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Resumo:O presente estudo objetiva explorar, através de um levantamento bibliográfico, quais são os parâmetros 
e métodos mais adequados ao processo de fresamento. Com a finalidade de facilitar o acesso e o entendimento 
das informações pertinentes, foi desenvolvido um referencial teórico a respeito do processo e suas variáveis. 
Nesse estudo são apresentados os parâmetros envolvidos no processo,  como avanço,  velocidade de corte,  a 
estratégia e o sentido de corte, e como estes parâmetros se relacionam com resultados esperados de acabamento 
superficial  final  da  peça  e  os  custos  que  estes  parâmetros  implicam ao processo.  Conclui-se  que,  para  um 
processo com menor custo e melhor acabamento final, é necessário ater-se aos parâmetros que demonstraram 
maior influência, como a velocidade de corte e o sentido do corte.
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1. Introdução
A necessidade de redução nos tempos de fabricação de peças impulsiona a procura por 

novas  maneiras  de  se  obter  resultados  otimizados,  principalmente  no  que  diz  respeito  a 
usinagem  por  fresamento,  onde  são  obtidas  peças  em  larga  escala  e  com  geometrias 
particulares. Nos processos de fabricação, tentam-se adaptar os parâmetros e as seqüências as 
necessidades e disponibilidade de prazo, custo e especificações de acabamento.  É comum 
realizar o cruzamento das informações dos processos e modificações de estratégias para que o 
processo se torne mais rápido, econômico e que respeite as especificações.

É  fato  em que  se  tratando de  peças  únicas,  ou  de  geometrias  particulares,  alguns 
processos de usinagem, tem custos elevados. Os serviços, principalmente os automatizados 
como é o caso dos CNC’s, tornam-se muito caros. Assim buscam-se modificações para que os 
processos  de fabricação  consigam alcançar  os  melhores  resultados  com relação a  custo e 
tempo de produção. 

Quando se aplicam essas modificações nos processos de usinagem por fresamento, 
principalmente  no  que  diz  respeito  aos  processos  que  precisam  de  acabamento  com 
tolerâncias restritas, há dificuldades com relação ao alcance da velocidade de corte, pois é 
necessário  alcançar  uma  rotação  mínima  necessária  para  que  a  ferramenta  alcance  a 
velocidade de corte ideal para um material especifico, caso isso não aconteça, o corte torna-se 
deficiente,  proporcionando acabamento  ruim e erros  dimensionais  pelo  grande esforço no 
corte, essa dificuldade fica muito clara quando em operações de acabamento. 

Usualmente se faz necessário o uso de ferramentas de diâmetro adequado para que a 
máquina possa proporcionar a respectiva velocidade de corte do material, porém, se a peça 
tiver  geometria  cujos raios internos sejam menores que o raio da ferramenta o corte será 
deficiente, comprometendo então o acabamento final da peça.

mailto:osielw@yahoo.com.br
mailto:brunops3@brturbo.com.br
mailto:lapilatti@utfpr.edu.br


Neste  trabalho,  pretende-se  desenvolver  um  levantamento  na  bibliografia, 
relacionando os principais parâmetros para usinagem para fabricação e sua influencia quanto 
aos custos de fabricação e o acabamento final da peça.
2. Sistemas CAD/CAM

Com a necessidade de otimização de tempo na indústria de fabricação, os sistemas de 
CAD/CAM vêm auxiliando  na  melhoria  da  qualidade  da  manufatura  de  superfícies  com 
geometrias  complexas,  num  menor  período  de  tempo,  elevando  a  produtividade  e 
minimizando os custos da fabricação.

Este sistema auxilia a manufatura de um produto a partir da geração de um modelo 
tridimensional  em um sistema de CAD,  e  deste,  são geradas  as  coordenadas que  quando 
transferidas  para  o  sistema de  CAM, com base  no  modelo  geométrico  tridimensional  da 
superfície a ser usinada calcula a trajetória da ferramenta, dados que posteriormente  serão 
transformadas em uma linguagem de máquina CN. O sistema CAM permite o controle de 
todas as variáveis que o processo necessita.  Essa tecnologia tem se mostrado vantajosa para 
processos de usinagem em geometrias complexas. A utilização do sistema CAM gera gastos 
menores  de tempo no desenvolvimento  do programa NC, minimizando erros humanos na 
programação e a possibilidade de simulação da manufatura prevendo possíveis falhas.

O inicio do trabalho é o desenvolvimento do sólido da peça de trabalho num espaço 
tridimensional  em  um  software  CAD.  Conforme  explicado  por  Schützer  e  Helleno 
(2005,2006), o sistema CAD é capaz de representar com segurança todas as configurações e 
características da peça real, como as dimensões, que são os parâmetros que o sistema CAM 
utilizará  para gerar  as  coordenadas.  Esses sólidos são gerados por elementos  geométricos 
simples  como  linhas  e  curvas  até  à  complexos  modelos  matemáticos,  que  podem  ser 
manipulados a fim de obter o peça final desejada.

Após  a  etapa  de  modelamento  virtual  em  CAD,  passasse  então  para  fase  de 
manufatura,  nesta  etapa  o  software  irá  ler  as  informações  criadas  na  plataforma  CAD e 
solicitará os parâmetros de processo para que este possa gerar então a programação para a 
máquina.

Nesta etapa, o sistema CAM, baseia-se nas superfícies da peça de trabalho em CAD 
para gerar as coordenadas dos pontos onde a ferramenta deve passar. Segundo Cavalheiro 
(1998),  a  transferência dos dados do sistema CAD para o sistema CAM é baseada numa 
malha  de  pequenos  triângulos  gerados  sobre  a  superfície  da  geometria  real  com valores 
restritos de tolerância e quanto menor essa tolerância de triangulação melhor será a descrição 
da geometria.  Os sistemas de CAM baseiam-se numa aproximação que é imposta por um 
limite máximo e mínimo de tolerância ao modelo geométrico e então determina a trajetória de 
ferramenta que melhor se adapta à faixa, conforme ilustrado na Figura 1, mostrando a faixa de 
tolerância determinada pelos limites máximos e mínimos onde a ferramenta tem liberdade 
para movimentar. (OLIVEIRA, A. C., 2002).

Com o desenvolvimento das tecnologias de CAD e CAM, é possível simular em um 
ambiente virtual o processo de usinagem, através da geração automática da trajetória bem 
como pela flexibilidade do sistema na definição de métodos diferenciados de usinagem, que o 
software  aplicará  no  modelo  sólido  determinando  um processo  de  usinagem específico  e 
gerando o programa NC final.



Figura 1 – Aproximação do sistema CAM
Fonte: Oliveira, A. C. (2002)

É possível notar que os autores Schützer e Helleno (2005, 2006) e Oliveira, A. C., 
(2002), demonstram que estes softwares atuam na conversão dos dados lançados no software 
numa linguagem que a máquina entenda, essa linguagem é denominada NC, que depende do 
modelo da máquina. Os programas NC são gerados com linguagem corresponde à máquina e 
ao CNC em questão. 

Ainda,  este  tipo  de  linguagem  baseia-se  na  interpolação  linear  (G01)  e  circular 
(G02/G03), que transmite para a máquina a posição em que a ferramenta deve passar para 
usinar as superfícies complexas (SHÜTZER, HELENO, 2005, 2006). 

Na figura 2 são ilustrados os três métodos de interpolação encontrados nos sistemas 
CAM segundo Oliveira. A. C. (2002).

Figura 2 – Interpolações da trajetória da ferramenta

Fonte: Oliveira, A. C. (2002)

Oliveira A. C. (2002) ainda detalha estes sistemas da seguinte maneira:
Interpolação linear: Trata-se de uma curva traçada com pequenos segmentos de reta 

onde na linguagem da máquina utiliza-se somente a função G01, porém neste método a peça 
final  necessita  de  considerável  tolerância  dimensional,  caracteriza-se  pelo  acabamento 
superficial de baixa qualidade e prejudicando o total desempenho da velocidade de avanço 
devido ao elevado numero de informações que a máquina precisa processar. 

Interpolação linear/circular:  Processo que associa a interpolação linear juntamente 
com a circular, utilizando no programa as funções G01, G02 e G03. Este método caracteriza-
se por ter menor numero de informação para a máquina processar, produz bom acabamento 
superficial por representar melhor a geometria real.

 Interpolação Spline:  Utiliza  modelos  matemáticos  para  representar  a  trajetória  da 
ferramenta, e neste modelo, cada ponto da superfície pode ser modificado individualmente. 
Nesta linguagem, não haverá comandos como G01 e G03, pois haverá uma nova codificação 
de dados que representará a trajetória da ferramenta.

Baseando-se nas idéias expostas por  Schützer e Helleno (2005, 2006) e Oliveira, A. 
C., (2002), de que a geração do percurso da ferramenta baseia-se na geometria da peça, no 
método adotado e no tipo de interpolação, faz-se então necessário levar em consideração estes 
modelos de interpolação para se definir a estratégia de usinagem para a fabricação de uma 
peça. Deve-se adotar a estratégia conforme a adequação ao processo específico de usinagem 



que a peça sofrerá, ou seja, dependerá muito da geometria da peça, contornos, áreas planas, 
côncavas e convexas. 

É neste momento que as diferentes trajetórias da ferramenta podem representar grande 
influência do processo com relação as suas variáveis como tempo de usinagem, vida útil da 
ferramenta,  qualidade  de  corte  e  acabamento  superficial,  parâmetros  estes  de  suma 
importância no que diz respeito aos custos e resultados do processo. Todas essas variáveis 
podem ser  agravadas  quando este  processo é  realizado em superfícies  complexas  onde  a 
qualidade é também afetada pela situação em que se da o corte pela ferramenta, variando a 
região de corte do gume da ferramenta segundo a variação do grau de inclinação da superfície 
ou geometria da região que esta sendo cortada, influenciando no esforço do corte, bem como 
a associação com as outras superfícies adjacentes.

Logo,  numa  análise  do  exposto  pelos  autores,  constata-se  que  a  flexibilidade  do 
processo de usinagem, do ponto  de vista  da geometria,  e  como quanto mais  complexa  a 
geometria,  mais  complexa será a programação para sua fabricação,  e como os tempos de 
fabricação  elevam  os  custos,  os  softwares  CAD/CAM,  alem  de  auxiliar  no  controle  do 
processo de usinagem através da parametrização por sua interface, facilitam a geração e o 
gerenciamento  do  processo,  barateando  os  custos  e  dando  resultados  precisos  quanto  às 
variáveis do processo. 

A estratégia de usinagem pertinente ao processo,  visto que a  geração do percurso da 
ferramenta durante a usinagem é baseado nela, interfere intimamente na geração dos custos e 
das  características de  acabamento.  Este  parâmetro deve ser  levantado em função das 
características de  usinabilidade do material e  suas propriedades,  visto que é um  parâmetro 
individual de cada material pois cada um se comporta de maneira diferente durante o corte.

3. Operação de Usinagem

A usinagem é o processo mecânico de remoção de material largamente utilizado na 
indústria devido a sua flexibilidade quanto às características do processo que ela compreende 
e  a  geometria  da  peça.  De  acordo  com  Ferraresi  (1977)  e  Brown  (1998),  operação  de 
usinagem pode ser  entendida  como processo que confere  a  peça  sua forma,  dimensões e 
acabamento  através  da  remoção  de  material  sobressalente  na  forma  de  cavacos.  Logo, 
entende-se como fresamento o processo que gera superfícies através da remoção progressiva 
de material da peça de trabalho, em pequenas quantidades conhecidas como cavaco, mediante 
um movimento entre o gume de corte de uma ferramenta rotativa e a peça de trabalho.

Este  processo  apresenta  dois  movimentos  distintos  de  interação  entre  peça  e 
ferramenta, movimentos concordante e discordante. Estes movimentos caracterizam métodos 
de  usinagem que  modificam a  ação da  ferramenta  em relação  à  peça,  podendo,  portanto 
influenciar no acabamento, desgaste da ferramenta e na vibração do sistema máquina peça.

No  contexto  desse  trabalho,  em  consenso  com  Ferraresi  (1995)  os  conceitos  de 
movimentos concordante/discordante discorrem que o fresamento concordante, ilustrado na 
figura 3, acontece quando os movimentos da ferramenta e da peça têm o mesmo sentido, com 
o corte iniciando na espessura máxima do cavaco e diminuindo até um valor zero. Neste caso 
o atrito no inicio do corte pode ser considerado pequeno.  Amorim (2003) e Costa (2003) 
explicam melhor esse fenômeno. Segundo os autores, neste processo, o sentido do movimento 
de avanço da peça é o mesmo do movimento da ferramenta. O inconveniente do fresamento 
concordante é que a força de avanço ocorre no mesmo sentido do deslocamento, podendo 
causar vibração e queda na qualidade do acabamento. Se a camada superficial da peça estiver 
em condições desfavoráveis devido a processos anteriores, o contato inicial entre a ferramenta 



e a peça causara um desgaste prematuro na ferramenta. Esta estratégia depende intimamente 
da estrutura do material a ser usinado.

Figura 3 – Movimento concordante de corte

Fonte: Ferraresi (1995)

Segundo Costa (2003), são possíveis duas situações distintas que influenciam na vida 
da ferramenta durante a penetração do gume num processo concordante. São elas: 

a) Quando o centro da ferramenta esta acima da superfície a ser usinada, conforme a 
figura 4A. Nesta situação a aresta está sujeita a esforços de tração, pois o choque 
entre a ferramenta e a peça acontece próximo ao gume de corte, esse fenômeno 
influencia as avarias trincas, lascamento e quebra do gume;

b) Quando o centro da ferramenta está abaixo da superfície a ser usinada, conforme a 
figura 4B. Nesta situação a aresta está sujeita a esforços de compressão, solicitação 
esta para qual o material foi desenvolvido, portanto melhorando seu desempenho e 
apresentando resultados satisfatórios.

Figura 4 – Posição do centro da ferramenta

Fonte: Costa (2003)

Portanto, no que diz respeito ao sentido do corte concordante, este se mostrou eficiente 
quanto à minimização do atrito entre a peça e a ferramenta, mas o fato do movimento de corte 
da ferramenta ser o mesmo do movimento de avanço causa vibração no sistema, que acarreta 
numa queda na qualidade da superfície usinada.

No fresamento discordante, mostrado na figura 5, os movimentos da ferramenta e da 
peça  têm  os  sentidos  contrários,  quando  o  corte  inicia  na  espessura  mínima  do  cavaco 
aumentando até seu valor máximo. Percebe-se que há um grande atrito entre a ferramenta e a 
peça,  acarretando num aumento da  força  de  corte.  Isso  acarreta  um drástico  aumento  da 
pressão específica do gume de corte sobre a peça, conseqüentemente aumentando a força de 
corte e o atrito entre a ferramenta e a superfície. Isto faz com que a temperatura aumente e a 
vida da ferramenta diminua em função destes fatores.  Quando a pressão da aresta cortante 
atinge  um  valor  capaz  de  vencer  a  elasticidade  do  material,  a  mesma  penetra  na  peça 
realizando o corte,  mas superfície  usinada acaba sofrendo um encruamento  durante a  sua 
geração devido ao contínuo esforço realizado pela ferramenta durante a sua penetração na 



peça,  e com a composição dos movimentos de corte e avanço, a aresta cortante retira uma 
porção de cavaco em forma de vírgula. No início do corte a fresa toca a peça e força-a contra 
a mesa de fixação, causando uma força que tende a afastá-las.  Porém no fim do corte,  a 
ferramenta puxa a peça. Esta variação de intensidade e do sentido da força de corte produz 
vibrações que prejudicam a tolerância e o acabamento superficial da superfície fabricada. 

Figura 5 – Movimento discordante de corte

Fonte: Costa (2003)

Quanto  ao  corte  discordante, pode  ser  notado  que  Ferraresi  (1995)  salienta  neste 
movimento  um grande atrito durante o corte, isso leva ao aumento da força de corte que 
compromete o acabamento e eleva o desgaste da ferramenta pelo aumento da temperatura do 
corte. Para determinação desse parâmetro, deve ser levado em consideração o material a ser 
usinado,  e faz-se necessário  optar  por um aspecto  mais  importante entre  o custo e  o 
acabamento.

Ainda, para que um processo de fresamento seja satisfatório, Diniz,  et al,  (2001)  e 
Costa (2003) relacionam alguns parâmetros que devem ser utilizados para o processo e a 
escolha das ferramentas necessárias. São feitas as seguintes considerações quanto à seleção 
dos parâmetros:

a) Profundidade de usinagem: Como este parâmetro tem pouca influência no desgaste 
da  ferramenta  e  na  rugosidade,  e  como  esse  parâmetro  se  relaciona  com  a 
quantidade de material removido, do ponto de vista de custos, deve-se usar a maior 
profundidade de corte possível, principalmente quando a operação realizada é de 
desbaste;

b) Avanço: Para seleção deste parâmetro deve-se levar em consideração o tipo da 
ferramenta,  material  da  ferramenta,  acabamento  da  superfície  e  potencia  da 
máquina.  Com o aumento  do avanço,  consegue-se  um decréscimo da  potencia 
consumida.  Portanto,  mantendo-se  a  velocidade  de  avanço  e  a  rotação  da 
ferramenta  constante,  para  uma ferramenta  com numero  reduzido  de  dentes,  o 
consumo de potencia será menor.  Como este parâmetro tem intima ligação com o 
acabamento  merece  atenção  especial,  em  operações  de  acabamento,  devem-se 
utilizar valores baixos de avanço, principalmente porque neste tipo de operação a 
profundidade de corte é baixa, e com a velocidade de corte alta aliada ao numero 
de  gumes  da  ferramenta  tendem  a  tornar  o  processo  pouco  produtivo.  Outra 
vantagem da utilização de um valor elevado de avanço é que a espessura média do 
cavaco  se  torna  maior,  reduzindo  o  valor  da  pressão  específica  de  corte  e, 
conseqüentemente, da potência consumida na operação, desde que a velocidade de 
avanço seja mantida constante;  



c) Velocidade de corte:  Este é o parâmetro que possui maior influência na vida da 
ferramenta.  Como  este  parâmetro  determina  a  eficiência  do  corte  durante  o 
processo, na etapa de acabamento, devem ser usadas altas velocidades de corte, 
aliadas ao correto valor de avanço, irão proporcionar o corte eficiente do material 
compondo,  portanto valores  satisfatórios  de acabamento.  Na etapa de desbaste, 
esse parâmetro deve ser mais baixo do que durante o acabamento, pois isto faz 
com que  a  vida  da  ferramenta  seja  maior,  sem prejudicar  a  produtividade  do 
processo, e a potência consumida não tenha valores altos demais, pois a potência é 
uma grandeza diretamente ligada à velocidade de corte, devido à baixa influência 
deste parâmetro no valor da pressão específica de corte. Estas considerações são 
verdadeiras se a profundidade de corte e o avanço permanecerem constantes. 

Todos estes parâmetros tem influência significativa quanto aos custos da processo bem 
como no acabamento. Quanto maior profundidade de usinagem maior será a carga sobre a 
ferramenta, se o avanço for excessivo e a velocidade de corte não estiver de acordo com os 
parâmetros de avanço e profundidade de corte, o esforço sobre a ferramenta será grande e 
pode causar a deflexão da mesma.

A deflexão da ferramenta é um fenomeno que acarreta erros na superficie usinada. 
Estes erros estao relacionados com o carregamento de corte ao qual a ferramente é submetida. 
Autores como Trent e Wright (2000) e Shaw (2005),  mostram que a precisão da geometria 
estas  relacionada com a profundidade de  corte  e  a  quantidade de gumes  envolvidos na 
remoção do material. Na figura 6 esse fenômeno é melhor explicado. 

Figura 6 – Profundidade de corte DOC e deflexão da ferramenta

Fonte: Trent e Wright (2000)

A figura ilustra o que acontece na prática. Pode-se observar que a pressão na periferia 
da ferramenta durante o fresamento lateral causa deflexão, afastando-a da sua trajetória ideal, 
e  por  consequência  modificando  o  perfil  da  superficie.  Essa  deflexão  relaciona-se  com a 
porção da ferramenta que esta efetivamente cortando o material (WOC). 

Dependendo da robustez da ferramenta,  o acabamento será marcado pela deflexão, 
sendo mais aparente no fresamento descendente. Ao invés  de serem verticais,  as paredes 
tornan-se inclinadas, razoavelmente verticais no topo, e mais inclinadas proximo ao fundo, 
onde a ferramenta é mais solicitada.  O erro de forma planar, mostra-se na ondulação formada 
pela deflexão da ferramenta quando esta está submetida ao esforço de avanço, usinando com 
seu topo. 



Autores como Trent  e Wright  (2000) e Shaw (2005),   mostram que a precisão da 
geometria  estas  relacionada  com  a  profundidade  de   corte  e  a  quantidade  de  dentes 
envolveidas na remoçao do cavaco (DOC). Podemos então, seguindo a exposição dos autores, 
relacionar que, como a profundidade de corte tem pouca influência no desgaste da ferramenta, 
quanto  aos  custos, para  valores  desse  parâmetro  devem ser utilizadas as máximas 
profundidades dentro das possibilidades da ferramenta e da máquina, porém do ponto de vista 
de acabamento, este parâmetro deve ser definido em função do acabamento da peça final, pois 
altos valores de profundidade de corte podem causar flexão na ferramenta, o que compromete 
o acabamento.

Quanto aos valores de avanço, este deve ser determinado a partir da ferramenta que 
sera utilizada na operação, mais especificamente ao seu número de gumes cortantes.  Para 
operações  de  acabamento  devem  ser  usados  valores  baixos  de  avanço,  aliados  a  altas 
velocidades de corte para se obter resultados satisfatórios com relação ao acabamento. Este 
parâmetro caracteriza uma baixa produtividade do processo, porém possui a característica de 
reduzir o valor da pressão específica de corte, conseqüentemente, baixo consumo de potência. 
Para se obter bom acabamento deve-se utilizar altas velocidades de corte, pois este parâmetro 
proporciona o corte eficiente do material.

4. Conclusões

Pode-se concluir que os softwares CAD/CAM flexibilizam o controle e a geração do 
processo,  sendo  então  de  grande  valia  quanto  à  redução  dos  tempos  de  fabricação  por 
usinagem através da determinação de uma estratégia  pertinente  de usinagem, porém estes 
devem ser aliados a parâmetros inerentes ao processo quanto aos custos e acabamento. O 
sentido do corte,  conforme discutido pelos  autores,  no que diz respeito ao objetivo deste 
trabalho, o que se mostra satisfatório é o concordante, por ser eficiente na minimização do 
atrito entre a peça e a ferramenta.

No que diz respeito à profundidade de corte, este parâmetro não mostrou influência 
quanto ao desgaste, logo, para que se possa reduzir o tempo de fabricação, deve-se usar os 
máximos valores admitidos pela ferramenta e pela máquina, porém quanto ao acabamento, 
grandes  valores  de  profundidade  acarretam  em  deflexão  da  ferramenta.  Mas  para  este 
parâmetro,  deve-se também considerar  o  avanço,  que é  determinado conforme os  valores 
admitidos  pela  ferramenta.  Em  operações  de  acabamento,  estes  parâmetros  devem  ser 
definidos em função da velocidade de corte. Nesta operação devem-se utilizar valores baixos 
de profundidade de corte e avanço, que aliados a altas velocidades de corte, proporcionaram 
corte eficiente do material. 
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