os valores recomendados são disponibilizados pelos 
fabricantes de ferramentas de corte [43, 68]. 

 
4.5.1.3. Tempo de maquinagem 

 
O tempo de maquinagem, Tc, é calculado através do conhecimento do comprimento de 

maquinagem, lm, e da velocidade de avanço, Vf [68], segundo a expressão seguinte: 

Figura 34 - Velocidade de rotação e velocidade de corte [68] 
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:; =
<=
*2

 [4] 

• Tc= tempo de maquinagem (min); 
• lm= comprimento de maquinagem (mm); 
• Vf= velocidade de avanço (mm/min). 
 

 
4.5.1.4. Taxa de remoção de material 
 

A taxa de remoção de material é o volume de metal removido em cm3 por minuto. 
Quanto maior a taxa de remoção do material, maior será a produtividade da operação, mas 
maior será a potência necessária. É calculada conhecendo os valores de profundidade de 
corte, largura e velocidade de avanço. O cálculo do volume de material removido pode 
também ser importante [68]. 

@ =
AB ∗ AC ∗ D2

1000
 [5] 

* =
AB ∗ AC ∗ <=

1000
 [6] 

 
• Q	=	taxa e remoção de material (cm3/min); 
• ap= profundidade de corte (mm); 
• ae= largura de corte (mm); 
• Vf= velocidade de avanço (mm/min). 

 
• V=	volume de material removido (cm3); 
• ap= profundidade de corte (mm); 
• ae= largura de corte (mm); 
• lm= comprimento de maquinagem (mm); 

 
A profundidade de corte, ap, em mm, representa a distância que a ferramenta penetra na 

peça, medida perpendicularmente ao plano de trabalho, na direção axial. A largura de corte, 
ae, em mm, é a dimensão que a fresa corta em cada rotação, medida na direção radial. Na 
Figura 35 está representada a profundidade de corte, ap , e a largura de corte, ae [68]. 
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4.5.2. Sentido de corte: concordante ou discordante 
 
 Durante o processo de corte é importante conhecer o sentido do avanço da mesa em 
relação à ferramenta pois este afeta o processo e as características finais da peça. O avanço da 
mesa pode dar-se no mesmo sentido ou no sentido contrário ao sentido de rotação da fresa, tal 
como representado na Figura 36. Chama-se fresagem concordante quando o sentido de 
avanço da mesa é o mesmo do sentido de rotação da fresa e fresagem discordante quando o 
sentido de avanço da mesa é contrário ao sentido de rotação da fresa [43]. 
 Na fresagem concordante, no início do corte, a espessura da apara é máxima e vai 
diminuindo até atingir uma espessura nula no final do corte, evitando desta forma o efeito do 
atrito e a possibilidade de encruamento por deformação plástica. A força de corte é 
direcionada para a mesa de trabalhado permitindo a maquinagem de peças finas. Permite 
ainda obter um bom acabamento superficial apesar da possibilidade de fratura da fresa devido 
às cargas abruptas a que os dentes são sujeitos. Já na fresagem discordante, a espessura da 
apara começa em zero e vai aumentando até que termine o corte. A necessidade da ferramenta 
penetrar na peça cria grandes forças de corte e atrito a altas temperaturas [65]. 

 

  

Figura 35  -  Pro fundidade de corte e la rgura de corte [68] 

(a) (b) 

Figura 36 - Tipos de fresagem: a) fresagem concordante; b) fresagem discordante [65] 



Desenvolvimento do processo de maquinagem de moldações em areia 

 Maria Teresa dos Santos Aguiar e Mira Paulo  51 

 
4.6. Aplicação da maquinagem no fabrico de moldações em areia para fundição  
 

Com o desenvolvimento da tecnologia de controlo numérico (CNC), a fresagem direta de 
areia, conhecida por Direct Milling, tem sido usada para criar moldações de areia para a 
fundição adaptadas ao ambiente competitivo e de mudanças repentinas na indústria. Este 
método que elimina a necessidade de fabrico de moldes e de alguns passos de trabalho 
existentes no processo comum de fabrico de moldações é indicado para a produção de séries 
pequenas e de peças de grandes dimensões [69]. 

A primeira referência acerca deste tópico é feita no inicio do século XXI, em 2001 por 
Ronald Gustafson, considerado o pai da maquinagem de areia através da patente US6286581 
B1. Esta patente descreve um método de maquinagem de um bloco de areia usando um 
equipamento de controlo numérico por computador usando uma ferramenta de corte de 
diamante ou carboneto de tungsténio de modo a obter-se uma moldação em areia através de 
um ficheiro CAD. A Figura 37 diz respeito a essa mesma patente e descreve o método 
proposto. O equipamento patenteado que pertence à empresa norte-americana Clinkenbeard 
chama-se Toolingless Clinkenbeard Process. Esta empresa afirma que através deste método 
de produção é possível reduzir em cerca de 90% o tempo de fabrico das peças [70]. 

 
De seguida apareceram novas patentes que descreviam novas metodologias tendo por 

base o processo de Gustafson recorrendo a outros dispositivos sendo que delas destacam-se as 
seguintes: 

• A method of machining a mould from a block of sand and use of said method (EP 
1334785 A1) [72]; 

• Method for milling casting moulds (WO 2003028931 A1) [73]; 
• Patternless sand mould numerical-control machining method by coating sand in 

iron mould (CN 102873272 B) [74]; 
• Method and apparatus for machining molding elements for foundry casting 

operations (US 8844606 B2) [75]; 
• Patternless sand mold and core formation for rapid casting (WO 2014093684 

A1) [76]. 
 

Figura 37 - Maquinagem de areia [70] 
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A empresa alemã Actech GmbH Advanced Casting Technologies patenteou um 
sistema de produção de moldações em areia denominado Direct Mold Milling (DMM®) 
através da patente WO 2003028931 A1, representado na Figura 38 a). Este sistema utiliza um 
equipamento de controlo numérico com 5 eixos que permite o fabrico de moldações com 
dimensões até 2400x1400x800 mm com uma área de produção de 150 m2 [77].  

Por sua vez a patente US 8844606 B2 da NOPATECH desenvolvida pela Saguenay 
Foundry, define uma estratégia de maquinagem na vertical usando um sistema de 
maquinagem comercial baseado num robot industrial, na Figura 38 b) [78]. 

A empresa britânica Casting Technology International (CTI) registou a marca 
Patternless® que define uma técnica de maquinagem de blocos de areia de alta precisão 
dimensional (±0,01mm) [79]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoje em dia o Advanced Manufacture Technology Center of China Academy of 

Machinery Science & Technology estuda ativamente este processo de maquinagem de areia, 
tendo criado uma máquina que produz moldações em areia de alta qualidade, a CAMTC, na 
Figura 39 a) [69]. Por sua vez, a empresa finlandesa Simtech Systems desenvolveu um 
software chamado Conifer Rob®, usado atualmente nas fábricas da Audi e BMW, que utiliza 
um sistema robótico para maquinar blocos de areia (Figura 39 b)) [80]. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

a) b) 

Figura 38 - a) Direct Mold Milling da Actech [77]; b) sistema da NOPATECH, em baixo [78] 

a) b) 

Figura 39  -  a)  CAMTC[81];  b)  Software Conifer Rob® [80] 
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4.6.1. Mecanismo de corte da areia 
 
O processo de maquinagem de areia consiste na colisão entre uma ferramenta e a areia 

que destrói o filme adesivo entre grãos de areia e ligante e a sua coesão, devido ao aumento 
da energia cinética da areia. Este mecanismo pode ser caracterizado como uma sequência de 
cortes interrompidos onde a camada a ser maquinada é comprimida pela face de ataque 
formando uma tensão de corte na zona de ligação dos grãos pelo ligante (binding brige, 
visível na Figura 40). Enquanto a ferramenta se move na direção v, na Figura 40, a tensão de 
corte atinge o máximo que a ligação pode suportar e esta perde a integridade [69, 82]. 

 

Visto que, durante o processo de corte, o movimento relativo entre a ferramenta e a areia 
é constante, os grãos que se vão soltando do bloco inicial irão colidir continuamente com a 
ferramenta causando um desgaste significativo, reduzido a precisão desta e afetando a 
qualidade final da moldação. O impacto constante de grãos de areia, nomeadamente de SiO2, 
com a ferramenta em rotação pode causar a perda de material na superfície da ferramenta ou a 
ocorrência de micro fissuração, visível na Figura 41 [82]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4.6.2. Dificuldades do processo de maquinagem de areia 
 
 Na maquinagem de blocos de areia existem algumas dificuldades que devem ser 
resolvidas de forma a obter produtos finais com qualidade e processos económicos e 
eficientes. Primeiramente deve ser referido o problema do desgaste das ferramentas de corte, 
já abordado na secção anterior, sendo que deste modo, o processo requer a utilização de 
ferramentas adaptadas e resistentes ao desgaste por abrasão. Deste modo será possível 

Figura 40 - Representação da estrutura da areia e do mecanismo de fresagem [82] 

Figura 41  -  Ampliação de 100 e de 200  vezes de uma past ilha  usada na  maquinagem de areia [69] 

 

100 µm 100 µm 
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maximizar o tempo de vida destas, evitando danos nas moldações maquinadas pois a mistura 
de areias com um ligante funciona como um poderoso abrasivo capaz de inutilizar alguns 
tipos de ferramentas em apenas alguns minutos de trabalho. Deste modo e de forma a 
determinar qual será o material para ferramentas de corte adequado a este processo, foram 
feitos diversos ensaios usando nomeadamente ferramentas de aço rápido (HSS – 800 HV), 
Carboneto de Tungsténio (WC – 1200 a 1800 HV) e de diamante policristalino (PCD – 5000 
a 6000 HV). Outros testes foram também realizados usando ferramentas cerâmicas. A 
friabilidade dos blocos de areia é outro fator que deve ser tido em conta na escolha de 
estratégias e condições de maquinagem de modo a preservar a integridade destes [83].  
 A qualidade do material a maquinar é também um fator que deve ser tido em conta 
pois é necessário usar blocos de areia bem compactados, ou seja, sem porosidades, de modo a 
evitar pequenos orifícios e fraturas ao longo do processo de maquinagem de modo a que as 
peças finais apresentem um bom acabamento superficial [83]. 
  Também existem algumas limitações tecnológicas que impedem a maquinagem de 
todo o tipo de geometrias complexas pois estas estão limitadas pela área de trabalho 
disponível, comprimento útil da ferramenta e pelo atravancamento da árvore da máquina. 
Outro motivo que torna a maquinagem de areia um processo complexo é a necessidade de 
proteção da máquina usada, da areia que se solta do bloco a ser maquinado. Deve visar-se a 
proteção das guias e outros componentes mecânicos do efeito abrasivo da areia de modo a 
evitar danos elétricos, mecânicos ou electrónicos. Esta proteção pode ser facilitada pela 
implementação de um sistema de aspiração integrado sendo que partículas com tamanho entre 
300 e 400 µm podem ser aspiradas usando um aspirador industrial mas aquelas com tamanho 
inferior a 100 µm depositam-se em algumas zonas na máquina e portanto a proteção de partes 
móveis pode ser uma boa solução [83]. 
 
4.6.3. Condições de corte na maquinagem de areia 
 
 Visto a areia ser um material que apenas recentemente começou a ser utilizado na área 
da maquinagem, não foram ainda determinados quais os parâmetros de corte ideais para que o 
processo permita obter os melhores resultados. Deste modo, na literatura existem já alguns 
estudos, realizados de modo a avaliar quais os melhores parâmetros de corte a usar para que o 
desgaste da ferramenta de corte seja o mínimo possível obtendo ao mesmo tempo moldações 
com boa qualidade e de forma rápida. 
 Segundo Adrián Rodríguez et al. [83], que testou ferramentas de Aço rápido (HSS), 
Carboneto de Tungsténio (Carbide) e Carboneto de Tungsténio com Revestimento de 
Diamante (Di-coated), as primeiras não são adequadas para a maquinagem de areia. O caráter 
abrasivo deste material faz com que as ferramentas de aço rápido cheguem ao fim da sua vida 
antes de maquinarem um comprimento de 30m, nas condições de corte utilizadas, 
apresentadas no Gráfico 9. Por outro lado, os outros dois tipos de ferramentas apresentam 
melhor desempenho sendo que as de Carboneto de tungsténio são capazes de maquinar até 
3200m antes de apresentarem um desgaste no flanco de 0,3mm. No caso das ferramentas com 
revestimento de Diamante, as que apresentam um melhor desempenho no corte, conseguem 
maquinar mais de 6000m até apresentarem um desgaste do flanco de 0,3mm. Os resultados 
obtidos, tal como os parâmetros de corte utilizados estão presentes no Gráfico 9. Tendo em 
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conta estes resultados, Adrián Rodríguez et al.  [83] concluiu que, neste caso, as ferramentas 
com revestimento de diamante são as mais indicadas para a maquinagem de blocos de areia. 
O problema do uso deste tipo de ferramentas é o seu alto preço, cerca de três vezes superior 
ao das ferramentas de carbonetos [71]. Adicionalmente, as primeiras apresentam problemas 
de micro-fissuração devido à colisão com os grãos de areia e portanto, o uso deste tipo de 
ferramentas requer cuidados especiais como um acopolamento à máquina rígido pois estas 
ferramentas não resistem a vibrações [83]. 

 
Dong Xiaoli et al.  [69] realizou ensaios semelhantes, usando também ferramentas de 

aço rápido, Carbonetos e PCD mas desta vez aplicando parâmetros de corte diferentes: 
velocidade de corte mais baixa, 30m/min e velocidade de avanço de 50mm/s concluindo 
também que as ferramentas de PCD são aquelas que para o mesmo tempo de maquinagem, 
apresentam o menor desgaste, recomendando este tipo de ferramenta como o ideal para o 
processo de corte de areia. Considerando que o final de vida da pastilha ocorria quando o 
desgaste do flanco atingia 0,3mm, a ferramenta de aço rápido apresentava uma vida de 
aproximadamente 9 minutos e a de Carbonetos uma vida de 15 minutos. No Gráfico 10 
apresentam-se os resultados obtidos sobre a forma de gráfico que relaciona o desgaste no 
flanco e o tempo de maquinagem para os três tipos de ferramentas. É possível ainda observar 
o estado do flanco das ferramentas utilizadas no final dos ensaios, na Figura 42. Dong Xiaoli 
et al.  [69] verificou, à semelhança de Adrián Rodríguez et al. [83], a existência de micro-
fissuração nas pastilhas de PCD, visível na Figura 42 c) [69]. 

Gráfico 9 - Desgaste no  f lanco  de di ferentes tipos de ferramentas [83] 

Gráfico 10 - Curvas de desgaste no flanco de diferentes tipos de ferramentas [69] 



Desenvolvimento do processo de maquinagem de moldações em areia 

 Maria Teresa dos Santos Aguiar e Mira Paulo  56 

 
O trabalho de Suyu Wang et al. [82] centra-se na determinação da ferramenta e dos 

parâmetros de corte mais adequados para a maquinagem de blocos de areia ligados com 
resina. Para tal foram concretizados 9 procedimentos experimentais onde os parâmetros de 
entrada eram a velocidade de rotação, velocidade de avanço, profundidade de corte e largura 
de corte. Cada um destes 4 parâmetros apresentava 3 níveis de modo a cada um dos 9 
procedimentos ser diferente dos outros 8, sendo que nos Gráficos 11, 12 e 13, são 
apresentados os resultados obtidos usando ferramentas HSS, Carbonetos e Cerâmicas [82]. 

 

 

 

 
 

 

a) b) c) 

Figura 42 - Desgaste do flanco da ferramenta: a) de aço rápido; b) de carboreto; c) PCD [69] 
 

Gráfico 11 - Desgaste no flanco da ferramenta em relação ao tempo de corte [82] 

a) b) 

Gráfico 12 - Desgaste no  f lanco  da ferramen ta em relação: a)  à velocidade de ro tação; b ) à velocidade de 
avanço  [82] 
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O Gráfico 11 apresenta o desgaste no flanco da ferramenta em função do tempo de 
corte, o Gráfico 12 a) em função da velocidade de rotação e o Gráfico 12 b) em função da 
velocidade de avanço. Por sua vez, o Gráfico 13 a) apresenta o desgaste no flanco em relação 
à profundidade de corte e o Gráfico 13 b), em função da largura de corte. 

Suyu Wang et al. [82] concluiu que usando os mesmos parâmetros de corte existem 
grandes diferenças entre o desgaste obtido nas diferentes ferramentas sendo obviamente maior 
o desgaste nas ferramentas de HSS do que nos dois outros tipos. Comprovou que este 
aumenta à medida que a velocidade de rotação, a velocidade de avanço, e a profundidade e a 
largura de corte aumentam sendo que os parâmetros mais influentes são a velocidade de 
rotação e a profundidade de corte. Em relação a qual das ferramentas apresentava melhor 
desempenho no corte, verificou-se que foi a ferramenta cerâmica, que apresentava desgastes 
semelhantes aos da ferramenta de carbonetos mas ainda assim menores. Wang et al. [82] 
considerou que ambas as ferramentas podem ser usadas na maquinagem de blocos de areia 
pois apresentam comportamentos semelhantes [82]. 

 
  

a) b) 

Gráfico 13 - Desgaste no flanco da ferramenta em relação: a) à profundidade de corte; b) à largura de corte [82] 
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2ª PARTE – PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL, RESULTADOS E 
DISCUSSÃO 

5. Metodologia e procedimento experimental 

 
Apesar do objetivo inicial do trabalho ter sido o desenvolvimento de um processo híbrido 

de fabrico de moldações em areia que combinaria o fabrico aditivo através da deposição de 
pastas de areia e a maquinagem de blocos de areia, no presente trabalho foi apenas abordado o 
processo de maquinagem. Este foi o processo escolhido devido à existência e disponibilidade 
de todos os equipamentos necessários ao seu estudo ao invés da não existência de 
equipamentos que permitiram o estudo da deposição de pastas de areia. Ainda assim, pensou-
se ser interessante manter a pesquisa bibliográfica acerca do fabrico de moldações em areia 
por processos de fabrico aditivo pois poderá servir de base para trabalhos futuros realizados 
nessa área. 

De modo a estudar o processo de maquinagem de blocos de areia para fabrico de 
moldações, diversos ensaios foram executados usando blocos de areia, tipicamente usados na 
fundição, disponibilizados pela Ferespe.  

A composição dos blocos de areia auto-secativa é a seguinte: areia de sílica (S 55/60) 
com humidade inferior a 5%, resina ligante furânica (Magnaset QP) em 1% do peso da areia e 
catalisadores (Chem Rez 2023+2016) em 25% do peso da areia. As fichas técnicas da areia, 
do ligante e dos catalisadores usados, com as suas características mais relevantes encontram-
se no Anexo III. Os blocos apresentavam dimensões de aproximadamente 660x400x200mm. 

Durante todos os ensaios, os blocos de areia usados que foram maquinados numa 
Fresadora CNC de 5 eixos com uma precisão de 0,15mm, representada na Figura 43.  
 

 
5.1. Maquinagem de forma teste 

 
Modelou-se uma sequência de canais e formas, que seriam maquinadas nos blocos, 

recorrendo ao software SolidWorks, um software CAD 3D, para posterior maquinagem 
usando a fresadora CNC referida anteriormente. O desenho a maquinar foi pensado de modo a 

Figura 43  -  Fresadora  CNC de 5 eixos u ti lizada  
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ser possível a maquinagem de canais de várias formas e profundidades, furos e zonas 
inclinadas, situações que se verificam em moldações reais, para posterior avaliação da 
qualidade superficial gerada pelo processo. O desenho da forma teste está representado na 
Figura 44. 

 
O desenho da forma teste foi inspirado numa figura presente num catálogo de 

ferramentas da empresa Sandvik Coromant. 
A maquinagem dos canais foi realizada segundo uma sequência pré-definida, sendo que, 

em cada momento, diversas medições foram realizadas. Na Figura 45 apresenta-se as diversas 
cavidades modeladas, numeradas de 1 a 12. 

 
Na Figura 46, está representado um diagrama explicativo do procedimento e metodologia 

usados: a azul escuro estão indicados os momentos em que o bloco apresentava a forma de 
teste inicialmente planeada, finalizada. A azul claro estão representadas operações de 
maquinagem intermédias ou operações de medição e de avaliação do estado do bloco e a 
cinzento, as operações de facejamento. 

 
 

Figura 44  -  Forma teste  a maquinar nos b locos de areia 

Figura 45  -  Numeração das cavidades da forma  teste  
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Para a realização das maquinagem, foram usados 3 tipos de ferramentas, todas com um 
diâmetro de 20mm, cujas fichas técnicas se encontram nos Anexos IV, V e VI:   

• End Mill (Extra Long Series): ferramenta de aço rápido (classe M2) inteiriça 05M40, 
com quatro arestas de corte da Clarkson Osborn, na Figura 47; 

 
• Fresa CoroMill ® 390: R390-020A20L-11L da Sandvik Coromant onde são 

acopoláveis duas pastilhas intercambiáveis. Neste caso, acopoloram-se pastilhas 
intercambiáveis, aos pares, de dois tipos:  

o Diamante Policristalino (PCD): pastilha R390-11T304E-P4-NL CD10 da 
Sandvik Coromant, na Figura 48 a); 

o Carboneto de Tungsténio revestido (WC): pastilha R390-11T308M-PM- 
1030 da Sandvik Coromant com revestimento PVD de nitreto de Alumínio 
e Titânio (TiAlN), na Figura 48 b); 
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Figura 46 - Metodologia para a realização de ensaios com cada tipo de ferramenta 

Figura 47 - Ferramenta EndMill de HSS 

Figura 48 - a) Pastilha intercambiável de PCD ; b) Pastilha intercambiável de WC [86, 87] 
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 A partir da metodologia apresentada anteriormente e representada na Figura 46, definiu-
se que as operações de maquinagem das formas definidas no desenho teste iram ser realizadas 
pelas ferramentas referidas anteriormente, e as operações de Facejamento (Facing) iriam ser 
realizadas com uma fresa de topo, da Sandvik Coromant (R590-050C3-111M), de diâmetro 
40mm, com três pastilhas intercambiáveis R590-1105H-PR5-NL CD10, de diamante 
policristalino, também da Sandvik Coromant. O conjunto está representado na Figura 49.  

 

 
 
Para a realização de todos os ensaios, selecionaram-se os parâmetros de corte, 

apresentados na Tabela 8: Velocidade de rotação (n) de 1500 rpm, Velocidade de avanço (Vf) 
de 3000 mm/min e profundidade de corte (ap) de 2 mm. Foram selecionados tais parâmetros 
de modo a ser feita uma comparação com os ensaios realizados por Dong Xiaoli et al. [69], 
abordados na secção 4.6.3. Visto Dong Xiaoli et al. [69] ter usado uma velocidade de avanço 
também de 3000 mm/min mas uma velocidade de corte inferior a 94,2 m/min (30 m/min), 
seria possível avaliar, qual a influência do aumento da velocidade de corte, no desgaste das 
ferramentas. O tipo de ferramentas usado por Dong Xiaoli et al. [69] é semelhante ao usado 
nos ensaios patentes no presente documento apesar de não terem sido disponibilizadas todas 
informações que poderiam ser relevantes para a comparação, tais como os fornecedores, 
referências, revestimentos, entre outras. 

 
Tabela 8 -  Parâmetros de corte usados na maquinagem dos blocos de areia 

 

 
 
 
 
 
As operações de facejamento foram realizadas usados os mesmos parâmetros de corte, 

também na Tabela 8. 

Parâmetros de corte 
Velocidade de rotação 1500 rpm 
Velocidade de corte 94,2 m/min 

Velocidade de avanço 3000 mm/min 
Profundidade de corte 2 mm 

Figura 49 - Fresa de topo usada nas operações de Facing com três pastilhas 
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 De seguida, na Figura 50, apresentam-se fotografias relativas ao processo de 
maquinagem dos blocos de areia e na Figura 51, o bloco maquinado com a forma inicialmente 
proposta.  
 

 

 
 
  

Figura 51 – Bloco com forma teste, finalizada 

Figura 50  -  Processo  de maquinagem dos b locos de a reia 
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5.1.1. Medição dimensional das ferramentas de corte 
 
Como referido anteriormente, em diversos momentos das operações de maquinagem, foi 

realizada uma medição às ferramentas de corte de modo a avaliar o desgaste sofrido. No 
momento em foi realizada cada medição, a ferramenta tinha maquinado um comprimento 
determinado. Esses valores são apresentados na Tabela 9 e serão importantes na análise que 
será feita posteriormente em relação ao desgaste das ferramentas de corte. 

 
Tabela 9 - Comprimento maquinado pela ferramenta em cada momento de medição 

Medição dimensional Comprimento maquinado 
Medição nº 1 16378 mm 
Medição nº 2 60325 mm 
Medição nº 3 141538 mm 
Medição nº 4 490622 mm 
Medição nº 5 735933 mm 

 
As medições das pastilhas de PCD e de WC foram realizadas através de uma inspeção 

ótica usando um microscópio digital Mityutoyo, com uma ampliação de 100x, usando um 
sistema de coordenadas, na Figura 52.  

 
Em cada uma das pastilhas de PCD foi marcado a laser um ponto, de modo a obter-se 

um ponto de referência que não sofreria desgaste e a partir do qual foram feitas as medições 
representadas na Figura 53. Cada medição foi realizada 3 vezes de modo a minimizar 
possíveis erros. As dimensões B e L foram usadas inicialmente para verificar 
dimensionalmente se as pastilhas estavam de acordo com as especificações do fabricante e 
não foram usadas para a posterior avaliação do desgaste. 

 

 

Figura 52  -  Microscóp io Mitutoyo 
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Também as pastilhas de WC foram marcadas a laser com um ponto, visível na Figura 54, 
tal como todas as dimensões avaliadas para o posterior cálculo do desgaste. Cada medição foi 
também realizada 3 vezes. Mais uma vez, as dimensões B e L foram usadas inicialmente para 
verificar dimensionalmente se as pastilhas estavam de acordo com as especificações do 
fabricante e não foram usadas para a posterior avaliação do desgaste. 

 
 A avaliação do desgaste sofrido pelas pastilhas, quer de PCD, quer de WC, foi feita 
tendo em consideração o par de pastilhas usado na maquinagem e a perda de material em 3 
zonas distintas: flanco lateral (dimensão Yp), aresta de topo (dimensão Xp) e espessura 
(dimensão S). Foi avaliado o desgaste nas 3 zonas primeiramente de forma distinta de modo a 
avaliar qual delas apresenta maior perda de material, ou seja, qual é a zona crítica de desgaste 
e de seguida, como um valor médio das 3 zonas para que seja possível a comparação com o 
desgaste sofrido com outros tipos de ferramentas. 

No caso da ferramenta de corte inteiriça de HSS, as medições foram feitas usando uma 
máquina de medição tridimensional da marca Mitutoyo, modelo BX303, na Figura 55, com 
recurso ao software Cosmos.  

Foi usada uma ponteira Renishaw, modelo TP2 5W, para medir as diversas dimensões 
representadas na Figura 56. As medições de raio foram realizadas 3 vezes de modo a eliminar 
possíveis erros e as medições de alturas foram realizadas 1 vez em cada lâmina de corte e 
calculada a média. Foi medida a altura de cada uma das 4 lâminas, em vários pontos bem 
definidos, ao longo de cada uma, em relação a um furo no interior da ferramenta. Foi medida 
essa altura no final da lâmina (Hf), a 5mm do furo central (H5c), a 6mm do furo central (H6c) 
e a 7mm do furo central (H7c). 

Figura 54 - Dimensões avaliadas nas pastilhas de WC 

Ponto marcado a 
laser 

Figura 53 - Dimensões avaliadas nas pastilhas de PCD 

Ponto marcado a 
laser 
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 No caso da ferramenta de HSS, a avaliação do desgaste foi feita considerando a perda 
de material em 4 zonas: em 2 raios (dimensões Rh e Rv) e em dois pontos de medição da 
altura das lâminas de corte, pontos esses o mais afastado possível (dimensões Hf e H7c). 

Foi avaliado o desgaste nas 6 zonas primeiramente de forma distinta de modo a avaliar 
qual delas apresenta maior perda de material, ou seja, qual é a zona crítica de desgaste e de 
seguida, como um valor médio das 4 zonas referidas para que seja possível a 
comparação com o desgaste sofrido com outros tipos de ferramentas. 

A par das medições dimensionais, as superfícies de corte das pastilhas de PCD e de WC e 
da ferramenta de HSS foram sujeitas a uma inspeção visual e portanto, fotografadas usando 
uma lupa estereoscópica Olympus SZH na Figura 57, com um sistema de aquisição de 
imagens Olympus DPSoft. Deste modo foi possível avaliar o desgaste ocorrido por percurso e 
o tempo de vida útil de cada tipo de ferramenta. Para uma facilitada identificação das 
fotografias, as que foram tiradas antes da maquinagem denominam-se “estado inicial” e as 
tiradas após cerca de 740 m, “estado final”. 

 
 

Figura 55 - Dimensões avaliadas na ferramenta de HSS 

Figura 56 - Máquina de medição tridimensional Mitutoyo BX303 e ponteira usadas nas medições da 
ferramenta de HSS 
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5.1.2. Medição dimensional do bloco  
 
Sempre que a forma de teste inicialmente planeada fosse finalizada no bloco, ou seja, 

quando todas as operações de 1 a 12 (na Figura 45) fossem realizadas, realizaram-se 5 
medições dimensionais em alguns pontos estratégicos usando um paquímetro digital Tesa 
Valueline IP40, com uma resolução de 0,01mm, de modo a avaliar a precisão dimensional da 
maquinagem realizada, como representado na Figura 58. 

  
Foram realizadas as seguintes medições: comprimento, largura e altura da cavidade 1, 

largura da cavidade 8 e da cavidade 9, altura da cavidade 4, da cavidade 6 e da cavidade 8. 
Na Tabela 10 apresentam-se as medições realizadas e o comprimento que já tinha sido 

maquinado nesse momento de medição. 
 

Tabela 10 - Medições dimensionais realizadas e respectivos momentos de medição 

 
 
 
 

 

Medição dimensional Comprimento maquinado 
PCD1, WC1, HSS1 245311mm 
PCD2, WC2, HSS2 490622 mm 
PCD3, WC3, HSS3 735933 mm 

Figura 57 - Lupa estereoscópica Olympus SZH 

Figura 58 - Medição do bloco usando um paquímetro digital 
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5.2. Maquinagem de cavidades para a fundição de peças  
 
Para além da maquinagem da forma teste, procedeu-se à maquinagem, num novo bloco 

de areia (660x400x200mm), de 6 cavidades iguais, de modo a servirem de moldações para a 
produção de 6 peças, após o vazamento de metal para essas mesmas cavidades. A Figura 59 
apresenta uma representação 3D do bloco com as 6 cavidades a maquinar. 

Cada uma das cavidades foi maquinada usando ferramentas diferentes e de modo a serem 
distinguidas, cada uma apresenta, no canto superior direito, um código visual único, com a 
correspondência indicada na Tabela 11. Essa marcação foi realizada usando um broca de 
6mm de diâmetro. 

Para a maquinagem, foram usadas as mesmas condições de corte usadas anteriormente na 
maquinagem da forma teste: Velocidade de rotação (n) de 1500 rpm, Velocidade de avanço 
(Vf) de 3000 mm/min e Profundidade de corte (ap) de 2 mm.  

 

 

 

Tabela 11 - Código visual para identificação das cavidades maquinadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De seguida, na Figura 60 apresenta-se uma fotografia do bloco de areia após a 

maquinagem das cavidades e da sua marcação única, que se deveria manter intacta durante o 
processo de vazamento do metal líquido. 

 

Símbolo 
 

 

 

 

 

 
Ferramenta PCD PCD WC WC HSS HSS 
Estado da 

ferramenta 
Usada Nova Usada Nova Usada Nova 

Figura 59 - Bloco de areia com 6 cavidades maquinadas 
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Na Figura 61 apresenta-se um desenho 3D das peças finais (100x100x50mm), após 

vazamento de aço em cada uma das cavidades maquinadas. No Anexo VII apresenta-se o 
desenho técnico das peças, que se obteriam após fundição, não considerando as mingas do 
metal vazado.  
 

 
Apresenta-se de seguida, na Figura 62, a metodologia usada para a obtenção das 

cavidades, usando 6 ferramentas diferentes, já referidas anteriormente. Todas as pastilhas e 
fresa denominadas como usadas dizem respeito às pastilhas e fresa usadas na maquinagem da 
forma teste, referida na secção 5.1. 

 
 

 

Facing de 
nivelamento do 

bloco

Maquinagem 
cavidade com 
pastilhas PCD 

Usadas

Maquinagem 
cavidade com 
pastilhas PCD 

Novas

Maquinagem 
cavidade com 
pastilhas WC 

Usadas

Maquinagem 
cavidade com 
pastilhas WC 

Novas

Maquinagem 
cavidade com 

ferramenta HSS 
Usada

Maquinagem 
cavidade com 

ferramenta HSS 
Nova

Marcação do código 
de identificação com 
uma broca de 6mm

Envio do bloco 
para fabrico das 

peças

Vazamento de 
aço para 

obtenção das 
peças

Medição 
dimensional e de 
rugosidade das 

peças

Figura 60 - Bloco de areia maquinado com 6 cavidades 

Figura 61  -  Peças ob tidas após o vazamento de metal  fundido para as 6  cavidades maquinadas 

Figura 62 - Metodologia para a maquinagem de cavidades para a produção de 6 peças fundidas 
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Depois da maquinagem das cavidades e antes do vazamento, as moldações foram 

pintadas com uma tinta usada na Ferespe. Após a fundição, as peças em aço vazado 
apresentavam o seguinte aspecto, apresentado na Figura 63: 

 

 
5.2.1. Medição dimensional das peças fundidas 
 
 De modo a avaliar a precisão dimensional das peças obtidas por fundição em areia, 
foram feitas 5 medições, em zonas estratégicas usando um paquímetro digital Tesa Valueline 
IP40, com uma resolução de 0,01mm. As dimensões avaliadas estão representadas na Figura 
64 e os seus valores teóricos, considerando as contrações do aço vazado (1,6%) são 
apresentados na Tabela 12. 

 
Após a realização das medições das grandezas mencionadas, calculou-se o desvio 

dimensional médio de cada peça, através da média dos desvios médios em cada dimensão 
avaliada. 
 
 

 

 
 

Figura 63  -  Peças fundidas (100x100x50mm) 

 

Aq 

Ac 

A 

L 

R 

Figura 64  -  Vista de baixo e vista  la tera l das peças fund idas e  dimensões ava liadas 
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Tabela 12 - Dimensões avaliadas e respetivos valores teóricos e valores teóricos considerando a 
contração do aço vazado 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
5.2.2. Medição de rugosidade das peças fundidas 
 

A rugosidade é uma medida que permite aferir a qualidade de uma dada superfície e é 
quantificada através da diferença entre picos e vales de uma superfície real para uma 
superfície ideal. A rugosidade de uma superfície maquinada é o resultado da combinação de 
alguns fatores tais como as condições de corte, geometria da ferramenta, geometria da peça, 
rigidez da máquina ferramenta, material da peça a maquinar e da ferramenta. Sabe-se que a 
condição de corte, no caso da maquinagem, que tem maior influência na rugosidade é o 
avanço. Velocidades de corte muito baixas podem favorecer o aparecimento de aresta postiça 
na ferramenta e que altas velocidades de avanço incrementam a diferença de alturas entre os 
picos e os vales das marcas de avanço, influenciando o acabamento superficial das peças 
maquinadas. Para a obtenção de um perfil de rugosidade torna-se necessário realizar uma 
amostragem, tateado um dado comprimento da superfície em causa. Deste modo, é possível 
construir o perfil efetivo da superfície, na Figura 65, medindo em sucessivos pontos, o desvio 
sofrido pela ponta da sonda na direção normal à trajetória desta. A partir desse perfil, pode-se 
obter o perfil de rugosidade através de uma filtragem adequada que elimina a ondulação da 
superfície [88]. 

 

A rugosidade pode ser analisada definindo diversos parâmetros, calculados utilizando 
uma fórmula para descrever a superfície. Existem muitos e variados parâmetros de 
rugosidade, mas o da rugosidade média (Ra) é o mais utilizado. Outros parâmetros comuns 
são a profundidade média de rugosidade (Rz) e a rugosidade total (Rt) [88]. 

Dimensão 
avaliada 

Valor teórico 
(mm) 

Valor teórico considerando a 
contração (mm) 

A 100 98,4 
L 100 98,4 
R 40 39,4 

Ac 25 24,6 
Aq 25 24,6 

Figura 65 - Perfil efetivo, perfil de ondulação da superfície e perfil de rugosidade 
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A Rugosidade Média (Ra) corresponde à média aritmética dos valores absolutos das 
ordenadas de afastamento (yi) dos pontos do perfil de rugosidade em relação à linha média, 
dentro do percurso de medição (lm), como representado na Figura 66 [88].  

  
Por sua vez, os parâmetros que melhor caracterizam o perfil de ondulação e o desvio de 

forma é a ondulação média (Wa) e a ondulação total (Wt), este último calculado pela 
diferença entre o pico mais alto e o vale mais baixo do perfil de ondulação [88]. 
 De modo a avaliar o acabamento superficial das peças fundidas, foram realizadas no 
CETRIB – Unidade de Tribologia e Manutenção Industrial do INEGI, algumas medições de 
rugosidade, de acordo com a norma ISO 11562. Para tal utilizou-se um rugosímetro 
HommeWerke, proveniente da Alemanha, na Figura 67 a) com uma velocidade de recuo de 
0,50mm/s com uma ponteira TKL com 300 µm de alcance, raio de ponta 5 µm e 90º de 
abertura. Realizaram-se 3 medições, na face de baixo da peça, como indicado na Figura 67 b). 

 

 
  

Figura 66 - Determinação do parâmetro Ra [88] 

a) b) 

Figura 67 - a)Análise de rugosidade; b) medições de rugosidade na face de baixo das peças fundidas 
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6. Resultados obtidos e análise 

 
6.1. Desgaste das ferramentas de corte 
 

6.1.1. Desgaste da ferramenta de PCD 
 

O Gráfico 14 apresenta os resultados obtidos para o desgaste das pastilhas de PCD, para 
diferentes comprimentos maquinados e para cada uma das 3 dimensões avaliadas e referidas 
anteriormente: Xp, Yp e S. 

Verificou-se que na dimensão Yp, representativa do flanco lateral da pastilha, o desgaste 
foi superior ao sofrido nas outras dimensões. Verificou-se ainda que o desgaste na espessura 
da pastilha (dimensão S) foi da mesma ordem de grandeza do desgaste ocorrido nas outras 
dimensões, em todos os momentos avaliados. Podemos ainda constatar que o desgaste sofrido 
pelo flanco lateral é aproximadamente o dobro do desgaste sofrido pela aresta de topo. 

No final de todas as sequências de maquinagem, ou seja, após cerca de 740 m, o maior 
desgaste sofrido nas pastilhas de PCD foi de 0,154 mm. 

  

 Apresenta-se de seguida, no Gráfico 15, a evolução do desgaste médio das pastilhas de 
PCD à medida que o comprimento maquinado aumentava. Esse desgaste médio foi calculado, 
como referido anteriormente através da média dos desgastes sofridos nas 3 dimensões 
avaliadas.  Verifica-se que o desgaste médio variou entre 0,0583 mm e 0,12278 mm. 
 Aproximando a curva obtida a uma equação do tipo potencial, obteve-se a seguinte 
equação que relaciona o comprimento maquinado (m), y, com o desgaste da ferramenta (mm), 
x. 

K = 0,0307 ∗ NO,POQQ [7] 

 

Gráfico 14 - Desgaste das past ilhas de PCD nas d imensões ava liadas em função do comprimen to 
maquinado 
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Comparando agora os valores de desgaste obtidos para as condições de corte do presente 

ensaio com os valores obtidos por Dong Xiaoli et al. [69] para uma velocidade de corte 
menor, mas igual velocidade de avanço, verifica-se que caso os blocos de areia sejam 
maquinados com uma velocidade de corte maior, o desgaste nas ferramentas de PCD será 
também maior, como referido na secção 4.6.3. Essa relação é visível no Gráfico 16, 
verificando-se também que a tendência com que o desgaste aumenta à medida que o 
comprimento maquinado aumenta, é semelhante para ambas as velocidades de corte. Em 
média, o desgaste das pastilhas quando maquinam a 95m/min é 4,9 vezes maior do que 
quando maquinam a uma velocidade de corte de 30 m/min, 3,17 vezes inferior. 

 
 
A Figura 68 a) representa a pastilha de PCD no seu estado inicial enquanto que a Figura 

68 b) representa a pastilha após cerca de 736m de maquinagem. Comparando ambos os 
estados, comprova-se a ocorrência de desgaste, embora não muito significativo, visível no 
raio de ponta da ferramenta, que aumentou. Observando de seguida a Figura 69 a) e b) 

Gráfico 15 - Desgaste médio das pastilhas de PCD em função do comprimento maquinado 

Gráf ico 16 - Desgaste das past ilhas de PCD em função do comprimen to maquinado,  para  di ferentes 
velocidades de corte 
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verifica-se a ocorrência de desgaste e de micro-fissuração na face de topo, episódio esse 
também visível na Figura 70 b). 
 

 

 

  

 

(a) (b) 
Figura 68 - Vista de cima de uma pastilha de PCD: a) estado inicial; b) estado final 

(a) (b) 

Figura 69 - Vista oblíqua de uma pastilha de PCD: a) estado inicial; b) estado final 
 

(a) (b) 

Figura 70  -  Vista la tera l da  face de topo de uma past ilha de PCD: a)  estado inicia l;  b)  estado 
final  



Desenvolvimento do processo de maquinagem de moldações em areia 

 Maria Teresa dos Santos Aguiar e Mira Paulo  75 

6.1.2. Desgaste da ferramenta de WC 
 

O Gráfico 17 apresenta os resultados obtidos para o desgaste das pastilhas de WC, para 
diferentes comprimentos maquinados e para cada uma das 3 dimensões avaliadas: Xp, Yp e S. 

Verificou-se que na dimensão Yp, representativa do flanco lateral da pastilha, o desgaste 
foi superior ao sofrido nas outras dimensões. Verificou-se ainda que o desgaste na espessura 
da pastilha (dimensão S) foi bastante inferior em relação ao desgaste ocorrido nas outras 
dimensões, em todos os momentos avaliados. O desgaste máximo sofrido pelas pastilhas de 
WC, ao fim de cerca de 736m de maquinagem, foi de 0,4923 mm e ocorreu na dimensão Yp, 
no flanco lateral da pastilha. 

 

 
Apresenta-se de seguida, no Gráfico 18, a evolução do desgaste médio das pastilhas de 

WC à medida que o comprimento maquinado aumentava. Esse desgaste médio foi calculado, 
como referido anteriormente através média dos desgastes sofridos nas 3 dimensões avaliadas. 
Verifica-se que o desgaste médio variou entre 0,0676 mm e 0,3534 mm. 

Aproximando a curva obtida a uma equação do tipo polinomial, obteve-se a seguinte 
equação que relaciona o comprimento maquinado (m), y, com o desgaste da ferramenta (mm), 
x. 

K = 3 ∗ 10RS ∗ NP + 0,0001N + 0,0905 [8] 

 
 

 

 

Gráfico 17 - Desgaste das past ilhas de WC nas d imensões aval iadas em função do comprimen to 
maquinado 
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À semelhança da análise feita para as pastilhas de PCD, compararam-se agora os valores 
de desgaste obtidos para as condições de corte do presente ensaio com os valores obtidos por 
Dong Xiaoli et al. [69] para uma velocidade de corte menor, mas igual velocidade de avanço. 
Verificou-se que maquinando os blocos de areia com uma maior velocidade de corte, obtem-
se um desgaste nas ferramentas de WC inferior. Essa relação é visível no Gráfico 19, 
verificando-se também, que em média, o desgaste das pastilhas, quando maquinam a 95m/min 
é 1,4 vezes menor do que quando maquinam a uma velocidade de corte de 30m/min, 3,17 
vezes inferior. 

 

Comparando a Figura 71 a) e Figura 71 b), verifica-se que o raio de ponta, após cerca 
de 736 m de maquinagem aumentou, revelando a existência de algum desgaste nessa zona. 
Observa-se ainda desgaste no revestimento e exposição do substrato. Observando de seguida 
a Figura 72, concluímos que o desgaste ocorreu ainda no flanco lateral e na aresta de topo da 
pastilha, alterando a sua geometria inicial.  

Gráfico 18 - Desgaste médio das pastilhas de WC em função do comprimento maquinado 

Gráfico 19 - Desgaste das pastilhas de WC em função do comprimento maquinado, para diferentes velocidades 
de corte 
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Observando a Figura 73 e a Figura 74, consegue-se constatar que as arestas visíveis 
mudaram a sua geometria, onde o ângulo que possuíam deixou de existir. Neste caso verifica-
se que já existe um desgaste algo severo e também desgaste do revestimento e exposição do 
substrato. 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 71 - Vista de cima de uma pastilha de WC: a) estado inicial; b) estado final 

(a) (b) 

Figura 72 - Vista oblíqua de uma pastilha de WC: a) estado inicial; b) estado final 

(a) (b) 

Figura 73  -  Vista la tera l da  face de topo de uma past ilha de WC: a ) estado inicia l; b)  estado 
final  
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(a) (b) 

Figura 74 - Vista lateral do flanco lateral de uma pastilha de WC: a) estado inicial; b) estado 
final 
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6.1.3. Desgaste da ferramenta de HSS 
 

O Gráfico 20 apresenta os resultados obtidos para o desgaste da ferramenta de HSS, para 
diferentes comprimentos maquinados e para cada uma das 6 dimensões avaliadas: Rh, Rv, 
H5c, H6c, H7c e Hf. 

Verificou-se o desgaste sofrido nas dimensões Rh e Rv, representativos do desgaste nos 
flancos laterais, foi superior ao sofrido nas outras dimensões, em todos os momentos em que 
foi avaliado. O desgaste em H5c, H6c, H7c e Hf, dimensões representativas da aresta de topo, 
para baixos comprimentos maquinados era pouco significativo, tendência essa que se alterou 
a partir do momento em que o desgaste do flanco lateral se revelou praticamente constante, 
aproximadamente ao fim de 142 m, momento a partir do qual, o desgaste sofrido na aresta de 
topo aumentou significativamente. O desgaste máximo sofrido pela fresa de HSS, ao fim de 
cerca de 736m de maquinagem, foi de 6,20 mm e ocorreu na dimensão Rv, no flanco lateral 
da ferramenta. 

 

Apresenta-se de seguida, no Gráfico 21, a evolução do desgaste médio da fresa de 
HSS à medida que o comprimento maquinado aumentava. Esse desgaste médio foi calculado, 
como referido anteriormente através da média dos desgastes sofridos nas dimensões Rh, Rv, 
H7c e Hf. Verifica-se que o desgaste médio variou entre 0,26 mm e 5,11 mm. 

Aproximando a curva obtida a uma equação do tipo logarítmica, obteve-se a seguinte 
equação que relaciona o comprimento maquinado (m), y, com o desgaste da ferramenta (mm), 
x. 

K = 1,2617 ∗ ln N − 3,6654 [9] 

 

Gráfico 20 - Desgaste da  ferramen ta de HSS nas d imensões ava liadas em função do comprimen to 
maquinado 
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À semelhança da análise feita para as pastilhas de PCD e de WC, comparou-se agora 
os valores de desgaste obtidos para a ferramenta de HSS, nas condições de corte do presente 
ensaio, com os valores obtidos por Dong Xiaoli et al. [69] para uma velocidade de corte 
menor mas igual velocidade de avanço. Observando o Gráfico 22, concluiu-se que 
maquinando areia com uma maior velocidade de corte, o desgaste sofrido pelas ferramentas 
relevou-se semelhante, pelo menos nos comprimentos maquinados estudados.  

 

Gráfico 21 - Desgaste méd io da ferramenta  de HSS em função do 
comprimento  maquinado  

Gráf ico 22 - Desgaste da  ferramen ta de HSS em função do comprimen to maquinado,  para  
diferen tes  velocidades de corte  
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Observando agora a Figura 75 a) e b), representativas do estado inicial e final da 
ferramenta de HSS, respectivamente, verifica-se um desgaste evidente da aresta de topo, cuja 
geometria se alterou severamente.  

 
A Figura 76 a) e b) permite-nos observar o desgaste sofrido pela ferramenta de uma 

outra perspectiva verificando a ocorrência de desgaste no flanco de topo. 
Na Figura 77 a) e b), podemos verificar que a geometria do flanco lateral se alterou 

pois sofreu um desgaste severo devido ao caráter abrasivo da areia. Verifica-se na Figura 77 
b) que a fresa queimou pois deixou de existir flanco de corte, o que levou ao seu aquecimento. 

 

(a) (b) 
Figura 75 - Vista oblíqua da ferramenta de HSS φ20: a) estado inicial; b) estado final 

Figura 77 - Vista lateral da ferramenta de HSS φ20: a) estado inicial; b) estado final 

(a) (b) 

(a) (b) 

Figura 76 - Vista de cima da ferramenta de HSS φ20: a) estado inicial; b) estado final 
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6.1.4. Comparação do desgaste sofrido pelos três tipos de ferramentas 
 

Procedeu-se ainda à comparação do desgaste sofrido pelos três tipos de ferramentas 
usados, PCD, WC e HSS, nas condições de corte usadas: velocidade de corte de 95 m/min e 
velocidade de avanço de 3000 mm/min. 

Observando o Gráfico 23 representativo do desgaste de cada ferramenta em função do 
comprimento maquinado, conclui-se que o desgaste sofrido pela ferramenta de HSS foi 
visivelmente superior ao sofrido pelas pastilhas de PCD e de WC. Em média esse desgaste foi 
37 vezes superior ao desgaste sofrido pelas pastilhas de PCD.   
 

 
O desgaste das pastilhas de WC e de PCD foi bastante inferior e pode ser observado 

com maior detalhe no Gráfico 24. Comparando estes dois tipos de pastilhas, as de PCD 
apresentam um melhor desempenho de corte visto serem aquelas que apresentam menor 
desgaste. Em média, o desgaste das pastilhas de WC foi 1,83 vezes superior ao desgaste das 
pastilhas de PCD, apesar deste valor tender a aumentar à medida que o comprimento 

Gráfico 24 - Desgaste nas diferentes ferramentas estudadas em função do comprimento maquinado  

Gráf ico 23 - Desgaste nas d iferen tes  ferramen tas estudadas em função  do comprimento  
maquinado (deta lhe do Gráf ico 23)  
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maquinado aumenta: a tendência de desgaste do PCD é praticamente constante enquanto que 
a tendência do WC é crescente, tendo por base a análise dos comprimentos maquinados em 
causa. 

Considerando as tendências de desgaste de cada tipo de ferramentas, obtidas através 
da aproximação de uma curva aos pontos obtidos experimentalmente e apresentadas nas 
secções anteriores, podemos determinar, ainda que de forma aproximada, o tempo de vida útil 
de cada uma delas. 

Definindo como limite de fim de vida útil da ferramenta, a existência de um desgaste 
de 0,3mm, como muitas vezes referido em artigos científicos relevantes, como apresentado no 
Gráfico 25, podemos concluir que a ferramenta de PCD poderia trabalhar 67000m, a de WC 
685m e a de HSS apenas 20,5m.  

Por sua vez pode ainda ser definido como limite de fim de vida útil da ferramenta, a 
existência de um desgaste de 0,5mm, sendo este o valor máximo permitido no desvio 
dimensional de moldes (referido na secção 2.2.1). Esse limite está também definido no 
Gráfico 25 e deste modo, assumindo este critério de fim de vida das ferramentas, as pastilhas 
de PCD poderiam trabalhar 801300m, as de WC 1014m e a fresa de HSS 40,5m. 
 

 

  

Gráfico 25 - Desgaste nas diferentes ferramentas estudadas em função do comprimento 
maquinado e critério de fim de vida 
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6.2. Precisão dimensional do bloco de areia maquinado 
 

 Após as medições realizadas em algumas zonas dos blocos maquinados com a forma 
teste, foram calculados os desvios dimensionais médios, em cada momento de medição, 
apresentando-se esses mesmos resultados no Gráfico 26. 

 
Verificou-se que, usando pastilhas de PCD, à medida que o comprimento maquinado 

aumenta, o desvio dimensional médio tende para zero. No caso das pastilhas de WC, à medida 
que o comprimento maquinado aumenta, o desvio dimensional passa de um valor negativo 
para um valor positivo. Em ambos os casos, à medida que o desgaste nas ferramentas de corte 
aumenta, a forma das cavidades maquinadas, aumenta dimensionalmente. Esperava-se a 
ocorrência do fenómeno contrário, pois sendo que as ferramentas se vão desgastando e 
diminuindo de tamanho, visto a cada momento não ser feita a compensação do novo diâmetro 
e da nova altura da ferramenta, a forma das cavidades deveria diminuir à medida que o 
desgaste nas ferramentas aumenta. Esta ocorrência pode ser explicada pela gradual perda de 
integridade por parte do bloco, à medida que a maquinagem avançada, facilitando o arranque 
de grãos de areia adjacentes aos arrancados efetivamente pela ferramenta de corte, ainda que 
desgastada. 

No caso da maquinagem usando a fresa de HSS, verifica-se que o desvio dimensional 
no primeiro momento de medição era positivo, de aproximadamente 0,4mm, mas no segundo 
momento de medição diminuiu para -0,5mm. Esta variação pode ser justificada pelo elevado 
nível de desgaste sofrido pela ferramenta no momento da medição do bloco, que já não tinha 
a capacidade de maquinar as formas inicialmente planeadas, mas sim, formas 
dimensionalmente menores. Já na terceira medição, o desvio dimensional médio diminuiu 
ligeiramente. De notar que, nos diversos momento de maquinagem com a fresa de HSS, 
apenas a altura era compensada, eliminando-se dessa forma a influência do desgaste na aresta 
de topo, mas mantendo-se a influência do desgaste no flanco lateral.  
 Analisaram-se de seguida os valores máximo e mínimo dos desvios dimensionais 
usando cada tipo de ferramenta e definindo assim a precisão dimensional obtida pelo processo 
de maquinagem de blocos de areia, apresentando-se esses dados na Tabela 13. 

Gráfico 26 - Desvios d imensionais méd ios em d iferen tes  momentos de med ição  



Desenvolvimento do processo de maquinagem de moldações em areia 

 Maria Teresa dos Santos Aguiar e Mira Paulo  85 

 

Tabela 13 - Precisão dimensional obtida nas moldações maquinadas com diversas ferramentas 

 

 
 
 
 
 
 

Verifica-se que a maquinagem de moldações usando pastilhas de WC permite obter a 
melhor precisão dimensional, seguida da maquinagem com pastilhas de PCD e com a fresa 
HSS, esta última revelando a pior precisão dimensional.  

 A causa mais provável para os desvios positivos que ocorreram tanto na maquinagem 
com pastilhas de WC como com a fresa de HSS poderá ser o facto da maquinagem das 
moldações ocorrer com a presença de areia nas cavidades que não é aspirada e que funciona 
como 3º corpo no mecanismo de desgaste, retirando mais material às moldações do que 
aconteceria caso o processo ocorresse sem areia nas cavidades. No caso da maquinagem com 
PCD, onde os blocos não apresentam desvios positivos, visto ter representado a primeira série 
de maquinagens, verificou-se que ao longo destas, a areia foi aspirada, de modo a verificar 
qual o acabamento que o processo permitia obter. Verifica-se deste modo, que a areia presente 
no interior das cavidades influência a precisão dimensional obtida nas moldações. 

Verifica-se ainda que o efeito do desgaste das ferramentas é compensado, embora 
indevidamente, pelo desgaste das moldações provocado pela presença de areia. 
 
  

Ferramenta Precisão dimensional obtida 
(mm) Gama de valores (mm) 

PCD + 0 
- 0,41 0,41 

WC + 0,09 
- 0,21 0,3 

HSS + 0,4 
-0,51  0,91 
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6.3. Acabamento superficial do bloco maquinado 
 
 Seria de todo o interesse realizar uma medição da rugosidade de algumas amostras 
maquinadas dos blocos e areia, de forma a conhecer qual o acabamento que cada tipo de 
ferramenta permite obter. Não foi possível realizar este tipo de medição devido ao caráter 
altamente rugoso do material em questão, incompatível com a resolução do rugosímetro 
óptico disponível e portanto, a avaliação do acabamento superficial foi feita como uma 
avaliação visual e qualitativa do acabamento obtido após a maquinagem com cada tipo de 
ferramenta. 

 

 
 Comparando o acabamento obtido na maquinagem realizada com pastilhas de PCD e 
de WC, é possível reconhecer que estes são bastante semelhantes, reconhecendo-se o ângulo 
bem demarcado entre paredes verticais e horizontais, zona essa circundada a azul. Quando se 
observa a Figura 78 c) verifica-se que esse ângulo entre paredes verticais e horizontais deixou 
de ser bem demarcado, tornando-se agora, quase um fillet. Este acontecimento deve-se ao 
elevado desgaste sofrido pela ferramenta de HSS que deixou de possuir uma aresta de corte 
bem definida, tornando-se quase uma ferramenta do tipo Bowl. Este acontecimento é também 
visível comparando as Figuras 79 a), b) e c), nomeadamente, as áreas assinaladas.  

Deve ainda ser referido que no caso da maquinagem usando a fresa de HSS e após ter 
queimado, esta deixou algumas formas com um caráter algo irregular, não liso, como é visível 
na Figura 80 a) e b). 

Verificou-se que em todas as maquinagens, devido ao tipo de arranque dos grãos de 
areia, as paredes maquinadas poderão conter falhas de grãos, vazios visíveis a olho nú que 
prejudicam o acabamento superficial da peça. A ferramenta de corte ao passar pelo bloco 
arranca grãos que poderão trazer consigo outros grãos, formando-se superfícies irregulares e 
com os vazios referidos, visíveis na Figura 80. 

 

a) b) c) 

Figura 78 - Detalhe dos blocos de areia maquinado usado diferentes tipos de ferramentas: a) PCD; b) WC; c) 
HSS 
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Figura 80 - Detalhe do bloco de areia maquinado usando a fresa de HSS  

Figura 79 - Detalhe dos blocos de areia maquinado usando diferentes tipos de ferramentas: a) PCD; 
b) WC; c) HSS 

Figura 81 - Vazios visíveis nas superfícies maquinadas 



Desenvolvimento do processo de maquinagem de moldações em areia 

 Maria Teresa dos Santos Aguiar e Mira Paulo  88 

6.4. Precisão dimensional das peças fundidas 
 
  

Na Tabela 14 apresentam-se os desvios dimensionais médios das grandezas avaliadas 
nas peças fundidas em relação ao valor teórico considerando a contração do aço vazado 
(1,6%), dessas mesmas grandezas. 
 

Tabela 14 - Desvios dimensionais médios das peças fundidas 

Desvios dimensionais médios (mm) 

Tipo de ferramenta Estado das ferramentas 
Usada Nova 

PCD 1,42 1,28 
WC 1,62 1,29 
HSS 1,63 1,33 

 
 
 O Gráfico 27 apresenta a mesma informação da Tabela 14 mas desta vez, de forma 
gráfica de modo a permitir uma análise comparativa mais simples. Verifica-se que o desvio 
dimensional médio máximo obtido é de 1,63mm, no caso da maquinagem da cavidade usando 
a fresa de HSS, no estado usado. Esta ferramenta era aquela que apresentava maior desgaste e, 
portanto, era de esperar que a peça obtida através da maquinagem realizada por ela fosse 
aquela que apresentasse menor precisão dimensional visto a ferramenta já não se encontrar no 
melhor estado de corte e visto grande parte das suas arestas de corte já se encontrarem 
bastante adulteradas. 
 Comparando agora os valores que dizem respeito às maquinagens usando ferramentas 
no estado Usado, verifica-se que a maquinagem com pastilhas de PCD, as que apresentavam o 
menor desgaste, provoca peças com melhor precisão dimensional do que a maquinagem com 
pastilhas de WC e com a fresa de HSS, esta com o maior valor de desgaste. Esta última é o 
tipo de ferramenta que permite obter o maior desvio dimensional médio. Esta relação entre o 
valor dos desvios dimensionais médios e o desgaste apresentado em cada tipo de ferramenta 
verifica-se também no caso em que a maquinagem foi realizada com ferramentas Novas e 
explica-se pelo desgaste que é sofrido durante o processo de maquinagem das cavidades, 
influenciando a precisão dimensional final. 
 Analisando agora os valores obtidos para cada tipo de ferramenta, mas comparando o 
estado destas, verificamos que, por exemplo, no caso das pastilhas de PCD, a precisão 
dimensional obtida é maior no caso da maquinagem usando pastilhas novas ao invés das 
usadas. Este fenómeno verifica-se também na maquinagem das cavidades maquinadas com 
pastilhas de WC e com a fresa de HSS.  
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 De notar que se verifica uma maior amplitude de valores do desvio dimensional médio 
entre a ferramenta de corte no estado Usado (0,2752mm), do que no estado Novo 
(0,1676mm). 

 

 
 Visto a precisão dimensional da fundição em areia ser tradicionalmente apresentada 
por escalões de grandeza, pensou-se ser interessante analisar, em função de cada grandeza, se 
as peças obtidas por fundição se encontram dentro das tolerâncias usadas no processo 
tradicional de fundição em areia. Como referência, foram utilizadas as tolerâncias 
dimensionais apresentadas no Anexo II. Considerou-se que para a fundição em areia devem 
ser usadas as classes de tolerâncias CT10 a CT14, recomendadas na norma ISO 8062-2. Visto 
os valores apresentados nas tabelas presentes no Anexo II dizerem respeito a processos 
completamente desenvolvidos onde os fatores que poderão influenciar a precisão dimensional 
estão completamente controlados, usou-se como referência a tolerância intermédia, neste caso 
a classe CT12, visto o processo de maquinagem utilizado no fabrico das moldações ser ainda 
bastante recente e pouco desenvolvido e não se enquadrar em nenhuma das categorias. 
 Como apresentado na secção 5.2.1, foram avaliadas 5 dimensões em cada uma das 
peças fundidas. No caso em que duas dimensões apresentavam o mesmo valor teórico (por 
exemplo Ac e Aq ou A e L), o valor do desvio médio foi calculado através da média dos 
desvios presentes em cada dimensão. As Tabelas 15, 16 e 17 apresentam os valores das 
tolerâncias dimensionais CT12 e os desvios médios obtidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 27 - Desvios dimensionais médios das peças fundidas 
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Tabela 15 - Tolerância dimensional CT12 e desvios médios obtidos nas peças cujas moldações foram maquinadas com  
pastilhas de PCD 

 

 
 

 

 

 

Tabela 16 - Tolerância dimensional CT12 e desvios médios obtidos nas peças cujas moldações foram maquinadas com as 
pastilhas de WC 

 

 

 

 

 

 

Tabela 17 - Tolerância dimensional CT12 e desvios médios obtidos nas peças cujas moldações foram maquinadas com a 
fresa de HSS 

 

 
 

 
 

 
 

 
Analisando as Tabelas 15, 16 e 17, pode verificar-se que todos os desvios se 

encontram conforme a tolerância dimensional CT12. De notar que os desvios que têm em 
consideração as dimensões de 25mm (Ac e Aq) estão agravados devido à existência do plano 
de apartação adjacente à dimensão Aq. Esta dimensão poderá ser adulterada devido à 
existência de rebarbas devido ao incorreto encaixe das duas meias moldações. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Dimensões 
avaliadas 

Valor 
teórico 

Valor teórico 
considerando 

contração (mm) 

Tolerância 
dimensional 
CT12 (mm) 

Desvio médio  
PCD Usadas 

(mm) 

Desvio médio 
PCD Novas 

(mm) 
Ac*, Aq* 25 24,6* ±2,3 +1 +0,9 

R 40 39,4 ±2,5 -0,6 -0,6 
A, L 100 98,4 ±3 -2 -2,3 

*Perpendicular ao plano de apartação 

Dimensões 
avaliadas 

Valor 
teórico 

Valor teórico 
considerando 

contração (mm) 

Tolerância 
dimensional 
CT12 (mm) 

Desvio médio  
WC Usadas 

(mm) 

Desvio médio 
WC Novas 

(mm) 
Ac*, Aq* 25 24,6 ±2,3 +0,6 +0,9 

R 40 39,4 ±2,5 -0,8 -0,9 
A, L 100 98,4 ±3 -2,2 -2,6 

*Perpendicular ao plano de apartação 

Dimensões 
avaliadas 

Valor 
teórico 

Valor teórico 
considerando 

contração (mm) 

Tolerância 
dimensional 
CT12 (mm) 

Desvio médio  
HSS Usada 

(mm) 

Desvio médio 
HSS Nova 

(mm) 
Ac*, Aq* 25 24,6 ±2,3 -0,4 -0,03 

R 40 39,4 ±2,5 -0,4 -0,5 
A, L 100 98,4 ±3 -2,1 -2,7 

*Perpendicular ao plano de apartação 
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6.5. Acabamento superficial das peças fundidas 
 
 Após a medição da rugosidade nas superfícies das peças fundidas, obteve-se os 
seguintes parâmetros, apresentados na Tabela 18: Ra, característico do perfil de rugosidade e 
Wt, característico do perfil de ondulação. 
 

Tabela 18 - Rugosidade média aritmética e ondulação total das peças fundidas 

 

 
 

 
 
 
 
Verifica-se que a rugosidade média aritmética das peças fundidas se encontra abaixo 

dos valores característicos de rugosidade das peças fundidas fabricadas na Ferespe, neste 
caso, 12,5 a 25 Ra. Considera-se deste modo, que o fabrico de peças através de moldações 
maquinadas, permite obter rugosidades dentro dos parâmetros usados no fabrico tradicional 
por calcação de areia. 

Analisando agora a ordem de grandeza dos valores de Ra com os valores de Wt, 
constata-se que os valores relativos ao perfil de ondulação são bastante superiores. Deste 
modo, é possível concluir que as peças fundidas apresentam uma não planeza da face ou 
defeito de forma algo significativo comparando com a sua rugosidade superficial. 

O Gráfico 28 representa os valores da rugosidade média aritmética para cada peça e o 
Gráfico 29 representa os valores da ondulação média também para cada peça. 

 

 
 No caso da maquinagem de cavidades usando ferramentas Usadas, verificamos que o 
uso das pastilhas de PCD permite obter peças fundidas com a menor Ra, seguido do uso das 

Ferramenta Estado  Rugosidade média 
aritmética Ra (µm) 

Ondulação total Wt 
(µm) 

PCD Usada 5,95 74,33 
Nova 7,64 106,36 

WC Usada 7,13 125,68 
Nova 6,09 88,68 

HSS  Usada 7,76 214,95 
Nova 5,10 106,50 

Gráfico 28 - Rugosidade méd ia ari tmét ica  Ra das peças fundidas 
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pastilhas de WC. A cavidade maquinada com a fresa Usada de HSS, originou uma peça com 
uma maior rugosidade Ra do que as anteriores. No caso do uso de pastilhas Novas, observa-se 
um resultado em todo contrário ao uso das ferramentas Usadas: a maquinagem com pastilhas 
de PCD origina peças com uma maior rugosidade média aritmética do que no caso de serem 
usadas pastilhas de WC ou a fresa de HSS, esta última sendo aquela que permite obter o 
menor valor de rugosidade.  
 Por outro lado, no caso do uso de pastilhas de PCD, verifica-se que à medida que estas 
se desgastam, a rugosidade das peças finais diminui, algo que não se verifica com os outros 
dois tipos de ferramenta, cujo desgaste se revela num aumento da rugosidade. Tal facto pode 
ser explicado pelo baixo grau de desgaste das pastilhas de PCD: sendo que apenas existe uma 
pequena alteração no raio de ponta da ferramenta após o comprimento maquinado estudado, 
acredita-se que, com o aumento do raio se verifica numa diminuição da rugosidade. No caso 
das pastilhas de WC e na fresa de HSS, como o desgaste verificado é superior ao das pastilhas 
de PCD, e ocorreu uma alteração mais significativa da forma das arestas de corte, pensa-se 
que estas alterações possam resultar num corte menos preciso e logo, num aumento da 
rugosidade quando o desgaste aumenta. Esse aumento da rugosidade foi mais significativo no 
caso da fresa de HSS, coerente com o também superior desgaste sofrido por esta ferramenta. 
Esta tendência verifica-se também no parâmetro Wt, característico do desvio de forma da 
superfície das peças: à medida que o desgaste aumenta nas pastilhas de PCD, o desvio de 
forma das superfícies diminui, enquanto que no caso das pastilhas de WC e da fresa de HSS, 
o desvio de forma aumenta. 
 

 

 
No caso das ferramentas Usadas, verifica-se que quanto maior for o desgaste existente, 

maior será o desvio de forma das superfícies das peças fundidas: obtêm-se superfícies mais 
planas usando pastilhas de PCD, seguidas das pastilhas de WC e por fim da fresa de HSS. No 
caso da maquinagem usando pastilhas novas, a tendência anterior já não se verifica: usando 
pastilhas de WC obtemos peças com menor desvio de forma, sendo que é semelhante o uso de 
pastilhas de PCD e da fresa de HSS. 

Gráfico 29 - Ondulação total Wt das peças fundidas 
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Constatou-se ainda, no momento das medições que tanto a rugosidade média 

aritmética como a ondulação total apresentavam valores superiores na zona periférica da peça 
e menores na zona central. 

Deve ainda ser referido que sendo que as moldações foram pintadas antes do 
vazamento do metal, os parâmetros medidos vêm desde já influenciados negativamente, visto 
esta pintura pretender a diminuição da rugosidade das peças finais. 

 
Analisando o acabamento das peças fundidas a nível qualitativo verifica-se que a peça 

correspondente à cavidade maquinada com a fresa de HSS usada, aquela que no momento da 
maquinagem apresentava o maior desgaste, não apresenta esquinas vivas. Todas as esquinas 
estão arredondadas devido ao elevado desgaste que a fresa demonstrava, como patente na 
Figura 82. Tal acontecimento verificou-se também na maquinagem da forma teste como já 
referido na secção 6.3.  

 

 

  

Figura 82 - Peças fundidas: à esquerda peça da cavidade maquinada com a fresa de HSS Usada e 
à direita com a fresa de HSS Nova 
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6.6. Análise de Custos 
 

Na secção 6.1 foi feito um estudo sobre o desgaste que cada tipo de ferramenta sofria, 
quando sujeita às mesmas condições de trabalho de modo a avaliar qual a melhor ferramenta a 
usar na produção de moldações em areia por maquinagem. De modo a que esta avaliação seja 
feita da forma mais correta, o preço das ferramentas deve também ter sido em conta e, 
portanto, apresenta-se de seguida uma análise baseada no aspeto económico do processo.  

Na Tabela 19 apresentam-se os diferentes tipos de componentes e ferramentas 
necessários à maquinagem e o seu custo unitário. 

 
Tabela 19 - Componentes e pastilhas com respetivos custos e classificação dos custos 

 
 
 
 
 

 
De seguida procedeu-se ao cálculo do custo total que deverá ser suportado quando se 

pretende maquinar um bloco de areia usando uma ferramenta de PCD, de WC e de HSS, 
valores esses apresentados na Tabela 20: 

 
Tabela 20 - Tipo de ferramenta a usar e respetivo custo operacional total 

 
 
 
 

 
 

Sendo que cada tipo de ferramenta não apresenta tempos de vida úteis semelhantes, o 
seu limite de fim de vida deve também ser considerado. Considerou-se como limite de fim de 
vida a existência de um desgaste de 0,5mm na ferramenta de corte, coerente com o desvio 
dimensional máximo tradicionalmente previsto no fabrico de moldes, limite já apresentado na 
secção 6.1.4. Os limites de fim de vida calculados apresentam-se de seguida na Tabela 21. 
Apresenta-se o comprimento útil que cada ferramenta pode maquinar e o volume que 
consegue retirar até que se atinja um desgaste significativo anteriormente definido. 
 

Tabela 21 - Tipo de ferramenta e respectivos comprimentos útil e volume útil de maquinagem 

 
 
 
 
 
 

Tipo Custo unitário (€) 
Pastilhas PCD 87,1  
Pastilhas WC 13,65  

Fresa HSS 57  

Tipo Custo operacional total (€) Descrição 
Pastilhas PCD 174,2 2 pastilhas de PCD 
Pastilhas WC 27,3 2 pastilhas de WC 

Fresa HSS 57  Fresa HSS 

Tipo Comprimento útil (m) Volume maquinado útil (cm3)  
Pastilhas PCD 801300 32052000 
Pastilhas WC 1014 40564 

Fresa HSS 40 1620 
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De modo a avaliar qual das ferramentas é mais económica tendo em consideração a sua 
capacidade de trabalho, procedeu-se ao cálculo do Custo/cm3 ou seja, o custo de cada tipo de 
ferramenta por cada centímetro cúbico de material que esta consegue retirar sem que atinja 
um nível de desgaste significativo.  

 
Tabela 22 - Tipo de ferramenta e respetivo custo por centímetro cúbico maquinado 

 
 
 
 
 

 
Analisando de seguida a Tabela 22, verifica-se que as pastilhas de PCD são aquelas que 

apresentam um menor custo por cada centímetro cúbico de material que é possível maquinar. 
Por sua vez, a fresa de HSS apresenta o maior custo por centímetro cúbico dos 3 tipos de 
ferramenta de corte, cerca de 6475 vezes superior ao custo das pastilhas de PCD. Quanto ao 
custo das pastilhas de WC, este é cerca de 124 vezes superior ao custo das pastilhas de PCD e 
cerca de 52 vezes inferior ao da fresa de HSS.  

  

Tipo 
Custo operacional total (€)  Volume maquinado útil (cm3)  Custo/cm3 

(€/cm3) 
Pastilhas PCD 174,2 32052000 0,0000054 
Pastilhas WC 27,3 40564 0,0006730 

Fresa HSS 57  1620 0,035185 
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7. Considerações finais 

 
7.1. Conclusões 
 
 Após a realização da pesquisa bibliográfica e do trabalho prático desenvolvido e 
apresentado no presente documento, é possível aferir algumas características, vantagens e 
desvantagens do processo de fabrico de moldações em areia através de maquinagem quando 
comparado com o processo tradicional de fabrico de moldações, por calcação. 
 
7.1.1. Desgaste das ferramentas de corte 
 

• A maquinagem usando pastilhas de PCD é aquela que apresenta um melhor 
comportamento em termos de desgaste, seguida da maquinagem com pastilhas de WC 
e com fresa de HSS, esta última a que apresentava o maior nível de desgaste; 

 
• Nas mesmas condições de corte, o nível de desgaste das pastilhas de PCD foi 37 vezes 

inferior do que o degaste da fresa de HSS e 1,8 vezes inferior do que das pastilhas de 
WC; 
 

• No processo de maquinagem de blocos de areia auto-secativa, o desgaste no flanco é 
superior ao desgaste da aresta de topo;  

 
7.1.2. Precisão dimensional permitida pelo processo 
 

• A maquinagem usando pastilhas de WC foi aquela que permitiu obter moldações com 
melhor precisão dimensional, seguida da maquinagem com pastilhas de PCD e por fim 
com a fresa de HSS; 

 
• Constatou-se que a presença de areia não aspirada durante o processo de corte causa 

desvios dimensionais positivos nas moldações visto esta funcionar como um 3º corpo 
no mecanismo de desgaste; 

 
• O efeito do desgaste das ferramentas é compensado, ainda que indevidamente, pelo 

desgaste nas moldações, provocado pela presença de areia não aspirada; 
 

• Verificou-se que quanto maior for o desgaste das ferramentas de corte, pior será a 
precisão dimensional das peças fundidas originárias de moldações maquinadas. 

 
7.1.3. Acabamento superficial permitido pelo processo 
 

• A maquinagem com a fresa de HSS provoca moldações com arestas arredondadas e 
superfícies irregulares, sendo a ferramenta que permite obter o pior acabamento 
superficial em relação às outras ferramentas estudadas. 
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7.1.4. Análise de custos 
 

• A maquinagem de moldações em areia usando pastilhas de PCD é 13000 vezes mais 
económica do que usando a fresa de HSS, e ainda 125 vezes mais económica do que 
usando as pastilhas de WC. 

 
7.1.5. Comparação com o processo tradicional de fabrico de moldações em areia 
 

• Usando uma sequência de maquinagens realizada por um sistema CNC é possível o 
fabrico de moldações com cavidades que após o vazamento de ligas metálicas 
originam componentes finais de forma mais simples, rápida e económica do que se a 
produção de moldações fosse realizada convencionalmente; 
 

• Todas as peças obtidas estão de acordo com as especificações da norma ISO 8062-2, 
referentes à precisão dimensional requerida para peças fundidas produzidas através de 
moldações usadas tradicionalmente na fundição em areia; 
 

• Os valores de rugosidade média aritmética das peças fundidas encontram-se abaixo 
dos padrões usados no processo tradicional de fundição de areia, nomeadamente 
abaixo dos parâmetros usados na Ferespe; 

 
• Este processo de maquinagem de moldações de areia permite a poupança de tempo 

relativamente ao fabrico de moldações pelo método tradicional; 
 

• Com as informações recolhidas através dos estudos realizados, pensa-se que este 
processo poderá funcionar como uma alternativa viável ao fabrico tradicional de 
moldações particularmente para peças peças únicas e séries pequenas. 

 
 
7.2 Trabalhos futuros 
 

Com vista ao fabrico de moldações em areia para a indústria da fundição por este 
processo, com as melhores propriedades mecânicas quer em termos de acabamento 
superficial, precisão dimensional e económicas, é essencial a realização de alguns trabalhos 
futuros, entre eles: 

 
 

• Utilização do método Taguchi de modo a avaliar quais os parâmetros de corte mais 
favoráveis no processo de maquinagem de blocos de areia; 

 
• Repetição dos ensaios realizados garantindo a compensação do diâmetro e 

comprimento da ferramenta de corte desgastada após cada momento de medição; 
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• Realização de testes de maquinagem posicionando o bloco verticalmente de modo a 

estudar a influência da areia maquinada e não aspirada, no desgaste das ferramentas e 
no acabamento superficial e precisão dimensional das moldações e das peças fundidas; 

 
• Estudo do processo de deposição de pastas para posterior desenvolvimento do 

processo de fabrico aditivo de areia, por deposição de areia e ligante; 
 

• Comparação de custos unitários de moldações obtidas convencionalmente e de 
moldações obtidas por maquinagem de modo a determinar o número de peças 
economicamente rentável para cada um dos processos; 

 
• Instalação de um sistema de sopragem e de aspiração mais eficiente para evitar a 

maquinagem de cavidades onde a areia está permanentemente em contato com a 
ferramenta e com a cavidade. 

  



Desenvolvimento do processo de maquinagem de moldações em areia 

 Maria Teresa dos Santos Aguiar e Mira Paulo  99 

 

8. Referências Bibliográficas 

 
[1] H. W. S. Wanlong Wang, James G. Conley, Rapid Tooling Guidelines For Sand 

Casting, 2010. 
[2] K. G. Swift and J. D. Booker, "Chapter 3 - Casting Processes," in Manufacturing 

Process Selection Handbook, ed Oxford: Butterworth-Heinemann, 2013, pp. 61-91. 
[3] S. Sulaiman and A. M. S. Hamouda, "Modeling of the thermal history of the sand 

casting process," Journal of Materials Processing Technology, vol. 113, pp. 245-250, 
6/15/ 2001. 

[4] C. Part. (2008, 12-02-2016). Sand Casting. Available: 
http://www.custompartnet.com/wu/SandCasting 

[5] B. C. Neto, "Avaliação do Reaproveitamento de areia de fundição como agregado em 
misturas asfálticas densas," Escola de Engenharia de São Carlos - Universidade de São 
Paulo, São Carlos, 2004. 

[6] A. B. d. Magalhães, "Como obter uma peça fundida," Introdução à Fundição, 2009. 
[7] N. University. (2006-07, 15-02-2016). Sand Casting. Available: 

http://materialrulz.weebly.com/uploads/7/9/5/1/795167/binder_mcm_02.pdf 
[8] P. Beeley, "8 - Production techniques 1 the manufacture of sand castings," in Foundry 

Technology (Second Edition), ed Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001, pp. 443-
546. 

[9] C. Ammen, The complete handbook of sand casting: Tab Books, 1979. 
[10] G. d. A. Soares, Fundição: Mercado, Processos e Metalurgia, 2000. 
[11] T. V. R. Rao, Metal Casting: Principles And Practice: New Age International (P) 

Limited, 2007. 
[12] A. Handbook, "Volume 15 Casting," Materials Park: ASM International, 2008. 
[13] T. I. Casting. (2016, 7-3-2016). Advantages of Investment Casting vs. Sand Casting, 

Die Casting. Available: http://www.thompsoninvestmentcastings.com/advantages-of-
investment-casting.html 

[14] E. C. Santos, M. Shiomi, K. Osakada, and T. Laoui, "Rapid manufacturing of metal 
components by laser forming," International Journal of Machine Tools and 
Manufacture, vol. 46, pp. 1459-1468, 2006. 

[15] I. Gibson, D. W. Rosen, and B. Stucker, Additive manufacturing technologies: 
Springer, 2010. 

[16] F. A. d. S. Gomes, "Comparação de processos de fabrico aditivo que utilizam metais," 
Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica, FEUP, 2014. 

[17] Y. Pan, X. Zhao, C. Zhou, and Y. Chen, "Smooth surface fabrication in mask 
projection based stereolithography," Journal of Manufacturing Processes, vol. 14, pp. 
460-470, 10// 2012. 

[18] V. Petrovic, J. R. Blasco, J. V. Haro, and L. Portolés, Additive manufacturing 
solutions for improved medical implants: INTECH Open Access Publisher, 2012. 

[19] A. Druschitz, C. Williams, D. Snelling, and M. Seals, "Additive Manufacturing 
Supports the Production of Complex Castings," in Shape Casting: 5th International 
Symposium 2014, ed: John Wiley & Sons, Inc., 2014, pp. 51-57. 

[20] K. d. B. Nyembwe, DJ van der Walt, JG Bhero, S, "Assessment of surface finish and 
dimensional accuracy of tools manufactured by metal casting in rapid prototyping 
sand moulds," 2012, vol. 23, p. 14, 2012-12-03 2012. 



Desenvolvimento do processo de maquinagem de moldações em areia 

 Maria Teresa dos Santos Aguiar e Mira Paulo  100 

[21] L. A. C. D. F. G. Casalino�, A. Ludovico, "A technical note on the mechanical and 
physical characterization of selective laser sintered sand for rapid casting," Journal of 
Materials Processing Technology pp. 1-8, 2004. 

[22] E. S. Almaghariz, "Determining When to Use 3D Sand Printing: Quantifying the Role 
of Complexity," Industrial and Systems Engineering, YOUNGSTOWN STATE 
UNIVERSITY, 2015. 

[23] D. Snelling, H. Blount, C. Forman, K. Ramsburg, A. Wentzel, C. Williams, et al., 
"The effects of 3D printed molds on metal castings," in International solid freeform 
fabrication symposium, 2013. 

[24] V. AG, "Large-format sand molds for metal casting," Voxeljet, Ed., ed. Germany, 
2015. 

[25] Engineering.com. (2016, 2-3-2016). Sand Casting on a Large Scale with the S-Max 
3D Printer from ExOne > ENGINEERING.com. Available: 
http://www.engineering.com/3DPrinting/3DPrintingArticles/ArticleID/9816/Sand-
Casting-on-a-Large-Scale-with-the-S-Max-3D-Printer-from-ExOne.aspx 

[26] EXOne. (2015, 2-3-2016). S-Max Furan. Available: 
http://www.exone.com/Portals/0/Systems/S-Max/X1_SMaxFuran_US.pdf 

[27] D. Stevenson. (2014, 3-3-2016). 3D Sand Printing – Cores & Moulds for the Foundry 
Industry. Available: 
https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/foredrag/2015/stoperifoufebruar2
015_3d-sand-printing--cores--moulds-for-the-foundry-industry_david-stevenson.pdf 

[28] EXOne. (2015, 2-3-2016). S-Max + Phenolic. Available: 
http://www.exone.com/Portals/0/Systems/S-Max-Plus/X1_SMaxPlusPhenolic_US.pdf 

[29] EXOne. (2015, 2-3-2016). Exerial. Available: 
http://www.exone.com/Portals/0/Systems/exerial/X1_Exerial_US.pdf 

[30] Voxeljet. (2016, 3-3-2016). Industrial 3D printers | Voxeljet SYSTEMS. Available: 
http://www.voxeljet.de/en/systems/ 

[31] Voxeljet. (2016, 3-3-2016). Material of Voxeljet 3D printers. Available: 
http://www.voxeljet.de/en/systems/material/ 

[32] Voxeljet, "VX200: The compact entry into the world of 3D printing," ed, 2013. 
[33] Voxeljet, "VX4000: The large-format 3D printing system," ed, 2015. 
[34] Voxeljet, "VXC800: The continuous 3D printer," ed, 2013. 
[35] Y. Tang, J. Y. H. Fuh, H. T. Loh, Y. S. Wong, and L. Lu, "Direct laser sintering of a 

silica sand," Materials & Design, vol. 24, pp. 623-629, 12// 2003. 
[36] J. L. Song, Y. T. Li, Q. L. Deng, and D. J. Hu, "Rapid prototyping manufacturing of 

silica sand patterns based on selective laser sintering," Journal of Materials Processing 
Technology, vol. 187–188, pp. 614-618, 6/12/ 2007. 

[37] H. 3D, "HK S500, HK S10000, HK S1200, HK S1400," ed, 2014. 
[38] S. Made, "Sand Made LS ONE," ed, 2015. 
[39] A. Longyuan, "Laser Core 5100," ed. 
[40] S. 3D, "3D Printer Series: Sand," ed. 
[41] 3Geometry. (2016). Specifications. Available: 

http://www.3geometry.com/specifications.html 
[42] H. X. Wang, H. J. Y. Fuh, S. Y. Wong, and X. Y. Tang, "Laser Sintering of Silica 

Sand – Mechanism and Application to Sand Casting Mould," The International 
Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 21, pp. 1015-1020. 

[43] M. P. Groover, Fundamentals of modern manufacturing: materials processes, and 
systems: John Wiley & Sons, 2007. 

[44] J. P. Davim, Princípios da maquinagem. Coimbra, 1995. 



Desenvolvimento do processo de maquinagem de moldações em areia 

 Maria Teresa dos Santos Aguiar e Mira Paulo  101 

[45] M. V. Ribeiro, M. R. V. Moreira, and J. R. Ferreira, "Optimization of titanium alloy 
(6Al–4V) machining," Journal of Materials Processing Technology, vol. 143–144, pp. 
458-463, 12/20/ 2003. 

[46] R. A. C. Homem, "Estudo do processo de maquinagem de ligas de Titânio," Mestrado 
Integrado em Engenharia Mecânica, FEUP, INEGI, 2014. 

[47] D. Ferraresi, Usinagem dos metais: Editôra Edgard Blücher, 1970. 
[48] S. Coromant. (2016, 1-3-2016). Usinabilidade - definição. Available: 

http://www.sandvik.coromant.com/pt-
pt/knowledge/materials/workpiece_materials/machinability_definition/pages/machina
bility-%e2%80%93-definition.aspx 

[49] J. P. Davim, Machining: fundamentals and recent advances: Springer Science & 
Business Media, 2008. 

[50] S. Coromant. (2016, 1-3-2016). Introdução. Available: 
http://www.sandvik.coromant.com/pt-
pt/knowledge/materials/cutting_tool_materials/introduction/pages/default.aspx 

[51] R. M. U. Nogueira, "Obtenção e estudo de insertos sinterizados de aços rápidos AISI 
M2, M3/2 e T15," Pós Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais - PGCEM, 
Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC, 2004. 

[52] S. Coromant. (2016). Metal duro revestido. Available: 
http://www.sandvik.coromant.com/pt-
pt/knowledge/materials/cutting_tool_materials/coated_cemented_carbide/pages/defaul
t.aspx 

[53] S. Coromant. (2016). Cermet. Available: http://www.sandvik.coromant.com/pt-
pt/knowledge/materials/cutting_tool_materials/cermet/pages/default.aspx 

[54] S. Coromant. (2016, 9-3-2016). Cerâmica.  
[55] S. Coromant. (2016, 9-3-2016). Diamante policristalino.  
[56] CIMM. (2016, 9-3-2016). Diamante | Usinagem - CIMM. Available: 

http://www.cimm.com.br/portal/material_didatico/4823-diamante#.VuAU1ZOLRD1 
[57] R. Precision. (2016, 10-3-2016). PVD Coatings | CVD Coatings | TD Coatings. 

Available: http://www.richterprecision.com/faq.html 
[58] V. M. d. Sá, "Avaliação do desgaste da ferramenta de metal duro revestida com TiN 

no fresamento do aço ABNT4140 temperado e revenido, utilizando duas fresas de 
diâmetros diferentes," Engenharia Mecânica, Pontificia Universidade Católica de 
Minas Gerais, 2010. 

[59] P. A. Carla, "Title," unpublished|. 
[60] Usinagem - Desgaste da Ferramenta. Available: 

http://www.geocities.ws/cmovbr73/ProcFabr_Cap4_Desgaste.pdf 
[61] S. Coromant. (2016, 14-3-2016). Desgaste da ferramenta. Available: 

http://www.sandvik.coromant.com/pt-
pt/knowledge/milling/troubleshooting/tool_wear/pages/default.aspx 

[62] U. B. Souto, "Tool wear monitoring in the milling process by acoustic emission," Tese 
de Doutoramento, Universidade Federal de Uberlândia, 2007. 

[63] S. Coromant. (2016, 14-3-2016). Desgaste nas arestas de corte. Available: 
http://www.sandvik.coromant.com/pt-
pt/knowledge/materials/cutting_tool_materials/wear_on_cutting_edges/pages/default.a
spx 

[64] ISO, "ISO 3685:1993 - Tool-life testing with single-point turning tools," ed, 1993. 
[65] V. Marinov, "Manufacturing Technology," ed. 
[66] R. A. Gizelbach, CNC Machining: Goodheart-Willcox, 2009. 



Desenvolvimento do processo de maquinagem de moldações em areia 

 Maria Teresa dos Santos Aguiar e Mira Paulo  102 

[67] S. Coromant. (2016, 15-3-2016). Formato da pastilha. Available: 
http://www.sandvik.coromant.com/pt-pt/knowledge/general_turning/how-to-achieve-
good-component-quality/insert-information/insert-shape/pages/default.aspx 

[68] S. Coromant. (2016, 15-3-2016). O processo de fresamento. Available: 
http://www.sandvik.coromant.com/pt-
pt/knowledge/milling/formulas_and_definitions/the_milling_process/Pages/default.as
px 

[69] X. L. X.Dong, Z.Shan, F.Liu, "Rapid Manufacturing of Sand Molds by Direct 
Milling," Tsinghua Science and Technology, vol. 14, pp. 212-215, June 2009 2009. 

[70] R. Gustafson, "Method for machining sand block into sand molding elements 
including sand molds and sand cores for metal casting foundry operations," ed: 
Google Patents, 2001. 

[71] A. Rodríguez, A. Calleja, D. Olvera, F. J. Peñafiel, and L. N. López de Lacalle, "Sand 
moulds milling for one-of-a-kind pieces," AIP Conference Proceedings, vol. 1431, pp. 
479-485, 2012. 

[72] J. Marcussen, N. Paaske, H. M. Pedersen, and M. Rasmussen, "A method of 
machining a mould from a block of sand and use of said method," ed: Google Patents, 
2003. 

[73] B. Hentschel, R. Alijew, and D. Gantner, "Method for milling casting moulds," ed: 
Google Patents, 2003. 

[74] "Patternless sand mould numerical-control machining method by coating sand in iron 
mould," ed: Google Patents, 2015. 

[75] P. Dubuc and M. Savard, "Method and apparatus for machining molding elements for 
foundry casting operations," ed: Google Patents, 2014. 

[76] H. BOHRA, S. N. Ramrattan, M. K. Joyce, P. D. FLEMING, and P. IKONOMOV, 
"Patternless sand mold and core formation for rapid casting," ed: Google Patents, 
2014. 

[77] Actech. (2016, 30-3-2016). DMM - Direct Mold Milling- ACTech GmbH. Available: 
http://www.actech.de/index.php?id=88&L=0 

[78] Nopatech. (2016, 30-3-2016). Um modelo revolucionário, sem processo de moldagem. 
Available: http://nopatech.com/ 

[79] C. T. Internacional. (2016, 30-3-2016). The Patternless® Process. Available: 
http://www.castingstechnology.com/public/services/specialprocesses/scppatternlessma
in.asp 

[80] S. S. Inc. (2016, 30-3-2016). Conifer Rob. Available: 
http://www.easysimulation.com/web/html/coniferrob_en.htm 

[81] L. Taian Companion Machinery CO. (2012, 30-3-2016). Digital processing machine 
mold CAMTC-SMM600 

  Available: http://www.ttmn.com/web/135896/productDetail/116692 
[82] S. Y. Wang, L. L. Ma, and W. J. Yang, "Experimental study on tool wear in NC dry 

milling resin sand mold materials," in Applied Mechanics and Materials, 2013, pp. 
777-781. 

[83] A. Rodríguez, L. N. L. De Lacalle, A. Calleja, A. Fernández, and A. Lamikiz, 
"Maximal reduction of steps for iron casting one-of-a-kind parts," Journal of cleaner 
production, vol. 24, pp. 48-55, 2012. 

[84] R. P. E. Krivoš, R. Madaj, "Effect of technological parameters on the quality and 
dimensional accuracy of castings manufactured by patternless process technology " 
Archives of Metallurgy and Materials vol. 59, 2014. 

[85] Z. D. S. Ji Fu Xu, Yan Zheng Li, Feng Liu, "Research of Wear Mechanisms of PCD 
Cutting Tools in Sand Mold Milling," Advanced Materials Research, vol. 774-776, pp. 
1164-1169, 2013. 



Desenvolvimento do processo de maquinagem de moldações em areia 

 Maria Teresa dos Santos Aguiar e Mira Paulo  103 

[86] S. Coromant, "R390-11T304E-P4-NL CD10: Pastilha CoroMill® 390 para 
fresamento," ed. 

[87] S. Coromant, "R390-11T308M-PM 1030: Pastilha CoroMill® 390 para fresamento," 
ed. 

[88] R. Gonçalves, "Avaliação do Desempanho de Ferramentas com Diferentes Tipos de 
Diamante Policristalino," Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2008. 

[89] I. T. 213, "Geometrical product specifications (GPS) — Dimensional and geometrical 
tolerances for moulded parts,"  vol. ISO 8062-2, ed, 2013-07-01. 

  



Desenvolvimento do processo de maquinagem de moldações em areia 

 Maria Teresa dos Santos Aguiar e Mira Paulo  104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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Anexo I – Saídas recomendadas em função da altura de extração  
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Anexo II - Tolerâncias dimensionais para fundição (ISO 8062-2) [89] 
 

• Casting dimensional tolerance grades for long-series production raw castings 

 
• Casting dimensional tolerances  
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Anexo III – Ficha técnica do bloco de areia (areia, ligante e catalizadores) 
 

• Areia 
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• Ligante 
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• Catalizadores 
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Anexo IV – Ficha técnica da ferramenta 05M40 End Mill 
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Anexo V – Ficha técnica das pastilhas R390-11T304E-P4-NL CD10 [86] 

 
  

03/03/2016 Insert R390-11T304E-P4-NL CD10 for CoroMill 390

http://www.sandvik.coromant.com/pt-pt/products/Pages/productdetails.aspx?c=R390-11T304E-P4-NL+CD10 1/1

R39011T304EP4NL CD10
Pastilha CoroMill® 390 para fresamento

Pictures shown describe a group
of similar products and may not
be an exact illustration of the

product presented

 

 

 
 
 

Informações sobre o produto
Código para pedido
ISO R39011T304EP4NL CD10
ANSI R39011T304EP4NL CD10
ID do material 5745449
Código de barra 11569180
   
Descrição do produto
Pastilha CoroMill® 390 para fresamento
   
   
   

Preço e disponibilidade
Faça login para obter mais informações sobre preço e
disponibilidade

insert seat size code, SSCM 11

insert seat size code, SSCN 11

tipo de operação, CTPT Light

Raio do canto, RE 0.4mm

Comprimento da aresta de corte, L 11.45mm

comprimento da aresta alisadora, BS 2.2mm

espessura da pastilha, S 3.59mm

Largura da pastilha, W1 6.8mm

profundidade de corte máxima, APMX 4mm

Sentido, HAND R

formato e tamanho da pastilha,
CUTINT_SIZESHAPE

COR: CoroMill 390 11T3

interface de fixação da pastilha,
CUTINT_CLAMPSURF

40°60° countersunk hole and nonflat surface

 

código da ferramenta, TSYC R390..EP..NL

Classe, GRADE CD10

peso do item, WT 0.002 kg

classe de tolerância da pastilha, TC E

Cobertura, COATING Uncoated

ângulo de folga principal, AN 21 deg

designação da aplicação do quebra
cavacos por fabricante, CBMD

NL

código de condições da aresta de corte,
CECC

F

número de arestas de corte, CEDC 1

número de cantos, CNC 1

diâmetro do furo de fixação, D1 2.8 mm

código de montagem da pastilha, IFS 3

tipo de item, ITEMTYPE Insert

ângulo da aresta de corte principal, KRINS 90 deg

comprimento efetivo da aresta de corte, LE 4 mm

quantidade de lados de um item da
ferramenta ou item de corte, NSIDE

1

ID de liberação do pacote, RELEASEPACK 03.2

Substrato, SUBSTRATE HM

código da aresta de corte modificada, TCE A

classificação de materiais nível 1, TMC1 Aluminium/Nonferrous

propriedade da aresta Wiper, WEP TRUE
N fz: 0.17 mm(0.10.2) vc: 1860 m/min(18451905)
Click here to customize cutting data

 



Desenvolvimento do processo de maquinagem de moldações em areia 

 Maria Teresa dos Santos Aguiar e Mira Paulo  112 

Anexo VI – Ficha técnica das pastilhas R390-11T308M-PM- 1030 [87] 
 
  

14/04/2016 Insert R390-11 T3 08M-PM 1030 for CoroMill 390

http://www.sandvik.coromant.com/en-gb/products/pages/productdetails.aspx?c=R390-11%20T3%2008M-PM%201030&m=5745715 1/1

R39011 T3 08MPM 1030
CoroMill® 390 insert for milling

Pictures shown describe a group
of similar products and may not
be an exact illustration of the

product presented

 

 

 
 
 

Product information
Ordering code

ISO R39011 T3 08MPM 1030
ANSI R39011 T3 08MPM 1030
Material ID 5745715
Bar code 12107454
   
Product Description

CoroMill® 390 insert for milling
   
   
Replacement product exist

ISO R39011 T3 08MPM 1130
ANSI R39011 T3 08MPM 1130
Product Description CoroMill® 390 insert for

milling

   

Price and availability
Log in for more information about price and availability

insert seat size code, SSCM 11

insert seat size code, SSCN 11

operation type, CTPT Medium

Corner radius, RE 0.8mm

cutting edge length, L 11.45mm

wiper edge length, BS 1.2mm

insert thickness, S 3.59mm

Insert width, W1 6.8mm

depth of cut maximum, APMX 10mm

hand, HAND R

insert size and shape, CUTINT_SIZESHAPE COR: CoroMill 390 11T3

insert clamping interface,

CUTINT_CLAMPSURF
40°60° countersunk hole and nonflat surface

 

tool style code, TSYC R390..MPM

grade, GRADE 1030

weight of item, WT 0.002 kg

tolerance class insert, TC M

coating, COATING PVD

clearance angle major, AN 21 deg

chip breaker manufacturer's designation,

CBMD
PM

cutting edge condition code, CECC E

cutting edge count, CEDC 2

corner count, CNC 2

fixing hole diameter, D1 2.8 mm

insert mounting style code, IFS 3

item type, ITEMTYPE Insert

major cutting edge angle, KRINS 90 deg

cutting edge effective length, LE 10 mm

number of sides of a tool item or cutting

item, NSIDE
1

release pack id, RELEASEPACK 06.1

Substrate, SUBSTRATE HM

tipped cutting edge code, TCE S

wiper edge property, WEP TRUE
P fz: 0.12 mm(0.080.2) vc: 270 m/min(260275)
M fz: 0.12 mm(0.080.2) vc: 290 m/min(275295)
Click here to customize cutting data
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Anexo VII – Desenho técnico das peças obtidas por fundição 
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