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RESUMO 
 

Este trabalho demonstra como o desgaste das brocas helicoidais de aço 

rápido, pode ser medido por meio da utilização de um dispositivo LASER (Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Foram realizados ensaios 

de furação em corpos de prova fabricados com aço 4340, utilizando brocas 

com diâmetro de 10 mm. A máquina utilizada nos ensaios foi um centro de 

usinagem CNC (Comando Numérico Computadorizado), munido de um 

Toolsetter a LASER. A medição ocorreu após a execução de um ou mais furos; 

a broca que estava em regime de rotação é paralisada, em seguida, o eixo 

principal onde a ferramenta foi fixada, se movimenta até o dispositivo 

responsável pela medição, interrompendo parcialmente a emissão do feixe de 

LASER. À distância gerada pela interrupção da broca foi convertida pelo 

sistema eletrônico do Toolsetter, para valores numéricos reais. Os dados 

gerados nos ensaios foram coletados por um software de captura de 

informações instalado em um notebook, que foi conectado via cabo USB ao 

Toolsetter. As informações foram tratadas, para permitir a geração de gráficos 

das variações dimensionais da ferramenta. As brocas utilizadas nos ensaios 

foram fotografadas, e medidas com auxílio de um software CAD (Computer 

Aided Design), para evidenciar a existência de variações dimensionais na 

ferramenta. Por meio dos dados estudados nesta pesquisa, conclui-se que a 

utilização de um dispositivo a LASER, é eficaz na medição de desgaste e 

demais variações dimensionais, presentes nas brocas helicoidais de aço 

rápido, após as operações de furação.  

PALAVRAS-CHAVE: brocas; aço rápido; LASER; desgaste; Toolsetter. 
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ABSTRACT 
 

   
This work shows how the wear of high speed steel twist drill bits, can be 

measured through the use of a LASER (Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation). Drilling tests were carried out on specimens made from 

4340 steel, using drills with diameter of 10 mm. The machine used in the tests 

was a CNC (Computer Numerical Control) machining centre, fitted with a 

LASER Toolsetter. The measurement took place after the execution of one or 

more holes; the bit that was in rotation scheme is paralyzed, then the main axis 

where the tool was fixed, moves up the device responsible for measurement, 

partially interrupting the emission of the LASER beam. Distance learning 

generated by the interruption of the drill was converted by the electronic system, 

Toolsetter for numeric values. The data generated in trials were collected by 

information capture software installed on a notebook, which was connected via 

USB cable to Toolsetter. The information was handled, to allow the generation 

of graphs of dimensional variations of the tool. The drills used in the trials were 

photographed, and measures with the aid of a software Computer Aided Design 

(CAD), to highlight the existence of dimensional variations in the tool. Through 

this research, data studied concludes that the use of a LASER device is 

effective in the measurement of wear and other dimensional variations, present 

in high speed steel twist drills, after drilling operations. 

KEYWORDS: drills; high speed steel; LASER; wear; Toolsetter. 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de usinagem tem sido amplamente utilizado desde a revolução 

industrial (ERTUNC et al., 2001). Este processo é composto por diversas 

operações que, visam conceder à peça dimensões e geometria controlada por 

meio da remoção de cavacos (FERRARESI, 1970). Neste contexto, a furação é 

uma das operações mais utilizadas, afinal, a maioria dos componentes 

produzidos na indústria, é dotado de pelo menos um furo (CHEN; LIAO, 2003; 

DINIZ et al., 2005; MY et al., 2005). 

Para realizar as operações de furação, são empregadas ferramentas 

multicortantes conhecidas como brocas (FERRARESI, 1970). Existem diversos 

tipos de brocas, portanto, estas ferramentas são fabricadas com materiais, 

dimensões e geometrias distintas (NAYEBI; VAGHEFPOUR, 2008). 

As brocas são fixadas em furadeiras ou demais máquinas ferramentas, deste 

modo, a operação de furação ocorre por meio da combinação dos movimentos 

de avanço e rotação da peça ou broca (KOLE et al., 1997). A extremidade da 

broca com arestas de corte penetra a superfície peça, removendo cavacos e 

produzindo um furo cilíndrico (WALKER, 2004). 

No instante do corte, isto é, quando os cavacos são removidos da peça, o local 

de usinagem alcança altas temperaturas, isto ocorre devido ao atrito entre a 

broca e a peça (OKASHA et al., 2010). O atrito combinado às altas 

temperaturas de trabalho danificam gradativamente, as arestas de corte das 

brocas, desta forma, a vida útil destas ferramentas é comprometida 

negativamente (JURKO; BRYCHTA, 2008; SHARMAN et al., 2008). Exigindo 

que a broca seja substituída ou reafiada (DARVISH et al., 2009).  

Um problema encontrado nas empresas de usinagem é identificar o momento 

adequado para substituir as brocas, a fim de evitar a troca prematura da 

ferramenta (DAVIM; BAPTISTA, 2001). 
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Existem critérios para avaliar o momento ideal da substituição e/ou reafiação 

das ferramentas, são os chamados critérios de final de vida das brocas 

(DAVIM; BAPTISTA, 2001). Infelizmente, estes critérios não são 

implementados ou utilizados de forma adequada no chão-de-fábrica, 

ocasionando a troca prematura ou tardia da broca; comprometendo a qualidade 

do produto e aumentando os custos de produção (MOSHAT et al., 2010; 

OLIVEIRA; SILVA JUNIOR, 2010; SOUZA, 2004). 

1.1. JUSTIFICATIVA 

A furação por meio de usinagem é uma das principais formas utilizadas para, 

executar furos em uma superfície (JAAKO; VARIS, 2006). Embora a furação 

seja muito utilizada, existe uma carência sobre estudos no assunto 

(HAVAJNEH et al., 2011). As brocas são consideradas um elemento chave 

nesta operação, afinal, o rendimento destas ferramentas, gera um impacto 

direto sobre os custos de fabricação (LI; SHIH, 2007; ZHANG et al., 2000). 

Existem diversos tipos de brocas, porém, cada tipo de ferramenta possui 

características distintas (KUDLA, 2005). Um dos tipos de brocas mais utilizadas 

nas empresas que atuam com usinagem, são as brocas helicoidais de aço 

rápido (KO et al., 2003). Segundo Diniz et al. (2006, p. 184) “[...] no Brasil, mais 

da metade das operações de furação ainda são realizadas com brocas 

helicoidais de aço rápido [...]”. 

Em um mercado cada vez mais competitivo, as empresas têm a necessidade 

de reduzir seus custos de produção, sem comprometer a qualidade do produto 

(JAHARAH et al., 2009; JANTUNEM, 2002). Esta meta é possível com a 

otimização do sistema produtivo (JURKO et al., 2011). 

Os avanços tecnológicos em diversas áreas do conhecimento, permitiram a 

aplicação de novos recursos no chão-de-fábrica; neste contexto está a 

amplificação da luz por emissão estimulada de radiação, também conhecida 

pela sigla LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), 

muito utilizado em diversas aplicações industriais (CASAVOLA et al., 2009). O 
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LASER é essencial para o funcionamento do presetting interno sem contato, 

que também é conhecido pelo nome de Toolsetter (FARDIN et al., 2010). Este 

equipamento pode ser acoplado em diversas máquinas ferramenta, 

especialmente nas do tipo CNC (Comando Numérico Computadorizado), para 

detectar eventuais danos às ferramentas de usinagem (RENISHAW, 2003). 

Observando as funcionalidades do sistema Toolsetter, foi levantada uma nova 

hipótese; a de analisar o desgaste das brocas de aço rápido. Observando a 

relevância do assunto apresentado, para as empresas que atuam com a 

usinagem, o presente trabalho visa contribuir com uma pesquisa experimental, 

para verificar a eficácia do sistema Toolsetter, na medição do desgaste das 

brocas helicoidais de aço rápido. 

1.2. OBJETIVOS 

Os objetivos deste trabalho estão divididos em dois grupos: “objetivo geral”; e 

“objetivos específicos”. Na sequencia, cada um destes será apresentado. 

1.2.1. OBJETIVO GERAL 

Avaliar o desgaste das brocas helicoidais de aço rápido, por meio de um 

dispositivo a LASER (Toolsetter). 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos são: 

• medir o desgaste das brocas por meio do Toolsetter; 

• medir o desgaste das brocas de aço rápido, utilizando um 

software de desenho assistido por computador (CAD - Computer 

Aided Design). 

1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO  

O presente trabalho está estruturado em 6 capítulos, estes são: 
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• capítulo I – Introdução, justificativa, objetivos e estrutura do 

trabalho; 

• capítulo II – Levantamento bibliográfico: apresenta o estado da 

arte no tema, isto é, um referencial teórico que aborda, os 

principais conceitos envolvendo as operações de furação, e sobre 

a medição de desgaste das ferramentas em máquinas CNC; 

• capítulo III – Metodologia: caracteriza o tipo de pesquisa 

desenvolvida. Além de descrever como foram realizados: os 

ensaios de furação; a coleta de dados; o tratamento dos dados; e 

a analise de imagens;      

• capítulo IV – Resultados: apresenta as variações dimensionais 

das brocas; obtidas por meio de medições com o Toolsetter e 

através da medição de imagens; 

• capítulo V – Considerações finais e sugestões para trabalhos 

futuros;  

• referências bibliográficas – Material utilizado para embasar este 

trabalho; 

• referências consultadas – Normas técnicas e demais materiais, 

que foram apenas consultados; 

• apêndice – Informações suplementares. 
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2. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

O levantamento bibliográfico tem como objetivo, fornecer um maior 

entendimento sobre o assunto pesquisado (GIL, 2002, 2010). Na sequencia, 

será apresentado um referencial teórico delimitado; que aborda os principais 

conceitos envolvendo a operação de furação, e sobre a medição de desgaste 

das ferramentas multicortantes em máquinas CNC. 

2.1. A OPERAÇÃO DE FURAÇÃO  

A furação surgiu para facilitar a montagem entre os componentes, ou seja, 

eram realizados furos na superfície das matérias-primas, para a posterior união 

por meio de encaixes do tipo macho-fêmea (SINGH et al., 2009). Ferraresi 

(1970, p. XXIX) define a operação de furação como um “[...] processo de 

usinagem destinado à obtenção de um furo geralmente cilíndrico numa peça, 

com o auxílio de uma ferramenta multicortante [...]”. 

A furação é uma das operações de usinagem mais antigas que existem 

(WYATT; TRMAL, 2006). Os primeiros registros históricos da utilização da 

furação demonstram que, a mais de 4000 anos os egípcios já utilizavam esta 

operação em suas construções (BRAGA et al., 1999; ZHANG; WANG, 2010).  

Desde então, houve uma evolução gradual da operação de furação; com o 

passar dos anos, eventos como a revolução industrial e duas guerras mundiais 

proporcionaram um avanço tecnológico em diversas áreas, consequentemente, 

a utilização de furos ganhou inúmeras aplicações (GOLDACKER; OLIVEIRA, 

2008). 

A operação de furação é utilizada na fabricação de: conexões elétricas e 

componentes eletrônicos (HINDS; TREANOR, 2000); semicondutores, barcos e 

navios (JYWE; CHEN, 2006); móveis (DAVIM et al., 2007); equipamentos 

hospitalares (TAYLOR et al., 2010); aviões (FARAS et al., 2009); automóveis 

(FARID et al., 2011); e muitos outros. 
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 A quantidade de furos utilizados é um fator surpreendente, por exemplo, para 

fabricar um avião do tipo Airbus A350, são realizados cerca de 55000 furos 

(FARAS et al., 2009).  

Além de possibilitar a instalação por meio de encaixes, a furação é muito 

utilizada na confecção de roscas tipo “fêmea”, onde, primeiro é necessário 

realizar um furo, para que na sequencia seja executada a rosca (DURÃO et al., 

2010a).  

A execução de furos também pode ser realizada por meio de outros processos, 

por exemplo: estampagem; eletroerosão; corte a plasma; LASER; e outros. 

Porem, algumas características como, o local onde executado o furo, os custos 

e a espessura do material a ser furado, podem inviabilizar a utilização destes 

processos (HUANG et al., 2009; HWANG et al., 2008). 

Neste contexto, a usinagem de furos se demonstra um método versátil e 

economicamente atraente, por isso, é amplamente utilizada em diversos 

segmentos da indústria (RAHAMATHULLAH; SHUNMUGAM, 2011). Estima-se 

que, cerca de 40% de todo material removido no processo de usinagem da 

indústria automobilística; resulta das operações de furação (FARID et al., 

2011).  

A ferramenta multicortante utilizada nas operações de furação é chamada de 

“broca”. Basicamente, a furação resulta da combinação de movimentos entre, o 

material a ser furado e a broca, estes movimentos são chamados de rotação e 

avanço (LI; SHIH, 2007; ZEILMANN; WEINGAERTNER, 2007).  

A aplicação dos movimentos de avanço e rotação varia de acordo com o tipo 

de máquina utilizada, por exemplo, nas furadeiras, o material permanece 

estático e recebe a penetração da broca em rotação. Com os tornos, ocorre o 

inverso, ou seja, a peça sofre a rotação, e a broca realiza apenas o movimento 

de penetração (KOLE et al., 1997).  

O material removido da peça durante a usinagem é chamado de cavaco 

(FERRARESI, 1970). Os cavacos possuem formas e dimensões distintas 
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• movimento de recuo este movimento representa o recuo da 

ferramenta após o corte, isto é, o instante em que a ferramenta 

se afasta da peça. 

Os movimentos de usinagem possuem direções. Segundo Ferraresi (1970, p. 

3) “Devem-se distinguir a direção de corte, direção de avanço e direção efetiva 

de corte”. Estas direções são instantâneas, e estão relacionadas às 

velocidades e percursos da ferramenta de corte (DINIZ et al., 2005). 

Na usinagem existem três tipos de velocidades: de corte; de avanço; e efetiva 

de corte (DINIZ et al., 2005; FERRARESI, 1970): 

• velocidade de corte é a velocidade tangencial que ocorre como 

consequência da rotação da ferramenta, em relação à peça; 

• velocidade de avanço é a velocidade da ferramenta no sentido 

e direção de avanço;  

• velocidade efetiva de corte é a velocidade da aresta cortante, 

em relação a direção efetiva de corte. 

Os percursos da ferramenta cortante referem-se aos percursos de corte, 

avanço e efetivo de corte (FERRARESI, 1970):  

• percurso de corte é a distância percorrida pela aresta de corte 

da ferramenta na direção de corte; 

• percurso de avanço é a distância percorrida pela ferramenta 

na direção de avanço; 

• percurso efetivo de corte é a distância percorrida pela 

ferramenta na direção efetiva de corte.  

2.1.2. BROCAS HELICOIDAIS DE AÇO RÁPIDO 

As brocas são ferramentas multicortantes, desenvolvidas para a execução de 

furos cilíndricos. Até 1863 as brocas eram formadas apenas por um corpo 
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A força de corte nas arestas cortantes (Fc) pode ser estimada por meio da 

Equação (4) (SCHROETER et al., 2004). 

4
dfkF cc
⋅

⋅=  (4)

Na qual: 
Fc = força de corte [N]; 
kc = força específica de corte [N/mm2]; 
f = percurso de avanço da broca por rotação [mm/rot]; 
d = diâmetro da broca [mm]. 

 
A força de avanço (ff) é a reação gerada entre a aresta de corte e direção de 

avanço (FERRARESI, 1970). É interessante conhecer o valor desta força, para 

verificar se o eixo principal vai suportar os esforços de usinagem. A Equação 

(5) representa a força de avanço (SCHROETER et al., 2004). 

2
2

.σdf
kF ff

⋅
⋅=  

(5)

Onde: 
Ff = força de avanço [N]; 
kf = força específica de avanço [N/mm2]; 
f = percurso de avanço da broca por rotação [mm/rot]; 
d = diâmetro da broca [mm]; 
σ = ângulo de ponta da ferramenta [grau]. 

 
Nas operações de furação a broca é submetida à torsão (BORDIN et al., 2011). 

Na usinagem, a torsão é gerada pela resistência de uma superfície ao corte 

(FERRARESI, 1970). Durante a furação a torção é originada pelo: contato entre 

a peça e as arestas de corte; o esmagamento do material; e o atrito gerado nas 

paredes do furo. A Equação (6) demonstra a formula de Kronenberg, utilizada 

para calcular o momento torsor (ALMEIDA, 2010; DINIZ et al., 2005). 

11
1 . yx

t fDCM ⋅=  (6)
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2.1.4. FLUÍDOS DE CORTE E A OPERAÇÃO DE FURAÇÃO 

Os fluídos de corte são os materiais capazes de: lubrificar (MCCOSH; SWACO, 

2007); refrigerar; controlar a rugosidade da superfície; reduzir esforços de 

usinagem; proteger contra a corrosão; remover cavacos do local de corte 

(BRINKSMEIER et al., 1999); e ampliar a vida útil das ferramentas cortantes 

(ADLER et al., 2006; KOPAC; SALI, 2006).  

Observando estas propriedades, as empresas empregam fluídos de corte nas 

operações de furação (POPKE et al., 1999; WANG et al., 2011). Na furação, os 

fluídos são utilizados principalmente para reduzir as temperaturas de trabalho 

(KRISHNA et al., 2011). E desta forma, aumentar a vida útil das brocas e 

melhorar o acabamento dos furos (IYAGBA; OPETE, 2009). 

Os fluídos de corte surgiram em 1890, quando Frederick Winslow Taylor 

aplicou água nas operações de usinagem, para reduzir as temperaturas de 

trabalho (DINIZ et al., 2005). Visando aprimorar o desempenho dos fluídos de 

corte, foram adicionados aditivos químicos, dando origem aos fluídos de corte 

emulsionáveis (HASIB et al., 2010). 

Segundo Pegado et al., (2003, p. 2), “[...] por definição emulsões são misturas 

íntimas de dois líquidos imiscíveis, sendo um deles disperso no outro sob forma 

de finas gotículas”. As emulsões possuem em sua composição óleos minerais 

ou vegetais e aditivos, que reduzem as tensões existentes entre a água e os 

demais compostos; concedendo estabilidade a emulsão (BIANCHI et al., 2004; 

DINIZ et al., 2005). 

Os fluídos de corte devem ser aplicados na região de atrito entre a peça e a 

broca (HUSSAIN et al., 2008; ZEILMANN; SLOMP, 2007). Quando o 

comprimento de um furo excede três vezes o diâmetro da broca, a operação de 

furação ocorre praticamente a seco, pois a vazão de fluído não consegue 

atingir o local da usinagem de forma eficaz; isto ocorre devido ao volume de 

saída de cavacos (COSTA et al., 2010).  
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O dano na aresta transversal é medido em relação à largura (“Cm”), e 

comprimento (“Ct”). Este desgaste é considerado crítico, porque ocorre no 

momento em que o material entra em contato com a broca. No instante da 

usinagem, os esforços de corte aliados à velocidade de corte, podem gerar o 

esmagamento do material, e até causar danos na aresta transversal. E por 

último, o lascamento da aresta, que também é mensurado de acordo com a 

largura (“Pm”) e comprimento (“Pt”) da avaria (MATTES, 2009).  

2.1.8. COMO O DESGASTE DAS BROCAS HELICOIDAIS PODE SER AVALIADO? 

Os desgastes apresentados anteriormente podem ser avaliados por meio de: 

medição direta da broca, utilizando instrumentos de medição; inspeção visual; 

microscópios de medição; análise de imagens; projetor de perfil; máquina 

universal de medir; medição tridimensional (CARVAJAL et al., 2011; HAERTEL 

et al., 2004; PRIZENDT et al., 1992, 1998). 

O método de medição direta das brocas emprega paquímetros ou micrômetros 

externos, para medir as partes cilíndricas da ferramenta (WALKER, 2004). Os 

micrômetros são instrumentos que realizam medições de dimensões lineares 

externas; estes instrumentos possuem uma precisão superior aos paquímetros, 

podendo medir até 0,001 mm (MITUTOYO, 2009).  

A extremidade da broca é composta por diversos ângulos, que podem ser 

medidos por meio de um goniômetro. Este instrumento tem a função medir 

superfícies angulares; sua precisão varia de acordo com o modelo do 

instrumento, que pode ser de 1° até 5’ (PRIZENDT et al., 1992). A Figura 26 

demonstra um: paquímetro (A); micrometro externo (B); goniômetro (C). 
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de forma prematura ou tardia, evitando custos desnecessários (SIMON et al., 

2002; ZEILMANN et al., 2006). O critério de final de vida da ferramenta é 

definido de acordo com a cultura de cada empresa (WATANABE et al., 2004). 

Os principais critérios de final de vida das brocas podem ser: o desgaste da 

extremidade cortante da broca; vibrações ou ruídos durante a usinagem; 

dimensional ou acabamento do furo comprometido; rebarbas excessivas no 

local do furo; aumento das temperaturas de usinagem; formação de cavacos 

com formas incomuns; e número de furos executados (FERRARESI, 1970; 

HAERTEL et al., 2004; MASSIRER JUNIOR; GUESSER, 2011; ZEILMANN et 

al., 2006). 

O desgaste da extremidade cortante da broca é um critério de final de vida, 

baseado na medição ou observação da ferramenta. São exemplos deste 

critério: a variação dimensional da broca; a queima da extremidade da 

ferramenta; o surgimento de faíscas durante a usinagem; a formação de 

arestas postiças, crateras, lascamentos, desgastes frontais, e deformações 

plásticas (DINIZ et al., 2005; IMRAN et al., 2008; DURÃO et al. 2010b; 

PALIVODA; BOEHS, 2007). 

O surgimento de vibrações e/ou ruídos durante a usinagem podem ser 

utilizados como critérios de final de vida da ferramenta. Este método se baseia 

na observação do comportamento da broca durante a furação, isto é, quando a 

ferramenta começa a vibrar ou emitir ruídos, significa que a broca deve ser 

substituída (MAHYARI et al., 2010; ZEILMANN et al., 2006). 

As variações nas dimensões ou no acabamento dos furos; podem indicar 

desgastes significativos nas brocas, portanto, estas duas condições são 

utilizadas como critério de final de vida. É importante verificar se a ferramenta 

ainda possui capacidade de corte, para evitar a execução de furos fora das 

especificações (HAERTEL et al., 2004; RAHMAN et al., 2009). 

Quando são formadas rebarbas excessivas nos furos, é sinal de que a broca 

está perdendo a capacidade de corte, portanto, este fenômeno pode ser 
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Na sequencia, será demonstrado como a vida da broca pode ser estimada por 

meio de equações matemáticas. 

2.1.10. ESTIMANDO A VIDA ÚTIL DAS BROCAS 

Os eventos ocorridos durante o processo de usinagem podem ser 

representados matematicamente, inclusive a vida útil das brocas (BENNETT; 

HERNÁNDEZ, 2006; VIANA; MACHADO, 2009). Segundo Godoy et al. (2003, 

p. 145) “A vida de uma ferramenta de corte pode ser entendida como sendo o 

tempo em que a mesma trabalha efetivamente até que se atinja um critério 

previamente estabelecido [...]”. A vida útil de uma ferramenta de corte é 

representada pela Equação (7), a chamada Equação de Vida de Taylor (DINIZ 

et al., 2005). 

x
cvKT −⋅=  (7)

Onde: 
T = vida da ferramenta [min.]; 
K = constante da Equação de Vida de Taylor; 
x = coeficiente da Equação de Vida de Taylor. 
 

Para obter resultados mais precisos, os valores de x e K devem ser levantados 

por meio de ensaios (YANG et al., 2002). A metodologia utilizada para 

determinar estes valores, segue os seguintes passos (PALLEROSI, 1975 apud 

DINIZ et al., 2005; GRIVOL, 2007): 

a) adotar uma velocidade de corte (VC1) e um critério de final de vida durante a 

usinagem, em seguida, medir o tempo de vida da ferramenta em minutos; 

b) selecionar uma segunda velocidade de corte (VC2) com a variação de 

aproximadamente 20% superior ou inferior a VC1 (BAPTISTA, 2004; BAPTISTA; 

COPPINI, 2007); 

c) executar a usinagem com a VC2 utilizando o mesmo critério de final de vida, 

com o objetivo de medir a vida da atual ferramenta em minutos; 
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d) calcular o coeficiente da Equação de Vida de Taylor utilizando a Equação (8) 

(BAPTISTA, 2004; BAPTISTA; COPPINI, 2007); 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=

1

2

2

1

log

log

c

c

v
v
T
T

x  (8)

Em que: 
T1 = vida da aresta da primeira ferramenta [min]; 
T2 = vida da aresta da segunda ferramenta [min]; 
VC1 = primeira velocidade de corte [m/min]; 
VC2 = segunda velocidade de corte [m/min]. 

 
e) a constante da Equação de Vida de Taylor é calculada pela Equação (9); 

x
cc vTK 11 ⋅=  (9)

Na qual: 
Tc1 = tempo efetivo de corte para a primeira velocidade de corte [min]. 

 

Estimar a vida útil das brocas é muito importante para assegurar a 

produtividade e minimizar os custos usinagem (YANG et al., 2004). Para 

auxiliar a tomada de decisão, podem ser utilizados softwares especiais, para 

estimar a vida útil das ferramentas de corte (BEGHINI; BERTINI, 2000; LI; 

SHIH, 2007). Estes softwares realizam simulações pelo método de elementos 

finitos (GARDNER; DORNFELD, 2006).  

As simulações são definidas através das condições de contorno, isto é, 

equações que descrevem os parâmetros e demais variáveis envolvendo o 

objeto de estudo. Através deste método, é possível verificar como a broca se 

comporta nas condições pré-estabelecidas (CHINNAM; BARUAH, 2004; SOO; 

ASPINWALL, 2007).  
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Atualmente as empresas que trabalham com usinagem, têm utilizado com 

muita frequência as máquinas CNC (CORRER et al., 2007a; COSTA; 

PEREIRA, 2006). Os tempos de setup destas máquinas são uma fonte custos 

para as empresas, pois não agregam valor ao produto final (GOLDACKER; 

OLIVEIRA, 2008).  

Durante a usinagem ocorre o desgaste da ferramenta de corte, desta forma, é 

necessário realizar um ajuste na ferramenta, para evitar que a peça tenha o 

dimensional comprometido (PEJRYD et al., 2011). Tal ajuste pode ser 

mensurado e/ou executado de forma automatizada (FARDIN et al., 2010). O 

desgaste das ferramentas em máquinas CNC pode ser medido de três formas 

diferentes (VOLPATO et al., 2004):  

• medição de desgaste manual na própria máquina; 

• medição de desgaste com dispositivos dentro da máquina; 

• medição de desgaste por meio de máquinas independentes. 

Cada método de medição de desgaste das ferramentas será apresentado 

detalhadamente na sequencia. 

2.2.1. MEDIÇÃO DE DESGASTE MANUAL NA PRÓPRIA MÁQUINA 

A medição de desgaste manual em ferramentas de corte é muito utilizada em 

empresas que, não possuem equipamentos específicos para auxiliar nesta 

tarefa (CORRER, 2006). Este método de medição utiliza a máquina CNC como 

um sistema de medição (CORRER et al., 2011).  

A medição de desgaste manual na própria máquina pode ser executada de 

duas formas distintas, isto é, utilizando a medição “manual direta” ou por meio 

da “usinagem experimental” (CORRER et al., 2005). A Figura 35 exibe o 

momento dos preparativos para a medição manual direta. 
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• a última etapa consiste em gravar os valores da correção no 

comando numérico da máquina.  

A medição por meio de usinagem experimental ocorre da seguinte forma 

(CORRER, 2006): 

• a ferramenta de corte adequada para operação, é selecionada e 

instalada no suporte da ferramenta. O suporte é inserido no 

magazine da máquina (CORRER, 2006); 

• medir as dimensões da ferramenta e suporte com um paquímetro, 

e  inserir estes valores no comando numérico da máquina 

(CORRER, 2006); 

• realizar uma usinagem experimental, para que as novas 

dimensões da peça sejam, medidas e adotadas como referência 

(CORRER, 2006); 

•  as dimensões da peça usinada devem ser comparadas com as 

medidas desejadas. O valor da diferença entre as dimensões 

deve ser inserido no comando numérico, para corrigir a posição 

da ferramenta (CORRER, 2006). 

O próximo tópico deste trabalho vai demonstrar os dispositivos que são 

instalados nas máquinas CNC, para medir o desgaste das ferramentas de 

corte. 

2.2.2. MEDIÇÃO DE DESGASTE COM DISPOSITIVOS DENTRO DA MÁQUINA 

Existem equipamentos desenvolvidos para máquinas CNC, com a função de 

medir o desgaste das ferramentas de corte ou detectar eventuais falhas 

catastróficas (FARDIN et al., 2010). Estes dispositivos são chamados de 

presetters internos (CORRER et al., 2007b). O local de atuação dos presetters 

internos é dentro da máquina CNC, onde é possível detectar avarias na 



fe

(V

A

es

au

po

S

R

O

di

E

C

20

O

va

ne

pr

co

po

co

erramenta 

VOLPATO,

o detectar 

sta inform

utomaticam

or contato

etting LA

RENISHAW

O presettin

iâmetro ou

ste tipo de

NC (COR

011).  

FIGURA 

O presetting

ariações n

este caso,

resetting 

ompriment

ossível vis

om o prese

de corte

, REBEYK

variações

mação com

mente. Os 

o (Tool-Se

ASER) tam

W, 2011). 

g interno 

u comprim

e presettin

RRER, 200

37 – PRESE

g interno s

na ferrame

 a mediçã

é capaz 

to da ferra

sualizar o 

etting inter

e, durante

A, COSTA

s na extrem

mando num

dois tipos 

etting Prob

mbém con

por conta

mento da f

ng pode se

06; VOLPA

ETTING INTE

sem contat

enta sem q

ão ocorre 

de med

amenta de

esquema 

no sem co

e o interv

A, 2004). 

midade da 

mérico qu

 de preset

be); e o p

nhecido c

ato (Figura

ferramenta

er utilizado

ATO, REB

ERNO POR C

to, como o

que, ocorr

por meio d

dir, variaç

e corte (R

de mediç

ontato. 

valo entre

ferramenta

e, corrige 

tters intern

presetting

como Too

a 37) dete

a, por meio

o em qualq

BEYKA, C

CONTATO (V

o próprio já

ra o conta

de um feix

ções dime

RENISHAW

ção de des

 a usina

a, o preset

a posiçã

os são: o 

interno se

olsetter (C

ecta variaç

o de sens

quer máqu

OSTA, 20

 

VOLPATO 

á diz, realiz

to direto c

xe de LAS

ensionais 

W, 2003). 

sgaste de 

agem das 

tting intern

ão da ferr

presetting

em contat

CORRER,

ções e da

sores de c

uina de us

004; RENI

O ET AL., 200

za a detec

com o pre

SER. Este 

no diâm

Na Figur

uma ferra

  45 
 

peças 

no envia 

ramenta 

g interno 

o (Tool 

 2006; 

anos no 

contato. 

sinagem 

ISHAW, 

04). 

cção de 

esetting, 

tipo de 

metro e 

ra 38 é 

amenta, 



E

(R

um

du

si

fe

R

A 

re

20

FIGURA 38

ste prese

RENISHAW

m feixe de

uas lentes

stema rec

eixe atinja 

REBEYKA, 

medição 

elativamen

003): 

•

•

8 – O ESQUE

PRESETTIN

tting é do

W, 2003). 

e LASER c

s, uma loc

ceptor, des

o sistema

COSTA, 2

 de desg

te simples

• a ferram

da ferram

máquina

2003); 

• é necess

valores 

usinagem

respectiv

da máqu

extremid

EMA DE MED

NG INTERNO

otado de 

O circuito 

constante. 

calizada na

ste modo, o

 óptico do

2004; REN

gaste por 

s (CORRE

enta de co

menta, em

a (CORRE

sário refere

das dim

m), para qu

vo desgast

uina se de

dade da 

DIÇÃO DE D

O SEM CONT

dois circu

emissor p

Quando e

a saída do

o foco do

o circuito re

ISHAW, 2

meio do

ER, 2006; 

orte deve s

m seguida, 

ER, 2006; 

enciar o si

mensões 

ue posterio

te. Durant

esloca em 

ferramen

DESGASTE D

TATO (REN

uitos, um 

possui um 

emitido, o

o transmis

LASER é 

eceptor (C

011).  

o presettin

CORRER

ser selecio

o suporte 

CORRER 

stema do p

iniciais d

ormente se

te o refere

direção ao

nta se 

DE UMA FERR

NISHAW, 20

emissor 

diodo, cuj

feixe de L

sor, e out

ampliado 

CORRER, 2

ng interno 

R et al., 20

nada e ins

é inserido

et al., 20

presetting,

a ferram

eja possíve

enciamento

o presettin

aproxima,

 

RAMENTA, C

003). 

e outro r

ja função 

LASER pa

tra na entr

permitindo

2006; VOL

 sem con

010; RENI

stalada no 

o no maga

010; RENI

, para forn

enta (ant

el identifica

o, o eixo p

ng, em seg

, e inte

  46 
 

COM O 

receptor 

é emitir 

ssa por 

rada do 

o que o 

LPATO, 

ntato é 

ISHAW, 

suporte 

azine da 

ISHAW, 

necer os 

tes da 

ar o seu 

principal 

guida, a 

errompe 



A 

in

FI

•

•

Figura 39

nterno sem

IGURA 39 –

parcialm

convertid

máquina

2003); 

• a ferram

peças pr

RENISH

• ocorre a

desloca 

ferramen

LASER 

dimensõ

para o c

ferramen

2010; RE

9 demonstr

 contato. 

– MEDIÇÃO D

ente o fe

da para u

a (CORRE

enta de co

ré-determi

AW, 2003)

 medição 

em direçã

nta se apr

do sistem

es da ferra

comando n

nta automa

ENISHAW

ra a mediç

DE DESGAS

CONTAT

eixe de L

m valor e

ER, 2006; 

orte execu

nada (CO

); 

da ferram

ão ao pres

roxima, e 

ma recepto

amenta, o 

numérico d

aticamente

, 2003). 

ção de des

STE DE UMA 

TO (RENIS

LASER. A

e enviada 

CORRER 

ta a usina

RRER, 20

menta, o eix

etting, em 

interromp

r. Caso e

sistema d

da máquina

e (CORRE

sgaste de u

BROCA COM

SHAW, 200

A obstruçã

ao coman

et al., 20

gem de um

006; CORR

xo principa

seguida, a

pe parcialm

xista algu

do presettin

a, que cor

ER, 2006; 

uma broca

 

M O PRESET

03). 

ão do LA

ndo numé

010; RENI

ma quantid

RER et al.

al da máq

a extremid

mente o fe

uma variaç

ng envia u

rrige a pos

CORRER

a com o pre

TTING INTER

  47 
 

ASER é 

érico da 

ISHAW, 

dade de 

., 2010; 

uina se 

dade da 

eixe de 

ção nas 

um sinal 

sição da 

R et al., 

esetting 

RNO SEM 



  48 
 

Além dos presetters internos, o desgaste das ferramentas de corte também 

pode ser mensurado com o auxílio de máquinas independentes, ou seja, 

aquelas que estão fora do local de usinagem (ARONSON, 2000; CORRER, 

2006; CORRER et al., 2011; VOLPATO, REBEYKA, COSTA, 2004). 

2.2.3. MEDIÇÃO DE DESGASTE POR MEIO DE MÁQUINAS INDEPENDENTES 

A medição de desgaste por meio de máquinas independentes utiliza sistemas 

conhecidos como presettings externos (CORRER et al., 2007b; VOLPATO, 

REBEYKA, COSTA, 2004). Este método foi desenvolvido na década 40, para 

atuar como uma opção a pré-ajustagem manual de ferramentas (ARONSON, 

2000; CORRER, 2006). 

Os presettings externos não possuem vinculo direto com a máquina CNC, 

portanto, podem ser instalados em qualquer ponto do chão-de-fábrica. A 

máquina CNC pode estar usinando a peça, enquanto operador realiza a 

medição de uma ferramenta que será utilizada posteriormente (SANTOS et al., 

2006). Estes equipamentos possuem um ou mais suportes, para a fixação do 

transmissor e receptor (ARONSON, 2000; FARDIN et al., 2010).  

Os valores obtidos com o auxílio do presetting externo são digitados no 

comando numérico da máquina ou transferidos via rede, por meio de softwares 

especiais (CORRER et al., 2011; SANTOS et al., 2006). Os presettings 

externos podem ser classificados como, manual ou automático (CORRER, 

2006). 

O presetting externo do tipo manual (Figura 40) é considerado de baixo custo, 

pois não emprega uma tecnologia muito avançada, ou seja, realiza a medição 

das ferramentas por meio de réguas e relógios comparadores. Neste método, a 

habilidade do operador é essencial para assegurar a precisão da medição 

(BIDEFORD TOOL, 2011; CORRER, 2006; FULLONE, 2002). 
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O referencial teórico sobre, a furação e a medição de desgaste nas 

ferramentas de corte em máquinas CNC, foi apresentado. O próximo capítulo 

deste trabalho vai abordar a metodologia utilizada no desenvolvimento desta 

pesquisa. 



 

3. METODOLOGIA 

A metodologia é a etapa responsável por descrever os procedimentos e demais 

detalhes da pesquisa (GIL, 2002, 2010). 

3.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  

Este trabalho é de natureza exploratória, segundo Gil (2002, p. 41) “Estas 

pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. 

O tipo de delineamento adotado é o de uma pesquisa experimental, cujos 

objetivos são: adotar um objeto de estudo; selecionar as variáveis que podem 

influenciá-lo; adotar métodos para controlar estas variáveis; escolher um 

método para verificar como o objeto de estudo se comporta em relação às 

alterações nas variáveis (BAPTISTA, 2004; GIL, 2002; PAULON, 

ROMAGNOLI, 2010). 

3.2. ETAPAS DA PESQUISA  

As etapas desta pesquisa experimental foram desenvolvidas tendo como base 

Gil (2002, 2010). 

a) Definição do problema: a pesquisa experimental tem inicio com a 

definição de um problema, este deve ser apresentado de forma clara e 

objetiva (GIL, 2002, 2010). O problema tratado neste trabalho é: 

• a medição do desgaste de brocas helicoidais de aço rápido, por 

meio do uso de um dispositivo a LASER é eficaz?  

b) Revisão da literatura: é a etapa responsável pela busca do estado da 

arte, relacionando a teoria já existente, com o problema abordado na 

presente pesquisa (GIL, 2002, 2010). 
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• a revisão da literatura teve como objetivo principal, a busca por 

materiais publicados durante os últimos 5 anos. Deste modo, a 

contextualização teórica deste trabalho foi baseada em: artigos 

científicos (nacionais e internacionais); livros; folhetos técnicos 

(datasheets); sites da internet; e consultas a normas técnicas. 

c) Construção de hipóteses: a pesquisa experimental deve ser constituída 

a partir hipóteses que visam estabelecer uma relação entre, as variáveis 

e a ocorrência um determinado fenômeno. A pesquisa experimental 

pode ter apenas uma hipótese, portanto, existe uma semelhança entre a 

hipótese formulada e o problema definido anteriormente (GIL, 2002, 

2010). Com relação ao presente trabalho, a hipótese é: 

• “se” durante a usinagem, as brocas helicoidais de aço rápido 

sofrerem desgastes ou demais alterações dimensionais, o sistema 

de medição a LASER, pode medir estas variações com precisão. 

d) Seleção das variáveis: as variáveis de uma pesquisa experimental 

devem facilitar a compreensão de um determinado fenômeno, isto é, 

gerar condições para que seja realizada a sua investigação (GIL, 2002). 

Para gerar o desgaste nas brocas helicoidais de aço rápido, foi 

necessário manipular duas variáveis: 

• velocidade de corte; 

• avanço. 

e) Coleta de dados: deve descrever os métodos empregados na aquisição 

dos dados (GIL, 2002): 

• os dados estudados neste trabalho, foram obtidos por meio de 

ensaios de furação, utilizando um sistema de medição a LASER, 

para mensurar as variações dimensionais das brocas. 
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f) Análise dos dados: é a etapa responsável pelo estudo das informações 

obtidas na coleta de dados (GIL, 2002, 2010). Neste trabalho, a análise 

dos dados ocorreu da seguinte forma: 

• Os dados referentes as variações dimensionais, foram agrupadas 

e organizadas em um software de planilhas eletrônicas, para a 

analise e emissão de gráficos.  

• as brocas utilizadas nos ensaios foram fotografadas e analisadas 

pelo software CAD, onde foi possível evidenciar  a existência do 

desgaste nas brocas helicoidais de aço rápido. 

No próximo tópico serão fornecidos mais detalhes sobre os ensaios de furação. 

3.3. DETALHES SOBRE O ENSAIO DE FURAÇÃO  

Os ensaios de furação foram realizados na empresa GEOTECNO, localizada 

na cidade de Santa Barbara D’ Oeste. Os corpos de prova utilizados são placas 

redondas de aço 4340 com Ø152 x 49,6 mm; a dureza média de cada corpo de 

prova é de 30 HRC.  

Além do material já descrito, também foi empregada uma barra redonda de aço 

INOX, com Ø95 x 39 mm; para a realização de um ensaio preliminar. Cada 

corpo de prova possui um furo de centro passante, com 30 mm de diâmetro. 

A máquina utilizada nos ensaios de furação é um centro de usinagem CNC, 

modelo ROMI DISCOVERY 560. Na Figura 42 é possível observar este centro 

de usinagem CNC. 

Nos ensaios foi utilizado um sistema automático para medição de ferramentas 

a LASER; o Toolsetter modelo TSG 1213. Este equipamento tem a precisão de 

0,0002 mm. As dimensões do Toolsetter são de 42 x 110 x 240 mm; com 

espaço livre de 140 mm para a medição. O feixe de LASER emitido pelo 

Toolsetter é vermelho e possui o comprimento de onda de 635 nm 

(nanômetro); com 1 mm de diâmetro. 



F

A 

se

de

fe

P

ho

E

ba

ap

ut

FIGURA 42 –

medição 

eja, o com

epois de 

erramentas

ara realiza

orizontalm

m seguida

aixo), gera

presenta 

tilizando o 

– CENTRO D

do desgas

primento t

cada usi

s de corte. 

ar cada m

ente no ce

a, a extre

ando a in

um esque

Toolsetter

DE USINAGE

D

ste é base

otal da fer

nagem, v

 

medição, a

entro do fe

emidade da

nterrupção

ema onde

r. 

EM UTILIZAD

DE ROMI, 2

ada na dif

rramenta é

visando de

a extremid

eixe de LA

a ferrame

o parcial d

e é possív

O NOS ENSA

2005). 

ferença de

é medido n

etectar va

ade da br

ASER, que

enta é ava

do feixe d

vel visual

 

AIOS DE FUR

e comprime

a preparaç

ariações d

roca deve

e é emitido

ançada ve

de LASER

izar a me

RAÇÃO (AD

ento da br

ção da má

dimensiona

e ser posic

o pelo Too

erticalment

R.  A Fig

edição da

  54 
 

DAPTADO 

roca, ou 

áquina e 

ais nas 

cionada 

olsetter. 

e (para 

gura 43 

a broca 



O

um

se

pr

co

on

in

O

B

en

N

di

co

fe

br

FIGURA

UT

O Toolsette

ma grande

er process

rincipio, a 

onvertida p

nde são 

nterpretaçã

O presetting

us) a um

nviadas e 

os ensaios

iâmetro. A

om ângulo

erramenta 

roca helico

A 43 – ESQ

TILIZANDO O

er possui u

eza física 

sados por u

interrupçã

para núme

transform

ão dos dad

g interno s

m notebook

registradas

s foram ut

s extremid

o de 118° (

em nove 

oidal. 

UEMA ONDE

O TOOLSET

um conve

para valor

um compu

ão do feixe

eros binário

mados em

os. 

sem contat

k, permitin

s no softwa

tilizadas br

dades das 

WALKER,

pontos dis

E É POSSÍVE

TTER (ADAPT

rsor analó

res binário

utador (CO

e de LASE

os e poster

m valores 

to foi cone

ndo que 

ware de aqu

rocas helic

brocas he

 2004). O

stintos; a F

EL VISUALIZA

TADO DE RE

ógico digita

os, desta fo

OSTA, Y. G

ER gerada 

riormente e

numérico

ectado via 

as inform

uisição de 

coidais de 

licoidais sã

Toolsetter

Figura 44 i

AR A MEDIÇÃ

ENISHAW

al, cuja fu

orma, este

G. G., 2008

pela pres

enviados a

os reais, 

cabo USB

mações do

dados. 

aço rápido

ão formada

r foi prepar

ilustra este

ÇÃO DA BRO

W, 2003). 

nção é co

es valores 

8). Seguin

sença da b

a um comp

para fac

B (Universa

o ensaio, 

o, com 10 

as por um

rado para 

e nove po

  55 
 

 

CA 

onverter 

podem 

do este 

broca, é 

putador, 

cilitar a 

al Serial 

fossem 

mm de 

a ponta 

medir a 

ntos da 



N

po

es

br

P

ar

em

de

m

“D

O

co

su

ap

po

FIGURA 44

a Figura 4

ontos “E1”

spaços for

roca, duran

ara que s

restas de 

m relação

eslocamen

medidos a c

D6”; e por ú

O Toolsett

ompriment

uperior da

presentado

onto “C5” d

4 – PONTOS

(

44, os nov

 e “D9” nã

ram reser

nte as leitu

eja possív

corte da b

o ao feixe

ntos vertica

cada deslo

último o po

ter realiza

to total da

a haste 

os. A Figu

da broca. 

S MEDIDOS N

(ADAPTADO

e pontos n

o estão ali

vados par

uras do To

vel realizar

broca prec

e de LAS

ais da bro

ocamento s

onto “C5”. 

a a medi

a ferrame

da broca

ura 45 ilus

NA EXTREM

O DE PAIVA

na extremi

inhados ao

ra reduzir 

olsetter. 

r a mediçã

isam ser p

SER. A m

ca, em dir

são: “E1” e

 

ição da v

nta, isto 

a, até um

stra um e

IDADE DE C

A JUNIOR,

idade da b

o corpo cilí

a influênc

ão de cad

posicionad

medição o

reção ao f

e “D9”; “E2

variação 

é, a distâ

m dos no

exemplo d

ORTE DA BR

2007). 

broca são 

índrico da 

cia dos ra

a um dos 

as à aprox

ocorre por

eixe de LA

” e “D8”; “E

dimension

ância entre

ove ponto

e variação

ROCA HELIC

equidistan

ferramenta

aios de ca

s nove pon

ximadame

r meio de

ASER. Os

E3” e “D7”

nal, prese

re a extre

os anterio

o dimensio

  56 
 

 

COIDAL 

ntes. Os 

a; estes 

anto da 

ntos, as 

ente 90° 

e cinco 

pontos 

”; “E4” e 

ente no 

emidade 

ormente 

onal no 



F

3.

P

pr

o 

fix

pn

as

FIGURA 45 

.4. PREP

ara realiz

rimeiramen

comando 

xar o corp

neumático

s rotinas d

F

– EXEMPLO

ALGUMAS

PARAÇÃO DA

zar os e

nte foi nec

numérico

po de prov

; executar 

e program

FIGURA 46 

O DE VARIAÇ

S FURAÇÕES

A MÁQUINA

ensaios d

cessário ex

o da máqu

va na mes

o software

ação no co

– CORPO D

ÇÃO DIMENS

S (ADAPTAD

A PARA O EN

e furação

xecutar os

uina; instal

sa da máq

e de aquisi

omando nu

DE PROVA F

SIONAL NO P

DO DE DINIZ

NSAIO DE FU

o no ce

s seguintes

lar a broca

quina (Fig

ição de da

umérico. 

FIXADO NA M

PONTO “C5

Z ET AL., 20

URAÇÃO  

ntro de 

s procedim

a helicoida

ura 46); a

dos no not

MESA DA MÁ

” DA BROCA

005). 

usinagem

mentos: co

al de aço 

acionar o s

tebook; e a

 

QUINA. 

  57 
 

 

A, APÓS 

 CNC, 

nfigurar 

rápido; 

sistema 

acessar 



  58 
 

As rotinas de programação da máquina CNC foram desenvolvidas pela 

empresa GEOTECNO. Para realizar os ensaios foram utilizados três 

programas, o programa número “1”, “2” e “3”. 

O programa número “1” é o responsável por executar os furos nos corpos de 

prova.  

O programa número “2” foi criado para zerar a broca, ou seja, referenciar a 

posição da ferramenta, que está sendo utilizada pela primeira vez. Todas as 

vezes que uma nova ferramenta for instalada, é necessário executar as rotinas 

deste programa. 

As rotinas do programa número “3” foram desenvolvidas para realizar a 

medição do desgaste das brocas. Sua função é fazer com que a broca pare de 

rotacionar, e se desloque até o local onde se encontra o presetting, para que 

seja realizada a medição do desgaste na extremidade da broca. 

A cada nova broca instalada na máquina; primeiramente foi executado o 

programa “2”, em seguida o programa “3” e por último o programa “1”.  

Após a preparação da máquina foi realizado um pré-teste, para verificar o 

comportamento dos equipamentos durante os ensaios de furação. 

3.5. PRÉ-TESTE  

No pré-teste o corpo de prova utilizado foi uma placa cilíndricas de aço INOX. 

O “Apêndice A” demonstra o desenho completo do corpo de prova, utilizado no 

pré-teste. Os furos realizados nos ensaios de furação deste trabalho; foram 

executados nas faces planas dos corpos de prova.  

O primeiro furo no ensaio de pré-teste, ocorreu com velocidade de corte de 12 

m/min e avanço de 0,03 mm/rot. A furação foi executada a seco, isto é, sem a 

utilização de fluído de corte. As arestas de corte da broca foram observadas, e 

nestas condições não houve um desgaste significativo, então a velocidade de 

avanço foi aumentada em 20%. 
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Nesta nova condição, houve um aquecimento excessivo na broca, fazendo com 

que a sua ponta ficasse arredondada. O desgaste foi tão expressivo que esta 

ferramenta não pode ser medida pelo Toolsetter. Durante o pré-teste foram 

realizados apenas dois furos, então, foi possível chegar às seguintes 

conclusões: 

• para reduzir as temperaturas de trabalho nos próximos ensaios de 

furação, será necessário utilizar fluído de corte;  

• é indispensável instalar uma mangueira de ar próxima no local de 

usinagem, para remover gotas de fluído de corte que 

permanecem na broca após a furação, afinal, as gotas de fluído 

podem vir a interferir na medição da broca pelo presetting; 

• para aumentar o desgaste das brocas nos próximos ensaios, a 

velocidade de corte deve ser aumentada e velocidade de avanço 

reduzida, visando aumentar o atrito entre as arestas de corte e o 

material, para aumentar o desgaste das brocas.  

Após a experiência do pré-teste, foram tomadas algumas providências 

baseadas nas observações citadas; e foram executados os ensaios de furação. 

3.6. ENSAIOS DE FURAÇÃO  

Para realizar os ensaios de furação foram utilizadas placas cilíndricas de aço 

4340. O “Apêndice B” demonstra o desenho completo do corpo de prova, 

utilizado nos ensaios. A Figura 47 apresenta o momento em que a broca se 

aproxima do corpo de prova, para executar o furo. 
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medição “E1” até a extremidade da haste da ferramenta, medido pelo 

Toolsetter). Após a usinagem este mesmo ponto foi medido novamente, o valor 

(175,2840 mm) foi inserido na posição “E1” da coluna “Furo 1”; a planilha 

executou o cálculo (175,2820 - 175,2840), que resultou na variação 

dimensional de -0,0020 mm. 

A Coluna “Ref.” foi inserida para auxiliar na geração dos Gráficos. Todos os 

valores adotados nesta coluna são iguais a “zero”, assim, foi possível gerar 

gráficos tendo “zero” como variação dimensional inicial.  

Para facilitar a interpretação dos dados, foram gerados dois tipos de gráficos 

de linhas com marcadores, visando observar duas situações distintas:  

• a primeira situação, consiste em observar as variações 

dimensionais por posição da broca, após a execução de cada 

furo; visando gerar um histórico ao longo do ensaio; 

• a segunda situação, incide na avaliação das variações 

dimensionais presentes na ferramenta, depois da realização do 

último furo, ou seja, antes da broca perder totalmente a sua 

capacidade de corte. 

3.8. MÉTODO UTILIZADO NA OBTENÇÃO DE IMAGENS DAS BROCAS  

As brocas utilizadas nos ensaios foram fotografadas, com o auxílio de um 

microscópio óptico, que possui a capacidade de ampliação de até 200 vezes. 

Este microscópio utiliza a tecnologia “plug and play” (plugar e utilizar). Uma 

extremidade do cabo USB foi conectada ao aparelho e outra a um computador, 

então, um software fornecido juntamente com o microscópio, possibilitou o 

registro, visualização e ampliação das imagens (IMPORTÉCNICA, 2010).  

Para fotografar a broca, o microscópio foi instalado em uma base especial, 

dotada de uma coluna vertical cilíndrica. Com o objetivo de facilitar a 

observação de variações dimensões das brocas, a ferramenta foi fotografada 

em cinco posições diferentes: aresta de corte “1”; aresta de corte “2”; lateral “1”; 
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O desenho completo deste dispositivo de fixação pode ser visualizado no 

“Apêndice C". Este dispositivo confeccionado em madeira; possui três furos 

com 10 mm de diâmetro, onde são inseridas as extremidades cilíndricas das 

brocas.  

As fotos das “arestas de corte 1 e 2” foram fotografadas na face superior do 

dispositivo, utilizando o orifício com inclinação de 59°, assim, as imagens das 

arestas de corte, formaram o ângulo de 90° paralelo a face do dispositivo. 

O furo presente na face lateral esquerda do dispositivo, foi utilizado para 

fotografar as fotos da “lateral 1 e 2” das brocas. E por último, o furo 

perpendicular à face superior do dispositivo, cuja função é permitir a retirada de 

fotos do “topo” (vista superior) das ferramentas.  

3.9. PROCEDIMENTO EMPREGADO NA MEDIÇÃO DE IMAGENS  

As imagens das brocas foram medidas com o software AUTOCAD versão 

2009. Para demonstrar que existiram variações dimensionais nas brocas, foram 

analisadas apenas as imagens das “arestas de corte 1 e 2” de cada 

ferramenta, visando quantificar o desgaste “VB”.  

Para realizar medições foi necessário conhecer uma dimensão real da broca. 

Foi selecionado o comprimento da aresta de corte, que é de 5,8332 mm; este 

valor foi calculado por meio da geometria da broca.  

Para definir o valor da escala na imagem, foram traçadas duas linhas sobre a 

imagem da broca (Figura 54).  Primeiro foi desenhada uma linha vermelha na 

vertical, que corta o centro da ferramenta, em seguida, foi esboçada uma linha 

amarela inclinada, que acompanha o ângulo da aresta de corte (MARTINS, 

2012).   
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A medição de desgaste na broca número “1” ocorreu após a execução de cada 

furo com 5 mm de comprimento. Foram executados 28 furos com velocidade 

de corte de 12 m/min., e avanço de 0,91 mm/rot. O desgaste da broca foi 

mínimo, então, a velocidade de corte foi ampliada para 25 m/min. (o avanço 

não foi alterado). Com esta nova condição, a mesma broca executou mais 12 

furos.  

Com o mesmo avanço (0,91 mm/rot.), a broca número “2” executou as furações 

com a velocidade de corte de 25 m/min., em seguida com 36 m/min. e depois 

43 m/min. Estas condições também não proporcionaram um desgaste 

relevante, então a velocidade de corte foi aumentada para 52 m/min.; com 

estes parâmetros, no total foram executados 19 furos.  

A broca número “3” executou a furação com condições de usinagem mais 

severas; a velocidade de corte foi ampliada para 62,95 m/min. e o avanço 

reduzido para 0,15 mm/rot., visando aumentar o atrito entre a ferramenta e o 

material. A profundidade de 15,61 mm do furo passou a ser usinada em um 

único passe, e a medição com o Toolsetter começou a ser realizada após a 

execução de cada furo. Esta broca apresentou um desgaste relevante, mas 

durante o ensaio a ponta da ferramenta foi danificada.  

Observando o que ocorreu com a ferramenta anterior, a broca número “4” 

trabalhou com a mesma velocidade de corte (62,95 m/min.), porém o avanço 

foi reduzido para 0,1 mm/rot.. Nos ensaios onde foram utilizadas as brocas 

número “5”, “6” e “7” o avanço não foi alterado, e a velocidade de corte foi 

reduzida primeiramente para 56, 52 m/min. e depois 51,97 m/min.. Com estas 

condições de usinagem houve um desgaste inexpressivo na broca. 

Ao realizar o ensaio com a broca número “8”, a velocidade de corte foi 

novamente reduzida, desta vez para 43,17 m/min. e o avanço permaneceu em 

0,1 mm/rot.; a pressão na aresta transversal da broca foi reduzida, provocando 

maior agressão na aresta de corte. Foi constatado o surgimento de desgastes 

nas arestas de corte, então a presente condição de usinagem foi adotada como 
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5. CONCLUSÕES 

De acordo com o que foi realizado neste trabalho, especificamente sobre a 

medição do desgaste de brocas helicoidais de aço rápido com auxílio um 

dispositivo a LASER, é possível concluir que: 

• o objetivo geral proposto por este trabalho foi concretizado, ou seja, o 

desgaste das brocas de aço rápido foi medido por meio do Toolsetter a 

LASER; 

• os objetivos específicos também foram alcançados: os ensaios de 

furação, para medir o desgaste das brocas por meio Toolsetter foram 

realizados; as brocas utilizadas nos ensaios foram fotografadas e 

analisadas; 

• foi verificado que o dispositivo de medição a LASER tem aplicação 

eficaz na medição dimensional das brocas helicoidais de aço rápido. A 

técnica utilizada na medição é promissora e pode ser aplicada em 

ambiente industrial com sucesso; 

• não foi possível comparar de forma direta, os valores mensurados por 

meio do Toolsetter, com os valores medidos por meio da analise de 

imagens, afinal, o LASER mensura a diferença no comprimento da 

ferramenta, enquanto a medição por analise de imagens mensura a 

variação no desgaste médio no flanco da broca; 

• as medições feitas com auxílio do Toolsetter, indicaram a oscilação das 

dimensões da broca. Em determinados momentos as medidas 

aumentaram, fato que se deve ao fenômeno da aderência na aresta de 

corte da ferramenta. A redução dimensional apontada pelo sistema está 

relacionada ao desgaste da broca; 
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• por meio da medição com o Toolsetter nos nove pontos da extremidade 

da broca, foi possível constatar que durante a usinagem, as arestas das 

ferramentas não se desgastaram de forma simétrica, pois, cada um dos 

pontos medidos apresentou uma valor de desgaste diferente; fato que 

pôde ser comprovado pelo método de análise de imagens. 

5.1. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

As sugestões para trabalhos futuros são: 

 estudo sobre a medição de desgaste em ferramentas de torneamento e 

fresamento; 

 melhor análise do efeito da aresta postiça de corte durante a medição 

com o dispositivo LASER; 

 criação de um novo software para coleta de dados, com interface gráfica 

amigável e recursos que facilitem a interpretação das informações. Se 

possível, aplicando-se técnicas de inteligência artificial para auxiliar na 

predição do momento de troca da ferramenta. 
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