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RESUMO

Os fluidos de corte solúveis em água exercem um papel essencial no processo
de usinagem garantindo o bom acabamento das peças e eficiência do corte. No entanto
os parâmetros utilizados pelas empresas no seu dia-a-dia para avaliá-los e compará-los
entre si são muitas vezes subjetivos e superficiais como durabilidade da emulsão, grau
de espuma ou consumo de fluido ao longo da usinagem. Poucas empresas dedicam
foco em fazer uma avaliação mais detalhada da influência do fluido de corte solúvel na
durabilidade de suas ferramentas, no grau de acabamento das peças, na otimização
dos parâmetros de corte, na redução do tempo de usinagem e finalmente nos custos
totais e produtividade do processo de usinagem como um todo. Por meio deste
trabalho, foi realizada coleta de dados práticos de usinagem em duas empresas
diferentes do segmento de autopeças que usinam respectivamente peças de aço e
alumínio, comparando os resultados entre fluidos de corte solúveis de tecnologia base
mineral de petróleo e base éster de óleo vegetal. Os dados de usinagem coletados
foram usados para cálculo de produtividade e custo total do processo. Os resultados
práticos demonstram que fluido de corte vegetal, apesar de ter custo unitário por litro
mais elevado que a base mineral, apresentou impacto positivo no desempenho da
máquina e ferramenta onde estão concentradas as maiores oportunidades de redução
de custos e ganhos de produtividade. Foram igualmente observadas diferenças
significativas de performance entre fluidos de corte de base vegetal de fabricantes
diferentes. As metodologias aplicadas nos estudos de caso das duas empresas do
segmento de autopeças, podem ser utilizadas por outras empresas para realizar uma
comparação de performance entre fornecedores de fluidos de corte e otimização de
usinagem.
Palavras Chave: Fluido de Corte, Usinagem, Custo, Óleo Vegetal, Produtividade.

ABSTRACT
Optimization of Productivity on metalworking processes: Comparison between
Cutting Fluids based on Mineral and Vegetable Ester technologies
Soluble metalworking fluids plays an essential role in the metal machining
process ensuring the smooth finishing of pieces and cutting efficiency. However the
parameters used by companies in their day-to-day work to evaluate and compare them
with each other are often subjective and superficial, like durability, foaming or
consumption of emulsion along use. Few companies dedicate focus on the influence of
soluble cutting fluids in the increasing life of tools, the surface finishing of pieces, the
optimization of cutting parameters and the total costs and productivity of the process. In
this study, we have collected data at two companies from auto part segment that
machine steel and aluminum pieces and compared the performance using cutting fluids
based on mineral oil and vegetable ester technologies. All data were used for calculation
of total productivity and cost of the machining process. Although the unit cost per liter of
vegetable cutting fluids are higher than mineral based, it has significant impact in the
performance of machine and tools were there are great opportunities for cost savings
and productivity gains. We have observed significant differences between performances
of vegetable cutting fluids manufactured by different suppliers. The tools used at these
two case studies can be used at other industries to perform a comparison of
performance between suppliers of soluble cutting fluids and optimization of machining
process.
Keywords: Cutting Fluid, Metalworking, Productivity, Cost, Vegetable Oil.
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1

INTRODUÇÃO
É sabido que a utilização de fluidos de corte melhora a eficiência dos processos

de usinagem proporcionando: melhor refrigeração na zona de corte, aumento da vida
da ferramenta de corte, maior controle de tolerâncias dimensionais e melhor
acabamento superficial da peça usinada. O efeito do uso do fluido de corte depende
não somente das propriedades do fluido, mas também das condições de usinagem,
como o tipo e geometria da ferramenta de corte, da composição e geometria da peça
metálica a ser usinada e dos parâmetros de usinagem. No entanto a maioria dos
estudos relacionados ao desempenho dos fluidos de corte e sua influência na melhoria
dos processos de usinagem são acadêmicos e pouco aplicados na indústria brasileira
pela sua complexidade e falta de mão de obra especializada e focada na coleta e
análise dos dados de usinagem.

1.1 Justificativa
De forma geral, algumas das principais questões associadas à utilização de
fluidos de corte estão diretamente relacionadas aos custos (aquisição, armazenamento,
manutenção, etc.), perigos à saúde (intoxicações, alergias, etc.) e questões ambientais
(descarte, reciclagem, etc.).
Do ponto de vista exclusivo de custos, os fluidos de corte tem uma influência
proporcionalmente pequena na cadeia de custos totais do processo de usinagem, mas
na prática muitas das indústrias ainda utilizam o preço por litro como critério mais usual
de seleção entre as diversas opções de tecnologia e fabricantes.
Desta forma torna-se necessário desenvolver uma metodologia que seja
simples de ser aplicada no chão de fábrica de forma que o próprio usuário da máquina
possa ser treinado para colher os dados e peças de referência para medição de
desgaste e rugosidade superficial. Os dados mais relevantes assim obtidos são
lançados numa planilha Excel construída com fórmulas clássicas de análise de
processo de usinagem para simulação de custos e potenciais ganhos de produtividade.
Este método pode ser focado numa determinada operação de usinagem que
seja caracterizada como "gargalo" do processo a fim de evidenciar de forma mais clara
e rápida os benefícios da metodologia.
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1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivos principais
Os objetivos principais deste trabalho são:
1. Obter a otimização da produtividade em um processo de usinagem de
metais através de uma metodologia simples de ser aplicável ao chão de
fábrica e as limitações do dia-a-dia da indústria;
2. Comparação da performance das tecnologias de fluidos de corte de
bases mineral e vegetal e sua influência na otimização desta
produtividade.

1.2.2 Objetivos secundários
Como objetivos secundários ao aumento de produtividade:
1. Incremento do potencial fabril das máquinas já existentes, evitando
necessidade de investimento na compra de máquinas novas;
2. Redução do downtime (tempo não produtivo) das máquinas já
existentes;
3. Diminuição dos custos totais do processo de usinagem.
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2

REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Fluidos de corte: sua importância para usinagem
É sabido que os fluidos de corte possuem papel fundamental no desempenho
das ferramentas de usinagem pelo seu poder lubrirrefrigerante ilustrado no vídeo do
fabricante de ferramentas Balzers. Neste vídeo, gravado propositalmente sem
lubrirrefrigeração para facilitar a visualização, foram coletadas duas imagens de uma
operação de corte onde a ferramenta de corte desliza sobre uma peça de aço,
usinando-a. A Figura 1 é uma imagem coletada do vídeo no início da usinagem e a
Figura 2 no fim da mesma. Na Figura 2 observa-se que após algum tempo de usinagem
sem a presença de fluidos de corte ocorre à formação de uma aresta postiça de corte
(APC) na ponta da ferramenta devido à falta de lubrirrefrigeração. Diniz, Marcondes e
Coppini (2000) salientam que outro fator que pode ocasionar a APC é a usinagem
numa velocidade de corte abaixo de um valor mínimo que se denomina como
"velocidade crítica". Logo, a formação da aresta postiça é uma das responsáveis pela
perda de eficiência de corte da ferramenta e do baixo acabamento ou rugosidade na
peça usinada, podendo ser evitada pelo uso adequado de fluido de corte e trabalho
acima da velocidade de corte crítica.
Figura 1 - Imagem do vídeo da Balzer no início do processo de usinagem

Fonte: Youtube
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Figura 2 – Imagem do vídeo da Balzer no fim do processo de usinagem com formação de
aresta postiça de corte

Fonte: Youtube

2.2 Fluidos de corte: tipos e classificação
Segundo Runge (1989), os fluidos de corte podem ser divididos em duas
grandes categorias:


Fluidos de corte integrais – que são insolúveis em água;



Fluidos de corte solúveis – que são solúveis em água.

Os fluidos de corte integrais são compostos predominantemente por uma base
de óleo mineral de petróleo, a qual são adicionados aditivos melhoradores de
performance como anticorrosivos, antioxidantes, antiespumantes e anti-névoa. Como a
base oleosa mineral de petróleo é apolar, são adicionados aditivos lubrificantes como
gorduras animais ou vegetais e aditivos de extrema pressão (EP) como ésteres
contendo fósforo, cloro ou enxofre na cadeia, visando conferir uma característica mais
polar no contato do óleo com a superfície metálica durante usinagem, reduzindo o
coeficiente de atrito. Além disso, a escolha da viscosidade ideal do óleo base é
essencial para se obter um filme lubrificante de espessura adequada à carga para a
qual o óleo lubrificante será submetido durante o processo de usinagem.
Os fluidos de corte solúveis também são compostos por uma base oleosa e
aditivos melhorados de performance, porém possuem adicionalmente um componente
importantíssimo denominado emulgador o qual é uma molécula tenso-ativa composta
por uma parte apolar que possui afinidade com o óleo e outra polar que tem afinidade
com a água como ilustrado na Figura 3.
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Figura 3 - Ilustração esquemática de molécula de emulgador com parte polar e apolar

Fonte: Runge (1989) p.90

O emulgador é responsável pela formação e estabilidade da emulsão como
observamos na Figura 4. As miscelas se mantém estáveis e afastadas uma das outras
pelo caráter levemente aniônico que os emulgadores conferem a sua superfície.
Figura 4 - Ilustração de emulsão óleo em água e o papel de estabilização do emulgador na
superfície das gotículas ou miscelas de óleo

Fonte: Runge (1989) p.90

GAUTHIER (2003) e BYERS (1994) classificam os fluidos de corte solúveis em
água de forma simplificada em três tipos: solúveis, sintéticos e semissintéticos.
RUNGE (1989) apresenta a mesma classificação, mas a divide em duas
categorias mais amplas como segue:


Emulsões: Nesta categoria existem duas sub-divisões
 Óleos solúveis convencionais – Possuem um teor de óleo mineral
elevado entre 50% a 80% na composição do fluido de corte e
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menores percentuais de emulgadores, gerando desta forma
miscelas grandes e consequentemente emulsões brancas devido ao
maior desvio óptico da luz contra as miscelas;
 Óleos solúveis semissintéticos - Possuem um teor de óleo mineral
de no máximo 50% e alto percentual de emulgadores tornando as
miscelas menores e as emulsões mais translúcidas o que confere as
emulsões características de melhor umectação e lubrificação. Com o
passar dos anos o óleo semissintético ganhou espaço em relação
ao solúvel convencional e hoje se encontra emulsões semissintético
com aspecto de transparente a leitoso e com aditivações muito
complexas.


Soluções químicas ou fluidos sintéticos - Este tipo de fluido de corte não possue

emulgadores em sua composição e portanto não forma emulsões. Sua composição é
feita por outros tipos de aditivos tais como sais inorgânicos, aminas e ácidos graxos
que se dissolvem completamente em água. No passado eram usados apenas em
processos de retificação onde a refrigeração e proteção anticorrosiva eram muito
importante e a lubrificação era secundária. Com o passar dos anos foram
incorporados à sua composição polímeros polares de alto peso molecular que
aumentaram o poder lubrificante do fluido sintético e tornaram sua aplicação mais
ampla.
Nos Casos Práticos a serem apresentados neste trabalho focaremos apenas os
fluidos de corte solúveis em água do tipo Emulsões, pois estas apresentam
propriedades lubrirrefrigerantes, sendo por isso mais versáteis que os fluidos de corte
integrais no processo de usinagem e otimização dos parâmetros de corte.

2.3 Fluidos de corte: propriedades tensoativas e de molhabilidade
Os emulgadores são agentes tenso-ativos essenciais para promover a
formação e estabilização da emulsão em um fluido de corte solúvel. Além disso, é um
dos principais responsáveis por reduzir a tensão superficial da emulsão, promovendo
assim uma boa cobertura da ferramenta e da peça de trabalho para obter melhor
resfriamento e usinagem (BYERS, 1994). Desta forma sua escolha pelo formulador
deve ser tão precisa quanto possível para preparar uma emulsão estável (CANTER,
2005). Essa seleção usa o conceito de balanço hidrófilo e lipofílico determinado pelo
valor de HLB. A chave deste processo é o fato de cada tenso-ativo apresentar um valor
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de HLB específico e cada componente oleoso ou a mistura de componentes possuírem
um requisito de HLB específico. Em teoria, igualando-se o HLB requerido pela mistura
com o valor de HLB do tenso-ativo consegue-se a estabilização da emulsão. Os valores
de HLB podem variar entre dois e dezoito, dependendo da composição do tenso-ativo
não-iónico (CANTER, 2005). Conforme se aumenta o valor de HLB, o emulgador tornase mais hidrofílico e menos lipofílico. Por exemplo, uma preparação de emulsão água
em óleo exigirá emulgadores com valores de HLB entre quatro e seis e uma
preparação de uma emulsão de óleo em água exigirá emulgadores com valores de HLB
entre oito e catorze. Na Figura 5 está ilustrada a fórmula de uma molécula típica de
tenso-ativo onde o radical nonil-fenol é a parte apolar e a cadeia de óxido de etileno é a
parte polar, cujo grau de etoxilação define o HLB do tenso-ativo.
Figura 5 - Fórmula geral de um emulgador tenso-ativo do tipo nonil-fenol etoxilado

Fonte: Silva et al. (2009)

Segundo Machado et al. (2009), Sales et al. (2001), "o fluido de corte para ser
efetivo na sua ação lubrificante tem que se fazer presente na interface peça–ferramenta
de corte (região de escorregamento) e de ter a capacidade de interagir com o material
da peça para formar um filme lubrificante eficiente". A essa propriedade, chamamos de
molhabilidade, a qual é determinada pelo ângulo de contato do líquido com a superfície
sólida, como mostra a Figura 6. Quanto maior o ângulo de contato maior a
molhabilidade, isto é, mais o líquido molha a superfície sólida em contato.
Figura 6 - Ângulo de contato entre sólido e líquido

Fonte: Alhanati
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Quando o líquido molha completamente uma superfície sólida, ele se espalha
numa fina camada de espessura praticamente monomolecular. O que determina este
comportamento são as forças intramoleculares que se estabelecem entre as fases.
Assim, por exemplo, no caso da água numa superfície como o vidro, formam-se
interações fortes entre as moléculas polares da água e do vidro e essas forças de
adesão levam a água a espalhar-se ou molhar a superfície do vidro. Ao contrário o
mercúrio sobre o vidro segmenta-se em pequenas esferas, pois as forças internas de
coesão das ligações metálicas do mercúrio são superiores as de adesão com a
superfície e consequentemente o mesmo não molha a superfície do vidro. Assim, como
ilustrado na Figura 7 , quando o ângulo de contato se situar entre 0° e 90° , diz-se que o
liquido molha a superfície do sólido. Quanto menor este ângulo, maior será a
molhabilidade do líquido em relação ao sólido. Por outro lado, no caso de ângulo de
contato entre 90° e 180°, considera-se que o líquido não molha o sólido.
Figura 7 - Molhabilidade de líquido

Fonte: Alhanati

SILVA; MEDEIROS et al. (2009) em trabalho realizado sobre avaliação de
molhabilidade de solução de tenso-ativos não iônicos em aço inoxidável fez uma
comparação do ângulo de contato entre um grupo de tenso-ativos com HLB entre 16,4
e 19,0 e graus de etoxilação entre vinte e cem óxidos de etileno na molécula (Tabela
1).
Tabela 1 - Características de HLB e etoxilação de tenso-ativos do tipo nonil-fenol etoxilado

Fonte: Silva; Medeiros et al. (2009) p. 3
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Apesar de todos terem apresentado uma elevada hidrofilia e afinidade com o
metal, os resultados observados na Figura 8 permitem concluir que para os tenso-ativos
não iônicos estudados, o tenso-ativo T1, que apresenta 20˚ de etoxilação, apresenta a
maior molhabilidade e o T5, que apresenta 100˚ de etoxilação, a menor. Isto pode ser
explicado pelo fato de que no tenso-ativo de menor grau de etoxilação existem menores
forças internas coesivas entre suas moléculas tornando mais fácil as forças adesivas
atuarem na deposição na superfície da placa. Logo, SILVA; MEDEIROS et al. (2009)
concluem que quanto menor a etoxilação do tenso-ativo não-iônico, melhor será sua
molhabilidade em aço inoxidável, em solução aquosa.
Figura 8 - Comparação de ângulos de contato entre tenso-ativos com diferentes HLB

Fonte: Silva; Medeiros et al. (2009) p. 8

2.4 Fluidos de corte: propriedades das bases mineral e vegetal
A tecnologia dos fluidos de corte, em especial os emulsionáveis em água, tem
tido avanços relevantes no Brasil durante as últimas décadas. A partir do ano 2.000
observou-se no mercado brasileiro o início da introdução de outra tecnologia de fluidos
de corte onde a base mineral de petróleo era substituída na formulação por uma base
de origem vegetal, como ésteres de óleos de colza, soja ou mamona. Segundo
ALMEIDA; MACHADO; SUAREZ (2011), a natureza pode fornecer uma gama muito
maior de matérias-primas para a fabricação de lubrificantes do que a indústria
petroquímica. Essa variedade de matérias-primas, somada aos novos métodos e
processos modernos de refino, possibilitam a eliminação dos problemas dos óleos
vegetais de antiga tecnologia como: a formação de resinas e lacas, o aumento da
viscosidade e o aumento da acidez, que pode causar corrosão. De fato, a tecnologia
dos fluidos de corte base vegetal não é inteiramente nova, mas vem sendo aprimorada
com o passar dos anos. Em artigo na revista especializada Oleochemicals, GAWRILOW
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(2004) já citava o uso de óleo de oliva como lubrificante desde o ano de 1.650 D.C e
indicava o uso do óleo de coco, girassol, colza, soja e palma para aplicações diversas
como: óleos de engrenagem, óleos de motor dois tempos, óleos hidráulicos, fluidos de
corte, graxas e lubrificantes têxteis. O mesmo autor enfatiza a importância de algumas
propriedades físico-químicas ideais para a escolha do óleo vegetal a ser utilizado como
lubrificante.
Segundo GAWRILOW (2004) deve haver predominância de ácidos graxos
monossaturados na composição do óleo vegetal, pois esses apresentam um equilíbrio
ideal das propriedades de estabilidade à oxidação e fluidez em baixas temperaturas.
Por outro lado, os ácidos graxos altamente poli insaturados e os insaturados não são
recomendados, pois os primeiros são facilmente oxidados gerando vernizes e resíduos
e o segundo apresenta uma estrutura muito simétrica que gera cristalização em baixas
temperaturas.
Conforme WOODS (2005), mesmo os fluidos de corte integrais (não solúveis
em água) de base vegetal possuem várias vantagens:


São mais compatíveis com a pele humana do que os óleos minerais, e
também têm uma tendência reduzida à formação de vapor, névoa e
fumaça, além de ter um ponto de fulgor maior, reduzindo o risco de incêndio
nas máquinas.



Têm moléculas polares que funcionam como se fossem ímãs e se alinham
à superfície do metal, formando um filme lubrificante capaz de suportar
grandes tensões superficiais, facilitando a usinagem e melhorando a vida
das ferramentas. As moléculas dos óleos minerais não são polares, e por
esse motivo a sua capacidade lubrificante é inferior a dos óleos vegetais.
Isso também é uma vantagem quando se deseja maior produtividade.

Esta observação de WOODS (2005) sobre a maior polaridade dos ésteres
vegetais propiciarem melhor desempenho lubrificante em relação a base mineral, foi
comprovado por CLARENS (2004) numa série de estudos utilizando o equipamento
Falex Tapping Torque Test Machine (Figura 9). Esse é um instrumento de laboratório
único concebido para executar operações metalúrgicas reais e simular o processo de
remoção de metal ou deformação, podendo ser utilizado para avaliar o corte e eficiência
de fluidos para o trabalho de metais. O equipamento permite avaliar a variação da
eficiência de corte devido ao desgaste ou formação de aresta postiça. Ao monitorar o
torque produzido durante um ensaio, um sinal é produzido e analisado por um software
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projetado para dar o torque de cada amostra e valores de eficiência, quando
comparado com uma referência. A boa capacidade de simular situações reais em
laboratório faz com que o Falex Tapping Torque Test Machine seja largamente
empregado para avaliar o desempenho lubrificante de fluidos de corte tendo inclusive
sido aprovado segundo norma ASTM D 5619.
Figura 9 - Falex Tapping Torque Test para comparação de óleos de corte

Fonte: Tapping Torque Test website http://www.tapping-torque-test.com

No estudo de CLARENS (2004) foram realizados quinhentos ensaios que
comprovaram que fluidos de corte baseados em óleos vegetais apresentaram melhor
desempenho que fluidos de corte baseados em óleos minerais de petróleo, conforme
mostra a Figura 10.
Figura 10 – Falex Tapping Torque - Teste de eficiência lubrificante em fluido de corte solúvel
(3,4% em peso) e fluido de corte semissintético (0,75% em peso) usando cinco
tipos diferentes de óleos base (mineral naftênico, mistura 50/50% de mineral
naftênico e parafínico, canola, soja e éster sintético de trimetilolpropano - TMP)
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Fonte: Clarens (2004)
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Estes resultados superiores são comprovados em termos práticos em estudo
conduzido por Almeida, Machado e Suarez (2011) da Universidade Federal de
Uberlândia, onde foram comparadas as forças de corte com variação das velocidades
de corte na usinagem de Aço ABNT 1050 usando-se dois fluidos de corte fabricados
pela Castrol Industrial, sendo um de base mineral (Clearedge 6515 BF) e outro de base
vegetal (Carecut S100) nas concentrações de emulsão de 3%, 7% e 10%. Foram
utilizados no experimento um torno CNC Multiplic 35D, fabricado pela Indústrias Romi
S.A., com 11KW de potência, rotação máxima de 3000 rpm e ferramentas da série
T9035 fabricadas pela OSG/Tungaloy Sulamericana de Ferramentas Ltda com insertos
de código ISO: SNMG120408 DM e o suporte PSBNR 2525 M12. Na Figura 11 estão
ilustrados os resultados com as forças de corte obtidas durante a utilização dos dois
fluidos de corte nas três concentrações, e variando-se a velocidade de corte ( Vc ). É
possível observar o comportamento característico das curvas de forças na usinagem de
aços apresentando o perfil "V" citado por MACHADO et al. (2009), TRENT; WRIGHT
(2000) em baixas velocidades (entre 10 e 60 m/min), evidenciando a presença de
aresta postiça de corte (APC) em todas as condições de aplicação de fluidos de corte.
Neste intervalo de velocidade, a APC cresce até uma dimensão máxima, e depois
decresce até desaparecer completamente. Comparando-se todas as condições,
Almeida, Machado e Suarez (2011) verificaram que as forças de corte foram maiores
quando o fluido de base mineral Castrol Clearedge 6515 BF foi usada na concentração
de 10% e foram menores quando da utilização do fluido vegetal CastroI Carecut S100,
também na concentração de 10% e Clearedge 6515 BF a 7%.
Figura 11 - Variação da força de corte e velocidade de corte para um avanço de 0,2 mm/rev e
uma profundidade de corte de 2 mm, usando fluido de corte base mineral (BM) e
outro de base vegetal (BV) em concentrações de emulsão de 3%, 7% e 10%.

Fonte: Almeida, Machado e Suarez (2011)
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Além das vantagens operacionais no processo de usinagem citados
anteriormente, outra vantagem muito importante dos fluidos de corte de base vegetal
que não pode ser esquecida é o aspecto ambiental. Assim como os óleos minerais, os
óleos vegetais não podem ser queimados, porém, a principal vantagem ecológica dos
óleos vegetais é que sua matéria-prima é degradável, poluindo muito menos o meio
ambiente. Eles podem também ser reutilizáveis, como os de base mineral (KURODA,
2006). Além disso, Segundo OLIVEIRA; ALVES (2005) existe uma necessidade
crescente de adequação aos atuais requisitos de segurança do operador e de proteção
ao meio ambiente, sendo que para ser considerado ambientalmente correto um fluido
de corte deve ter características de biodegradabilidade, não ser tóxico e ser
fisiologicamente seguro.
2.5 Ferramentas de corte: desgaste e vida útil na usinagem
No capítulo 2.1 discutimos a importância dos fluidos de corte e a
lubrirrefrigeração no processo de usinagem para evitar a formação da aresta postiça de
corte (APC). Outro elemento fundamental no processo de usinagem é a ferramenta de
corte que pode ser de diversos materiais como: diamante sintético poli cristalino (PCD),
cerâmica, metal duro, aço rápido, nitreto cúbido de boro (CBN) entre outros. Segundo
DINIZ; MARCONDES; COPPINI (2000), a vida útil da ferramenta é o tempo que a
mesma trabalha efetivamente (descontando os tempos passivos), até perder sua
capacidade de corte. Dentre os três fatores principais que afetam o desgaste e vida útil
da ferramenta, os principais em ordem de influência são a velocidade de corte, o
avanço e por último a profundidade de usinagem. Segundo os mesmos autores, a
diminuição da vida útil da ferramenta causado por um aumento de 10% na velocidade
de corte é muito maior do que aquele que ocorreria se o avanço fosse aumentado na
mesma proporção.
O Quadro 1 ilustra um trabalho publicado por BONIFÁCIO; DINIZ (1994) com
um estudo sobre vida útil de ferramentas com vários avanços e velocidades de corte. O
critério de fim de vida adotado foi a rugosidade superficial da peça. Observa-se que
com aumentos progressivos de 20% na velocidade de corte (250→300→350) e
mantendo o avanço em 0.2 mm/volta, a vida caiu respectivamente 41% e 57%. Por
outro lado, aumentando-se o avanço também em 20% (0.20→0.24) e mantendo-se a
velocidade em 300 m/min a redução da vida útil da ferramenta foi de apenas 1,3%.
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Segundo DINIZ; MARCONDES; COPPINI (2000), isso pode ser explicado
porque com o aumento da velocidade de corte ocorre aumento da geração de energia
(calor) sem que ocorra aumento da área para dissipação do mesmo, levando ao
desgaste prematuro da ferramenta. Por outro lado, com o aumento do avanço também
ocorre o aumento de calor, porém neste caso existe o aumento da área da ferramenta
que recebe e dissipa esse calor, o que sacrifica menos a ferramenta.
Quadro 1 - Vida da Ferramenta (m = número de peças produzidas) de torneamento para
diversos avanços (f) e velocidades de corte (Vc) para: profundidade de corte ap) =
1mm, material da peça = aço 4340, ferramenta de metal duro recoberto classe P35
f (mm/volta)
Vida (m)
VC (m/min)
0.16
0.20
0.24
0.20
0.20
0.20
Fonte: Bonifácio; Diniz (1994)

300
300
300
250
300
350

1450
1530
1550
2600
1530
650

COPPINI et al. (1977) relata que existe na literatura uma grande variedade de
artigos e publicações sobre sistemas de monitoramento que usam diferentes conceitos
físicos como força, potência elétrica, desgaste da ferramenta, rugosidade da peça, etc,
além de vários tipos de sensores para determinar o momento de troca da ferramenta.
Porém salienta que esses trabalhos foram realizados em laboratório, em condições
específicas e controladas que, em muitos casos, não são possíveis de serem
reproduzidos no chão de fábrica. Diniz, Marcondes e Coppini (2000) reforçam este
ponto de vista, considerando que o monitoramento das condições de usinagem no chão
de fábrica é muitas vezes complexo, pois o operador das máquinas na maioria das
vezes não dispõe de um rugosímetro a mão para avaliar a qualidade das peças que são
usinadas. Isso leva ao uso conservador dos parâmetros de corte ou, o que é mais
comum, à troca prematura das ferramentas. (PIRES; DINIZ 1996) realizaram uma
pesquisa em uma indústria onde constataram que 68% das arestas de pastilhas de
torneamento eram trocadas antes do momento adequado. Após treinamento dos
operadores e controle do desgaste da ferramenta pelo crescimento da corrente elétrica
do motor de acionamento da máquina através de um amperímetro, foi possível reduzir o
percentual de arestas desperdiçadas para 16.6%.
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2.6 Usinagem das peças: rugosidade
A superfície de uma peça apesar de aparentemente lisa, quando vista ao
microscópio mostra-se irregular com saliências e reentrâncias também chamadas de
picos e vales.
Figura 12 – Imagem em microscópio de superfície metálica com picos e vales

Fonte: Cortesia Castrol Industrial

A mensuração do nível dessas irregularidades é feita através de um aparelho
denominado rugosímetro que mensura o grau de rugosidade da superfície. Desta forma
através da rugosidade é possível avaliar e comparar a eficiência na usinagem do fluido
de corte e da ferramenta de corte. Existem diversos parâmetros de rugosidade
adotados pela Indústria, sendo o mais comum a rugosidade média (Ra) que calcula a
media aritmética dos valores absolutos das coordenadas de afastamento (yi) dos
pontos do perfil de rugosidade em relação a linha média dentro do percurso de medição
(lm), conforme a Figura 13. A unidade de medida adotada é a micro polegadas. Por ser
o parâmetro mais usado, a maioria dos rugosímetros digitais ou analógicos já informam
diretamente esse valor na medição.
Figura 13 – Rugosidade média (Ra)

Fonte: Rebrac – Rugosidade FMCQ – Consultoria em Metrologia e Qualidade
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Conforme necessidade ou preferência da indústria, outros parâmetros de rugosidade
podem ser igualmente adotados como a rugosidade máxima (Ry) e a rugosidade total
(Rt). O Ry ilustrado na Figura14 está definido como o maior valor de rugosidade parcial
(Zi) que se apresenta no percurso lm. No exemplo abaixo o maior valor parcial é o Z3
que correste então a rugosidade máxima. A rugosidade total (Rt) corresponde a
distância vertical entre o pico mais alto e o vale mais profundo no comprimento de
medição lm, conforme Figura 14.
Figura 14 – Rugosidade máxima (Ry)

Fonte: Rebrac – Rugosidade FMCQ – Consultoria em Metrologia e Qualidade
Figura 15 – Rugosidade total (Rt)

Fonte: Rebrac – Rugosidade FMCQ – Consultoria em Metrologia e Qualidade

2.7 Condições econômicas de usinagem
Quais são os parâmetros ideais de velocidade de corte, avanço e profundidade
de corte num processo de usinagem para se atingir a melhor condição de custo e
produtividade? Esta pergunta tem sido motivo de muitos estudos ao longo dos anos. A
fabricação econômica foi tratada cientificamente pela primeira vez nos estudos
realizados por Frederick Winslow Taylor nas oficinas de Meedwale Steel, por volta de
1880. Dentre as inúmeras contribuições de Taylor nesta área, uma das mais relevantes
foi a equação de Taylor de vida da ferramenta (equação 1), pois a mesma correlaciona
a otimização das condições operacionais com a vida da ferramenta, sendo por isso
usada como referência até a atualidade. A partir de Taylor e seus estudos iniciais sobre
tempos e métodos relativos à usinagem, vários autores no mundo inteiro veem
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contribuindo para a melhoria dos estudos nessa área como ZHOU; WISK (1992),
PALLEROSI; COPPINI (1975), FERRARES (1977), entre outros.
TxVc   k

1

x

Onde:

T – tempo de vida útil em minutos
Vc – velocidade de corte (m / min)
K e x - constantes da equação de Taylor para par de ferramentas que podem
ser calculadas pelas fórmulas (2) e (3) onde os índices (1) e (2) representam duas
medições diferentes.

Z t - Vida útil da ferramenta
K  Z t1  V x cl  t cl

2

Z t1
Zt 2
x  1
Vc 2
log
Vc1

3

log

Vimos no capítulo 2.1 que existe uma velocidade crítica a qual abaixo da
mesma ocorre formação da aresta postiça de corte (ACP), logo é natural trabalhar
acima dessa velocidade crítica. Porém Diniz, Marcondes e Coppini (2000) salientam
que se a velocidade for ligeiramente acima da velocidade crítica os desgastes da
ferramenta serão pequenos, mas o tempo de usinagem será alto. Por outro lado, se a
velocidade de corte for muito superior à velocidade crítica, o tempo de usinagem será
menor, mas os custos elevados. Desta forma, existe um valor intermediário ideal que se
convencionou chamar de intervalo de máxima eficiência (IME) ilustrado no Gráfico 1, o
qual delimita o campo de velocidades de corte para que a usinagem seja realizada
dentro das condições econômicas de corte. O valor de Vco é chamado de velocidade de
mínimo custo e Vcmxp a velocidade de máxima produção, a qual é sempre maior que Vco .
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Gráfico 1 - Gráfico do IME – Intervalo de máxima eficiência

Fonte: Diniz, Marcondes e Coppini (2000) p.141.

Diniz, Marcondes e Coppini (2000) salientam que é muito importante que os
valores de velocidade de corte Vc estejam dentro deste intervalo entre Vcmxp e Vco .
Analisando o Gráfico 1 observa-se que se o valor de Vc estiver abaixo da
velocidade de mínimo custo Vco e, portanto fora da região do IME, o custo para fabricar
a peça (curva Kp) vai estar próximo do mínimo, mas o tempo para fabricá-la (curva t)
será bem elevado. No entanto se for adotado uma Vc dentro da faixa do IME o custo de
fabricação será muito próximo ao anterior, mas por outro lado o tempo será
consideravelmente menor. De forma oposta, se adotarmos um valor de Vc ligeiramente
acima de Vcmxp o tempo de produção será baixo (curva tt) e estaremos próximos da
condição de máxima produção, mas o custo (curva kp) será elevado. Analogamente, se
escolhermos uma Vc dentro da região do IME pode-se obter um baixo tempo, alta
produtividade e custo significativamente menor. Para se escolher qual Vc adotar entre
Vcmxp e Vco , algumas considerações são óbvias. Se a indústria possui uma alta demanda

de produção ou se uma das suas máquinas é um gargalo em seu processo produtivo,
deve-se adotar uma velocidade de corte próxima da velocidade de máxima produção
Vcmxp , mas nunca ultrapassá-la pelos motivos expostos acima e em momentos de baixa

demanda na indústria deve-se adotar a velocidade de mínimo custo Vco  , mas nunca
inferior a esta.
Diniz, Marcondes e Coppini (2000) afirmam que para o cálculo da velocidade de
máxima produção Vcmxp , é preciso inicialmente mensurar o tempo necessário a cada
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uma das etapas abaixo do ciclo de usinagem de um lote de Z peças, conforme abaixo:


Etapas diretas:

 Colocação e fixação da peça;
 Aproximação e posicionamento da ferramenta de corte;
 Corte;
 Afastamento da ferramenta;
 lnspeção e retirada da peça.


Etapas indiretas:

 Preparo da máquina;
 Remoção para troca da peça;
 Ajuste e colocação da nova ferramenta.
Estas etapas correspondem aos seguintes tempos de usinagem:

tt -

Tempo Total;

tc -

Tempo de Corte: etapa 3, corte;

ts -

Tempo Secundário: Inclui as etapas de colocação e fixação das peças (1)
e inspeção e retiradas de peças (5);

ta -

Tempo de Aproximação e Afastamento: Inclui a etapa 2 de Aproximação e
posicionamento da ferramenta e etapa 4 de afastamento da ferramenta;

tp -

Tempo de Preparo da Máquina: etapa 6;

t ft -

Tempo de Troca de Ferramenta: Inclui a etapa 7 de remoção para trocas
de ferramentas e o ajuste e colocação da nova ferramenta (etapa 8);

N t - Número de trocas de ferramentas na produção do lote.
Dessa forma o tempo total para fabricação de um lote Z de peças será dado
por:

t  tc  t s  ta 

tp
Z



Nt
 t ft
Z

4

Segundo os mesmos autores o número de trocas de ferramenta na usinagem
do lote N t  também pode ser expresso pela equação 5 onde T é a vida útil de uma
ferramenta:

N t  (Z 

tc
) 1
T

Substituindo a equação 5 pela 4 tem-se:

5
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tp 1  t

t t  t c   t s  t a   t ft   c t ft
Z Z  T


6

A equação 6 pode ser simplificada na equação 7:
t t  t c  t1  t 2

7 

Onde o tempo total do processo de usinagem é subdividido em três grandes
parcelas:
t c - tempo de corte efetivo da peça que é equivalente a etapa 3 e que depende
da velocidade de corte;

t1 - tempo improdutivo, que independe da velocidade de corte. Este tempo é
referente às etapas de colocação, inspeção e retirada da peça; aproximação,
afastamento e substituição da ferramenta e preparo da máquina;

t 2 - tempo relacionado a troca da ferramenta, que também se relaciona com
velocidade de corte pois quanto maior a mesma, menor a vida da ferramenta e maior é
o número de paradas de máquina para substituição das ferramentas.
Sabemos que para o torneamento cilíndrico, o percurso do avanço e a rotação
da peça são dados por:
l f  V f  tc  f  n  tc

n

8

1000  Vc
 d

9

Substituindo a equação 8 pela 9 tem-se:

tc 

 d lf
f

f  n 1000  f  Vc
l

10

Onde:
V f =Velocidade de Avanço (m/min);

Vc =Velocidade de Corte (m/min);
f = Avanço (mm/volta);
d = Diâmetro da peça (mm).
Substituindo a equação 10 pela 7 temos:

tt 

 d lf
1000  f  Vc

 ts  ta 

  d  l f  t ft
p t ft


Z
Z 1000  f  Vc  T

t

11

Substituindo na equação 11 o valor de T pela equação de Taylor, obtém-se:
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T  K  Vc x

 d lf

x 1
p t ft   d  l f  Vc
tt 
 ts  ta 


 t ft
1000  f  Vc
Z
Z
1000  f  K
t

12

Se correlacionarmos a equação 12 com a equação t t  t c  t1  t 2 , temos as
seguintes correlações de equações referentes às curvas do Gráfico 2:

tc 

 d lf
1000  f  Vc

t1  t s  t a 

t2 

t

13
t

p
ft

Z
Z

  d  l f  Vcx 1
1000  f  K

 t ft

14
15

Gráfico 2 - Gráfico dos tempos de produção em função da velocidade de corte

Fonte: Diniz, Marcondes e Coppini (2000) p.135

Desta forma, confirma-se graficamente que:


tempo de corte t c  cai com o aumento da velocidades de corte Vc  ;



tempo de troca de ferramenta t 2  aumenta com aumento de Vc ;



tempo improdutivo t1  é independente de Vc .
O valor de Vcmxp (velocidade de corte de máxima produção) é, como se pode
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observar no Gráfico 2, o ponto de mínimo da curva t t  Vc . Admitindo-se que não haja
pontos de máximo ou de inflexão (o que é verdade), e que só haja um único ponto de
mínimo, basta igualar a derivada dt t dVc a zero, para encontrar o valor de Vc que nos
leve ao mínimo. O procedimento correto seria após identificar o(s) ponto(s) da curva
onde a derivada primeira se iguala a zero, fazer o teste da derivada segunda, cujo valor
caso seja positivo nos indica que o ponto é de mínimo, se for negativo nos indica que é
o ponto de máximo e se igual a zero nos indica que é o ponto de inflexão.

x  1    d  l f  Vcx2
 d lf
dt c


 t ft
dVc
1000  f  K
1000  f  Vc2
Para dt t dVc igual a zero, temos:


 d lf
2
1000  f  Vcmx



1



2
Vcmxp



x  1    d  l f

x 2
x  1  Vcmxp

K

x2
 Vcmxp

1000  f  K

 t ft  0

 t ft  0

E, solucionando para Vcmxp , temos:

Vcmxp  x

K
x  1  t ft
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Onde:
Vcmxp

- Velocidade de máxima produção;

t ft

- Tempo de troca da aresta ou vida útil da aresta da ferramenta;

K e x - São constantes para par de ferramentas obtidos em tabelas padrão.
Substituindo-se a equação 16 na equação de Taylor 1 obtém-se a Vida Útil da
ferramenta para Máxima Produção:
Tmxp  x  1  t ft

17

Para o cálculo da velocidade de mínimo custo Vco  parte-se dos custos de
produção e vida econômica da ferramenta:

Custos diretamente envolvidos:
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K p - custo de produção por peça;

K us - custo da mão de obra de usinagem;
K uf - custo das ferramentas (depreciação, troca, afiação);

K um - custo da máquina (manutenção, depreciação, consumo etc).

Segundo

DINIZ;

MARCONDES;

COPPINI

(2000),

alguns

dos

custos

indiretamente envolvidos como matéria prima, mão de obra indireta, controle de
qualidade não são considerados para obtenção da velocidade de mínimo custo Vco  .
O custo da produção por peça é dado pela equação 18:
K p  K us  K uf  K um

18

Para cada parcela do custo temos:

K us  t t

Sh
R$ / peça ,
60

19

Onde:

t t - Tempo total (min.) de confecção por peça;
S h - Salários e encargos do operador por hora.
Custo das ferramentas (depreciação, troca, afiação, etc.):
k
ft
R$ / peça ,
K uf 
Zt

20

Onde:
K ft - Custo da ferramenta por vida;

Z t - Número de peças usinadas por vida T da ferramenta.
Custo da máquina (depreciação, manutenção, área, energia consumida):

K um 

t t 
V
m
Vmi  Vmi    j  mi  K mc  E m  K e 

H  60 
M
M


j R$ / Peça 
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Ou

K um 

tt
 Sm
60

Onde:

Vmi - Valor inicial da máquina (R$);
m - Idade da máquina (anos);

M - Vida útil da máquina (anos);

i

- Taxa de juros por ano;
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K mc - Custo de manutenção da máquina (R$ I ano);

E m - Área ocupada pela máquina na fábrica (m2);
K e - Custo da área ocupada (R$/ m2 ano);
S m - Custo total da máquina em R$ I equivalente a toda equação em colchetes;

H - Número de horas de trabalho ao ano.
Consolidando-se as equações anteriores na equação 18 temos:

K p  tt 

s
t
t
Sh
m k ft
t
c
 tt


 Sh  S m    K ft
60
60 Z t
60
T
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Sabendo que:

tt 

 d lf
1000  f  Vc

 ts  ta 

tp
Z



t ft
Z



  d  l f  Vcx 1
1000  f  K

 t ft

12

Substituindo a equação 12 pela 23 e trabalhando a nova equação, obtém-se:
t
t
t
 t1 1 

c
c
ft
Sh  S m ;
K p      Sh  S m  
 Sh  S m    K ft 
60
T 
60
 60 Z 


Ou resumidamente,
t
t
c
c
K p  C1   C 2  C3 
60
T
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Onde, C1 ,C 2 e C 3 são termos que:

C1 R$ / Peça  - Independente de Vc ;
C2 R$ / hora - Soma das despesas com mão-de-obra e máquina (diminui com
Vc );
C 3 - Constante de custo relativo à ferramenta (aumenta com Vc ).

Para o torneamento cilíndrico, substitui-se a equação:

tc 

 d lf
1000  f  Vc

em

K p  C1 

t

t
c
c
 C 2  C3 
60
T

e obtém-se:

K p  C1 

 d lf
60  1000  f  Vc

 C2 

 d lf
1000  f V cT

 C3

26

E substituindo T (equação de Taylor) obtém-se a equação 27 e Gráfico 3:
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K p  C1 

 d lf
60  1000  f  Vc

 C2 

  d  l f  Vcx 1
1000  f  K

 C3

27 

Gráfico 3 - Gráfico de variações de custo em função da velocidade de corte

Fonte: Diniz; Marcondes, Coppini (2000), p. 140

O ponto de mínimo da curva K p  Vc pode ser encontrado de forma análoga ao
da curva Tt  Vc através da derivação de K p então:
dK p
dVc



 d lf
60  1000  f  Vc2

C2 

x  1  d  l f

 Vcx  2

1000  f  K

C3  0

(28)
Resolvendo para Vco , temos:
Vco  x

C2  K
60  x  1  C3

29

Que diferente da Vcmxp , depende de parâmetros de obtenção mais difícil como

C 2 e C 3 . Substituindo a equação acima na equação de Taylor temos a vida da
ferramenta para o mínimo custo, que é:

To 

60  x  1  C3 60  x  1  K ft

 x  1  t ft
C2
Sh  Sm

30
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Sendo:
C2  S h  S m

C3  K ft 

t ft
60

 S h  S m 
(31)

Onde:
S h - Salários e encargos do operador da máquina R$ / h  ;

S m - Custo total hora máquina R$ / h  ;
K ft - Custo da ferramenta R$ / vidadaferramenta  ;
t ft - Tempo de troca ou vida útil da ferramenta.

Observa-se que diferentemente das equações 16 e 17 para velocidade de
máxima produção, as equações 29 e 30 para velocidade de mínimo custo possui
parâmetros de mais difícil precisão no processo produtivo, como custo hora máquina

S h 

e do operador

S m  , pois estes dependem de fatores que estão constantemente

variando dentro da alocação de tempos e custos produtivos. Sendo assim, em termos
práticos busca-se calcular o Vcmxp e adota-se um valor menor que este nos processos
de usinagem. VILELLA, et al. (1989) realizaram um estudo sobre este aspecto prático e
concluíram que o custo por peça na condição de máxima produção não é muito maior
que o de mínimo custo, exceto quando a ferramenta é muito cara, sendo portanto
razoável adotar um valor ligeiramente abaixo ao Vcmxp e dentro da faixa do IME.
Desta forma, segundo (BATISTA; COPPINI, 2001) a metodologia para a
otimização do processo de usinagem consiste na determinação das velocidades de
corte que constituem o IME Vcmxp ;Vco  em ambiente fabril através da realização de
ensaios de usinagem, os quais utilizam as peças que fazem parte da linha de
fabricação para a determinação da vida da aresta da ferramenta em duas diferentes
situações de corte. Na primeira pode-se utilizar a Vc sugerida pelo catálogo do
fabricante e na segunda deve-se adotar uma

Vc de ± 20% em relação à primeira,

respeitando-se as restrições do sistema máquina-ferramenta-peça para isso. Após a
obtenção das vidas das arestas de corte, pode-se calcular a constante "K" e o
coeficiente "x" da equação de vida de Taylor e posteriormente as Vc que constituem o
IME.

40

2.8 Otimização dos parâmetros de usinagem
Apesar de ser um processo reconhecido para otimização da usinagem, o uso
do IME ainda enfrenta resistências de uso em ambiente fabril, principalmente no chão
de fábrica em função da necessidade de resolução de cálculos complexos, análise do
sistema produtivo, realização de ensaios para a determinação da vida da ferramenta e
escolha da velocidade de corte ideal. Um procedimento mais simples está sendo
proposto neste trabalho com o objetivo de facilitar o procedimento de otimização do
fluido de corte, e dos parâmetros de corte visando ganhos de produtividade.
Como vimos no capítulo 2.7, nos estudos de IME é avaliada a variação da
velocidade de corte para obter o intervalo de máxima eficiência e assim obter a
velocidade de mínimo custo e de velocidade de máxima produtividade. É sabido que
existem três formas de se incrementar a produtividade através dos parâmetros de corte:
aumentando a profundidade de corte, aumentando o avanço ou aumentando a
velocidade de corte. Em termos práticos sabe-se que o aumento da velocidade de corte
ocasiona maior geração de temperatura e consequentemente representa um maior
esforço e desgaste da ferramenta de corte o que pode levar a uma redução de sua vida
útil, gerando maiores gastos no processo de usinagem. Por este motivo, em termos
práticos é muitas vezes mais simples aumentar ligeiramente o avanço e manter a
velocidade de corte e profundidade inalterados. Este será, portanto o procedimento
metodológico adotado nos ensaios práticos a serem discutidos neste trabalho.
Figura 16 - Parâmetros de corte

Fonte: Treinamento Interno – Empresa Castrol Industrial
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3 METODOLOGIA
Esta é uma pesquisa exploratória que visa comparação da performance das
tecnologias de fluidos de corte de bases mineral e vegetal visando otimização da
produtividade num processo de usinagem. Os meios adotados foram de pesquisa
experimental na qual foram realizados dois estudos de casos práticos em duas
empresas de grande porte do segmento de autopeças. Por motivo de não autorização
legal do uso de seus nomes até data de publicação deste trabalho, as empresas serão
identificadas como "Caso Prático Aço" e "Caso Prático Alumínio". As metodologias de
avaliação dos resultados nos dois testes foram diferentes, pois buscaram conciliar o
objetivo do trabalho com os recursos disponíveis na própria indústria para a realização
dos casos práticos. Para os ensaios foram utilizados fluidos de corte solúvel de base
mineral de petróleo (BM) e dois fluidos de corte solúvel de base vegetal (BV1 e BV2),
cujas marcas comerciais não serão divulgadas.
3.1 Caso Prático Aço
Método: Para se avaliar o potencial ganho de produtividade na usinagem foi
testada a substituição do fluido de corte solúvel de referência de base mineral (BM) por
outro fluido de corte solúvel de base vegetal (BV1) visando aumentar o número de
peças produzidas por ferramenta, mantendo-se inalterados os parâmetros de corte
(velocidade de corte, profundidade e avanço). O método adotado para avaliação dos
resultados foi o desgaste das ferramentas e número de peças produzidas. Como tempo
de usinagem de uma peça é bem curto, foi adotado um ciclo de dez peças para obter
maior precisão nos cálculos.
Peça: A peça usinada no teste foi um anel elíptico (Aço SAE 52100 / 100Cr6).
Figura 17 - Anel Elíptico - peça usinada no Caso Prático Aço.

Fonte: Foto obtida na indústria do Caso Prático Aço
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Máquina: O teste foi realizado num torno CNC Mazak Nexus 410A-11. O custo
médio de uma máquina Mazak já depreciada similar à usada no teste é estimada pelos
fabricantes de equipamentos como sendo entre R$ 100,00 e R$ 250,00 por hora. Este
valor depende de inúmeros fatores como o grau de utilização da máquina, salário dos
operadores, gastos com manutenção, entre outros, sendo, portanto uma informação de
compartilhamento muito restrito por qualquer indústria. Seguindo uma estimativa
conservadora, foi usado nas análises de custo do processo o valor de R$ 100,00
supondo que no Caso Prático Aço essa máquina encontra-se numa condição ideal de
utilização.
Ferramentas: As ferramentas de corte usadas no Caso Prático Aço foram cinco
fresas de 14 mm, três brocas de 5,5 mm e duas brocas de 5 mm, as quais realizam as
operações de fresamento e furacão mais críticas na usinagem desta peça. O parâmetro
usado para avaliação da vida útil destas ferramentas de corte foi o grau de desgaste
das ferramentas apos usinagem. O custo destas ferramentas em particular não é muito
elevado e foi adotado nas análises de custo de processo um valor médio de R$ 500,00.
Fluido de corte: O fluido de corte BM originalmente usado pela indústria do
Caso Aço e um produto de base mineral de petróleo e que apresenta um desempenho
satisfatório na visão atual dos usuários. O fluido de corte BV1 é uma tecnologia mais
nova que incorpora éster vegetal de maior poder de lubrificação. As características
físico químicas disponíveis na literatura estão sumarizadas no Quadro 2.
Quadro 2: Tabela com características dos fluidos de corte testados Caso Prático Aço

Especificação
Tecnologia do Fluido
Aparência
Óleo Mineral
Ester Vegetal
Emulgador
Aminas
Boro
Nitritos
Fenóis
Biodegradável
Aparência
pH (5%)

Fluido de Corte BM Fluido de Corte BV1
Produto Concentrado
Semi-Sintético
Âmbar
Sim
Não
Sim
Sim
Ausente
Ausente
Ausente
Não
Emulsão em água
Leitosa
9,0 (típico)

Sintético Vegetal
Âmbar
Não
Sim
Sim
Sim
Ausente
Ausente
Ausente
Sim
Leitosa
9,2 (típico)

Fonte: Compilação do Autor das informações disponibilizadas pelos fabricantes.
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Concentração da emulsão: A concentração do fluido de corte BM já em uso na
indústria do Caso Prático Aço é 12%. Tendo em vista que o fluido de base vegetal
(BV1) a ser testado tem custo por litro cerca de 25% maior, foi definido em conjunto
com a indústria que o mesmo seria testado em uma concentração 25% menor, ou seja
9%, a fim de não impactar no custo inicial padrão da indústria. As características do
Caso Prático Aço estão sumarizadas no Quadro 3:
Quadro 3 - Características do teste do Caso Prático Aço
Máquina

CNC Mazak Nexus 410 A - II

Peça

Anel Elíptico (Figura 11)

Material

Aço SAE 52100 / 100Cr6

Dureza

62 - 66 HRC

Operação Corte

Fresamento e Furação
Broca de Diâmetro 5 mm / Metal Duro (Kennametal)

Ferramentas

Broca de Diâmetro 5,5 mm /Metal Duro (Kennametal)
Fresa de Diâmetro 14 mm / Metal Duro (Kennametal)

Rotação broca 5 mm

6000 rot/min

Vc da broca 5 mm

94 m/min

f da broca 5 mm

0,18 mm/min

Rotação broca 5.5 mm

6.370 rot/min

Vc da broca 5.5 mm

110 m/min

f da broca 5.5 mm

0,20 mm/min

Rotação fresa 14 mm

3.600 rot/min

Vc da fresa 14 mm

158 m/min

f da fresa 14 mm

0,44 mm/min

 Emulsão 12% - Fluido de corte base mineral (BM)
 Emulsão 09% - Fluido de corte base vegetal (BV1)
Fonte: Dados práticos compilados pelo Autor
Fluidos de Corte Solúvel

3.2 Caso Prático Alumínio
Método: No Caso Prático Alumínio buscou-se aumentar a produtividade de
peças aumentando-se em 10% o avanço de corte e mantendo-se inalterados os demais
parâmetros (velocidade de corte e profundidade). Em paralelo foi comparado o
desempenho de dois fluidos de corte solúvel de base vegetal (BV1 e BV2), sendo um
de referência (BV2) e o outro, o mesmo fluido (BV1) usado no Caso Prático Aço. O
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método adotado para avaliação do resultado foi a rugosidade media das peças que foi
determinado através de um rugosímetro. Como tempo de usinagem de uma peça é bem
curto, foi adotado um ciclo de quatro peças para obter maior precisão nos cálculos.
Peça: A peça usada no teste foi a carcaça de alumínio ilustrada na Figura 18, a
qual possui uma geometria complexa onde são feitas operações de fresamento e
furação.
Figura 18 - Carcaça DP200, peça usinada no Caso Prático Alumínio

Fonte: Foto obtida na indústria do Caso Prático Alumínio

Máquina: Foram identificadas três máquinas para a realização do teste prático:
Torno lndex TN 41 com reservatório de 150 L de emulsão, Torno Romi TN 53 com
reservatório de 50 L de emulsão e Centro de Usinagem Heller FR37 com reservatório
de 1.000 L. Através da análise do layout da célula de manufatura da Caso Prático
Alumínio, ficou claro que a o Centro de Usinagem Heller FR37 era o gargalo do
processo pois este abastece cinco furadeiras que produzem quatrocentas peças por
dia. Desta forma, ficou decidido que iriamos focar nosso trabalho no aumento de
produtividade da Heller FR 37 e aliviar este gargalo. Por ser uma máquina já
depreciada seu custo por hora estimado foi de cerca de R$ 100,00.
Ferramenta: Foi usada no teste uma broca escalonada de PCD da marca
Nipotec, um macho de aço rápido da OSG e uma fresa de metal duro da Nipotec. Foi
considerado na análise de custo da ferramenta um valor médio de R$ 5.000,00.
Fluidos de Corte: Os dois fluidos de base vegetal BV1 e BV2 são produzidos
por fabricantes diferentes e suas características físico químicas estão sumarizadas no
Quadro 4. Nota-se que os característicos visuais e físicos químicos dos dois fluidos são
bastante semelhantes, mas como vimos no capítulo 2.4 existem diversas bases
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vegetais lubrificantes como éster de óleo de coco, girassol, colza, soja e palma que
apresentam propriedades de insaturação e polaridade diferentes, o que torna o
desempenho de cada fluido de corte base vegetal diferente entre si.
Quadro 4 - Tabela com características dos fluidos de corte testados Caso Prático Alumínio

Especificação
Tecnologia do Fluido
Aparência
Óleo Mineral
Ester Vegetal
Emulgador
Aminas
Boro
Nitritos
Fenóis
Biodegradável
Aparência
pH (5%)

Fluido de Corte BV1 Fluido de Corte BV2
Produto Concentrado
Sintético Vegetal
Âmbar
Não
Sim
Sim
Sim
Ausente
Ausente
Ausente
Sim
Emulsão em água
Leitosa
9,2 (típico)

Sintético Vegetal
Âmbar
Não
Sim
Sim
Sim
Ausente
Ausente
Ausente
Sim
Leitosa
9,0 a 10,15

Fonte: Compilação do Autor das informações disponibilizadas pelos fabricantes.

Concentração de Emulsão: O fluido de corte base vegetal BV2 que estava
sendo usado pela indústria do Caso Alumínio tinha como recomendação o trabalho
numa concentração de emulsão de 11% de óleo em água. O interesse inicial da
indústria no teste do Caso Alumínio era de reduzir o consumo em litros de fluido de
corte consumido mensalmente em suas máquinas. Então ficou acordado que o teste
seria conduzido como uma comparação entre fluido de corte vegetal atual BV2 a 11%
de concentração de emulsão versus o novo fluido de corte vegetal BV1 com emulsão a
6%. Esta foi a condição imposta pelo cliente para realização do teste prático visto que
dizia ter poucos recursos operacionais para acompanhar a coleta de dados de um teste
prático baseado na diferença de produtividade. Após os resultados preliminares que
comprovaram a redução do consumo com fluído de corte vegetal BV2 sem perda de
qualidade no acabamento das peças, conseguimos a autorização para avaliar o ganho
de produtividade com aumento de 10% do avanço de corte (de 0,20 para 0,22 mm/rot)
mantendo a velocidade de corte e profundidade de cortes inalterados.
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Quadro 5 - Características do teste do Caso Prático Alumínio
Máquina

Centro de Usinagem Heller FR 37

Peça

Carcaça DP 200

Material

Alumínio com 6 a 9% de silício

Operação Corte

Fresamento e Furação
Broca especial escalonada feita em PCD da NIPOTEC

Ferramentas

Macho maquina padrão de aço rápido da OSG
Fresa de facear em metal duro da NIPOTEC

Rotação

7.000 rot/min

Vc

308 m/min

f

0,20 mm/min
Face fresada – Qualidade 6 RT
Furo do Cabeçote – Qualidade 1,6 mícron de Ra

Limite de Qualidade
(Rugosidade)

Furo da Trava – Qualidade 1,6 mícron de Ra
Avanço – Qualidade 1,6 mícron de Ra
Janela de Inspeção – Qualidade 1,6 mícron de Ra

 Emulsão 6% - Fluido de corte base Vegetal (BV1)
 Emulsão 11 % - Fluido de corte base Vegetal (BV2)
Fonte: Dados práticos compilados pelo Autor
Fluidos de Corte Solúvel
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Caso Prático Aço
As Figuras 19 a 24 são fotografias tiradas no Laboratório de Ferramentas da
Indústria do Caso Prático Aço para ilustrar as ferramentas de corte usadas no estudo
de caso e a mensuração dos seus respectivos desgastes.
Figura 19 - Fresa diâmetro 14 mm com fluido de corte BM

Fonte: Laboratório de Ferramentas Indústria Caso Prático Aço
Figura 20 - Fresa diâmetro 14 mm com fluido de corte BV

Fonte: Laboratório de Ferramentas Indústria Caso Prático Aço
Figura 21 - Broca diâmetro 5 mm com fluido de corte BM

Fonte: Laboratório de Ferramentas Indústria Caso Prático Aço
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Figura 22 - Broca diâmetro 5 mm com fluido de corte BV

Fonte: Laboratório de Ferramentas Indústria Caso Prático Aço

Figura 23 - Broca diâmetro 5,5 mm com fluido de corte BM

Fonte: Laboratório de Ferramentas Indústria Caso Prático Aço

Figura 24 - Broca diâmetro 5,5 mm com fluido de corte BV

Fonte: Laboratório de Ferramentas Indústria Caso Prático Aço
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Os resultados gerais de desgaste mínimo, médio e máximo das ferramentas
obtidos no fim do teste estão sumarizados na Figura 25:
Figura 25 - Desgaste mínimo, médio e máximo das ferramentas durante Caso Aço
Desgaste Ferramentas - Caso Prático Aço
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0.718
0.521
0.381 0.350
0.242
0.119

0.148

0.119

0.170 0.195

0.119

Desgaste Minimo Desgaste Médio

0.112

Desgaste
Máximo

0.17 0.195

Desgaste Mínimo Desgaste Médio

Emulsão 12% Base Mineral (BM)
Fresa 14mm

0.141

0.17 0.17 0.195

Desgaste
Máximo

Emulsão 9% Base Vegetal (BV1)
Broca 5 mm

Broca 5,5 mm

Fonte: Dado prático compilado pelo autor

Como os desgastes com óleo vegetal BV1 a 9% foram similares ou menores
que com óleo mineral BM a 12%, foi possível produzir maior número de peças durante
período de testes sem comprometer a qualidade das ferramentas de corte.
Figura 26 - Total de peças produzidas com cada ferramenta e fluido de corte no Caso Aço

Fonte: Dado prático compilado pelo autor

Para análise econômica e de produtividade foi utilizado uma planilha Excel com
cálculos e fórmulas padrão de usinagem. Os Quadros 5, 6 e 7 possuem um sumário
desta análise para cada uma das ferramentas visando facilitar o entendimento dos
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cálculos e uso dos dados práticos obtidos. As Figuras 27, 28 e 29 ilustram os custos
unitários e anuais calculados tendo por base os resultados práticos obtidos com cada
fluido de corte.
Quadro 6 - Resultados práticos do Caso Aço para fresa 14 mm
Caso Aço (Resutados fresa 14 mm)
Obs : Devido ao tempo baixo de usinagem de 1 peça foi considerado no trabalho 1 Ciclo = conjunto de 10 peças
Informação

Unidade

Fórmulas e Dados Práticos

Resultados

Variação

peças
peças

Dado prático
Dado prático

3.500
6.340

81,4%

min/ciclo
min/ciclo

Dado prático
Dado prático

5,1
4,5

-11,8%

ciclos/hora
ciclos/hora

P1=60/T1
P2=60/T2

11,76
13,33

13,3%

R$
R$/ciclo
R$/ciclo

Dado Prático
CFu1=CF/(N1/10)
CFu2=CF/(N2/10)

500
1,43
0,79

-44,8%

CM Custo Máquina / hora
CMu1 Custo Unitário Máquina BM
CMu2 Custo Unitário Máquina BV1

R$ / h
R$/ciclo
R$/ciclo

Dado prático
CMu1=(CM/60)*T1
CMu2=(CM/600*T2

100
8,5
7,5

-11,8%

C1
K1
V1
C2
K2
V2
VT
t
COu1
COu2

R$/Litro
%
Litro
R$/Litro
%
Litro
Litro
meses
R$/ciclo
R$/ciclo

Dado prático
Dado prático
Dado prático
Dado prático
Dado prático
Dado prático
Dado prático
Dado prático
COu1=((C1*K1%*VT)+(C1*V1*t)) / (N1/10)
COu2=((C2*K2%*VT)+(C2*V2*t)) / (N2/10)

12,00
12
40
18,00
9
20
300
1
2,61
1,33

-48,8%

R$/ciclo
R$/ciclo
R$/ciclo

CUT1=(CFu1+CMu1+COu1)
CUT2=(CFu2+CMu2+COu2)
CUT1-CUT2

12,53
9,62
2,91

ciclos

Dado prático

42.000

R$
R$

CT1=PT*CUT1
CT2=PT*CUT2

526.440
404.167

CT1-CT2

R$ 122.273

N1
N2

No Peças Produzidas BM
No Peças Produzidas BV1

T1
T2

Tempo Total Produção ciclo / min com BM
Tempo Total Produção ciclo / min com BV1

P1
P2

Produção (ciclo 10 peças) / h com BM
Produção (ciclo 10 peças) / h com BV1

CF
CFu1
CFu2

Custo Ferramenta
Custo Unitário Ferramenta BM
Custo Unitário Ferramenta BV1

Custo Óleo BM /L
Concentração emulsão BM
Reposição óleo BM no teste
Custo Óleo BV1/L
Concentração emulsão BV1
Reposicao oleo BV1 no teste
Volume Total de emulsão na Máquina
Tempo teste
Custo Unitário Oleo BM
Custo Unitário Óleo BV1

CUT1 Custo Unitário Total ciclo 10 peças - BM
CUT2 Custo Unitário Total ciclo 10 peças - BV1
Economia por Ciclo de 10 Peças
PT
CT1
CT2

Produção Anual Total
Custo Usinagem Anual - BM
Custo Usinagem Anual - BV1

Economia Anual

-23,2%

-23,2%

Fonte: Dado prático compilado pelo autor

A fresa de 14 mm foi a ferramenta que apresentou maiores benefícios com a
troca do fluido de corte de mineral para vegetal. Observou-se aumento de produção de
peças de 81,4% e redução do tempo de usinagem de 11,8% o que refletiu diretamente
na redução dos custos unitários de ferramenta, máquina e óleo. Esta economia total de
23,2% quando estimada para a produção anual de 420.000 peças (ou 42.000 ciclos de
10 peças) permite uma projeção de economia de R$ 122.273,00. Evidentemente este
ganho e possível desde que a empresa esteja com alta demanda da produção,
podendo então aumentar sua produtividade com as mesmas máquinas e ferramentas.
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No caso de crise econômica onde a produção de maior número de peças pode
não ser uma necessidade, deve-se adotar os critérios de velocidade de mínimo custo
do IME conforme comentado no capítulo 2.7.
Apesar de não ser o objetivo principal que buscávamos neste teste prático, uma
qualidade secundária do fluido corte BV1 sobre o BM foi o menor consumo de óleo ao
longo do teste. Como sabíamos pelos estudos de CLARENS (2004) do melhor poder
lubrirrefrigerante da base vegetal reduzimos a concentração da emulsão de 12% (BM)
para 9% (BV), ou seja, 25%. Esperava-se obviamente uma redução no consumo do
fluido de iguais 25%, mas na prática este consumo foi de 50% devido a maior qualidade
lubrificante do fluido BV1. Desta forma, apenas esta diferença de consumo já é
suficiente para compensar de imediato a troca do fluido mineral por um fluido vegetal de
preço por litro até 50% mais caro.
Figura 27 - Resultados de custos unitários e anuais no Caso Aço para fresa 14 mm

Fonte: Dado prático compilado pelo autor

No caso das brocas de 5.0 mm e 5.5 mm não houve redução nos tempos de
usinagem por uma questão de padronização do processo produtivo. No entanto, a
significativa redução do desgaste das ferramentas visto na Figura 25 permitiu um
aumento de produtividade de peças ilustrado na Figura 26 de 147,2% com a broca de
5 mm e 35,8% com a broca de 5,5 mm. Esse aumento de produção aliado a redução de
consumo do óleo trouxe uma redução anual de custos de respectivamente R$
60.720,00 e R$ 29.476,00.
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Quadro 7 - Resultados práticos do Caso Aço para broca 5 mm
Caso Aço (Resutados broca 5 mm)
Obs : Devido ao tempo baixo de usinagem de 1 peça foi considerado no trabalho 1 Ciclo = conjunto de 10 peças
Informação
Unidade
Fórmulas e Dados Práticos
Resultados
N1
N2

No Peças Produzidas BM
No Peças Produzidas BV1

T1
T2

Tempo Total Produção ciclo / min com BM
Tempo Total Produção ciclo / min com BV1

P1
P2

Produção (ciclo 10 peças) / h com BM
Produção (ciclo 10 peças) / h com BV1

Variação

peças
peças

Dado prático
Dado prático

6.000
14.830

147,2%

min/ciclo
min/ciclo

Dado prático
Dado prático

5,1
5,1

0,0%

ciclos/hora
ciclos/hora

P1=60/T1
P2=60/T2

11,76
11,76

0,0%

R$
R$/ciclo
R$/ciclo

Dado Prático
CFu1=CF/(N1/10)
CFu2=CF/(N2/10)

500
0,83
0,34

-59,5%

CM Custo Máquina / hora
CMu1 Custo Unitário Máquina BM
CMu2 Custo Unitário Máquina BV1

R$ / h
R$/ciclo
R$/ciclo

Dado prático
CMu1=(CM/60)*T1
CMu2=(CM/600*T2

100
8,5
8,5

0,0%

C1
K1
V1
C2
K2
V2
VT
t
COu1
COu2

R$/Litro
%
Litro
R$/Litro
%
Litro
Litro
meses
R$/ciclo
R$/ciclo

Dado prático
Dado prático
Dado prático
Dado prático
Dado prático
Dado prático
Dado prático
Dado prático
COu1=((C1*K1%*VT)+(C1*V1*t)) / (N1/10)
COu2=((C2*K2%*VT)+(C2*V2*t)) / (N2/10)

12,00
12
40
18,00
9
20
300
1
1,52
0,57

-62,5%

R$/ciclo
R$/ciclo
R$/ciclo

CUT1=(CFu1+CMu1+COu1)
CUT2=(CFu2+CMu2+COu2)
CUT1-CUT2

10,85
9,41
1,45

ciclos

Dado prático

42.000

R$
R$

CT1=PT*CUT1
CT2=PT*CUT2

455.840
395.120

CT1-CT2

R$ 60.720

CF
CFu1
CFu2

Custo Ferramenta
Custo Unitário Ferramenta BM
Custo Unitário Ferramenta BV1

Custo Óleo BM /L
Concentração emulsão BM
Reposição óleo BM no teste
Custo Óleo BV1/L
Concentração emulsão BV1
Reposição óleo BV1 no teste
Volume Total de emulsão na Máquina
Tempo teste
Custo Unitário Óleo BM
Custo Unitário Óleo BV1

CUT1 Custo Unitário Total ciclo 10 peças - BM
CUT2 Custo Unitário Total ciclo 10 peças - BV1
Economia por ciclo de 10 peças
PT

Produção Anual Total

CT1
CT2

Custo Usinagem Anual - BM
Custo Usinagem Anual - BV1

Economia Anual

Fonte: Dado prático compilado do autor
Figura 28 - Resultados de custos unitários e anuais no Caso Aço para broca 5 mm

Fonte: Dado prático compilado pelo autor

-13,3%

-13,3%
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Quadro 8 - Resultados práticos do Caso Aço para broca 5,5 mm
Caso Aço (Resutados broca 5.5 mm)
Obs : Devido ao tempo baixo de usinagem de 1 peça foi considerado no trabalho 1 Ciclo = conjunto de 10 peças
Informação
Unidade
Fórmulas e Dados Práticos
Resultados
N1
N2

No Peças Produzidas BM
No Peças Produzidas BV1

T1
T2

Tempo Total Produção ciclo / min com BM
Tempo Total Produção ciclo / min com BV1

P1
P2

Produção (ciclo 10 peças) / h com BM
Produção (ciclo 10 peças) / h com BV1

Variação

peças
peças

Dado prático
Dado prático

6.000
8.150

35,8%

min/ciclo
min/ciclo

Dado prático
Dado prático

5,1
5,1

0,0%

ciclos/hora
ciclos/hora

P1=60/T1
P2=60/T2

11,76
11,76

0,0%

CF Custo Ferramenta
CFu1 Custo Unitário Ferramenta BM
CFu2 Custo Unitário Ferramenta BV1

R$
R$/ciclo
R$/ciclo

Dado Prático
CFu1=CF/(N1/10)
CFu2=CF/(N2/10)

500
0,83
0,61

-26,4%

CM Custo Máquina / hora
CMu1 Custo Unitário Máquina BM
CMu2 Custo Unitário Máquina BV1

R$ / h
R$/ciclo
R$/ciclo

Dado prático
CMu1=(CM/60)*T1
CMu2=(CM/600*T2

100
8,5
8,5

0,0%

C1
K1
V1
C2
K2
V2
VT
t
COu1
COu2

R$/Litro
%
Litro
R$/Litro
%
Litro
Litro
meses
R$/ciclo
R$/ciclo

Dado prático
Dado prático
Dado prático
Dado prático
Dado prático
Dado prático
Dado prático
Dado prático
COu1=((C1*K1%*VT)+(C1*V1*t)) / (N1/10)
COu2=((C2*K2%*VT)+(C2*V2*t)) / (N2/10)

12,00
12
40
18,00
9
20
300
1
1,52
1,04

-31,7%

R$/ciclo
R$/ciclo
R$/ciclo

CUT1=(CFu1+CMu1+COu1)
CUT2=(CFu2+CMu2+COu2)
CUT1-CUT2

10,85
10,15
0,70

Produção Anual Total

ciclos

Dado prático

42.000

CT1 Custo Usinagem Anual - BM
CT2 Custo Usinagem Anual - BV1

R$
R$

CT1=PT*CUT1
CT2=PT*CUT2

455.840
426.364

CT1-CT2

R$ 29.476

Custo Óleo BM /L
Concentração emulsão BM
Reposição óleo BM no teste
Custo Óleo BV1/L
Concentração emulsao BV1
Reposição óleo BV1 no teste
Volume Total de emulsão na Máquina
Tempo teste
Custo Unitário Óleo BM
Custo Unitário Óleo BV1

CUT1 Custo Unitário Total ciclo 10 peças - BM
CUT2 Custo Unitário Total ciclo 10 peças - BV1
Economia por ciclo de 10 peças
PT

Economia Anual

Fonte: Dado prático compilado pelo autor
Figura 29 - Resultados de custos unitários e anuais no Caso Aço para broca 5 mm

Fonte: Dado prático compilado pelo autor

-6,5%

-6,5%
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4.2 Testes do Caso Prático Alumínio
Os resultados de rugosidade obtidos em todas as operações de usinagem
estão sumarizados no Quadro 9. Observa-se em todos os casos uma melhor
rugosidade com fluido de corte BV1 o que nos permite realizar um aumento de 10% no
avanço sem correr risco de comprometer a qualidade final das peças usinadas.
Quadro 9 - Sumário dos resultados de rugosidade do caso Prático Alumínio

Usinagem: Fase Fresada - Qualidade superficial máxima requerida - 6 micra Rt
FLUIDO DE CORTE
RUGOSIDADE (Rt)
GANHO OBTIDO
BV1
3,07
28%
BV2
4,27
Usinagem: Furo do Cabeçote - Qualidade superficial máxima requerida - 1,6 micra Ra
FLUIDO DE CORTE
RUGOSIDADE (Ra)
GANHO OBTIDO
BV1
0,08
84%
BV2
0,51
Usinagem: Furo de Trava - Qualidade superficial máxima requerida - 1,6 micra Ra
FLUIDO DE CORTE
RUGOSIDADE (Ra)
GANHO OBTIDO
BV1
0,09
79%
BV2
0,42
Usinagem: Avanço - Qualidade superficial máxima requerida - 1,6 micra Ra
FLUIDO DE CORTE
RUGOSIDADE (Ra)
GANHO OBTIDO
BV1
0,06
17%
BV2
0,07
Usinagem: Janela Inspeção - Qualidade superficial máxima requerida - 1,6 micra Ra
FLUIDO DE CORTE
RUGOSIDADE (Ra)
GANHO OBTIDO
BV1
0,54
33%
BV2
0,80
Fonte: Dado prático compilado pelo autor

Devido à complexidade das usinagens nesta peça, os dados coletados foram
do processo completo de usinagem. Observou-se um aumento de produtividade de
peças de 10% e redução do tempo de usinagem de 9,1%, o que refletiu diretamente na
redução dos custos unitários de ferramenta, máquina e óleo. Esta economia total de
15,7% quando estimada para a produção anual de 116.160 peças (ou 29.040 ciclos de
4 peças) permite uma projeção de economia anual de R$ 64.514,00.
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Quadro 10 - Resultados práticos do Caso Alumínio

Caso Alumínio
Obs : Ciclo = conjunto de 4 peças produzidas
Informação

Unidade

Fórmulas e Dados Práticos

Resultados

N1

No Peças Produzidas BV2

peças

Dado prático

8.800

N2

No Peças Produzidas BV1

peças

Dado prático

9.680

T1

Tempo Total Produção ciclo / min com BV2

min/ciclo

Dado prático

15,00

T2

Tempo Total Produção ciclo / min com BV1

min/ciclo

Dado prático

13,64

P1

Produção (ciclo 4 peças) / h com BV2

ciclo/hora

P1=60/T1

4,0

P2

Produção (ciclo 4 peças) / h com BV1

ciclo/hora

P2=60/T2

4,4

CF

Custo Ferramenta

R$

Dado Prático

5.000

CFu1 Custo Unitário Ferramenta BV2

R$/ciclo

CFu1=CF/(N1/4)

2,27

CFu2 Custo Unitário Ferramenta BV1

R$/ciclo

CFu2=CF/(N2/4)

2,07

Custo Máquina / hora

R$

Dado prático

100

CMu1 Custo Unitário Máquina BV2

CM

R$/ciclo

CMu1=(CM/60)*T1

6,25

CMu2 Custo Unitário Máquina BV1

R$/ciclo

CMu2=(CM/600*T2

5,68

R$/Litro

Dado prático

12,00

%

Dado prático

11

Litro

Dado prático

77

R$/Litro

Dado prático

18,00

%

Dado prático

6

Litro

Dado prático
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C1

Custo Óleo BV2/L

K1

Concentração emulsão BV2

V1

Reposição de óleo BV2 no teste

C2

Custo Óleo BV1/L

K2

Concentração emulsão BV1

V2

Reposição de óleo BV1 no teste

VT

Volume Total de emulsão na Máquina

Litro

Dado prático

1000

meses

Dado prático

12

COu1 Custo Unitário Óleo BV2

R$/ciclo

COu1=((C1*K1%*VT)+(C1*V1*t)) / (N1/4)

5,64

COu2 Custo Unitário Óleo BV1

R$/ciclo

COu2=((C2*K2%*VT)+(C2*V2*t)) / (N2/4)

4,20

CUT1 Custo Unitário Total ciclo 10 peças - BV2

R$/ciclo

CUT1= CFu1+CMu1+COu1

14,16

CUT2 Custo Unitário Total ciclo 10 peças - BV1

R$/ciclo

CUT2= CFu2+CMu2+COu2

11,94

Economia por ciclo de 10 peças

R$/ciclo

CUT1-CUT2

2,22

ciclos

Dado prático

29.040

t

Tempo teste

PT

Produção Anual Total

CT1

Custo Usinagem Anual - BV2

R$

CT1=PT*CUT1

411.286

CT2

Custo Usinagem Anual - BV1

R$

CT2=PT*CUT2

346.771

CT1-CT2

R$ 64.514

Economia Anual
Fonte: Dado prático compilado pelo autor

Variação

10,0%

-9,1%

10,0%

-9,1%

-9,1%

-25,6%

-15,7%

-15,7%
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Figura 30 - Resultados de custos unitários e anuais no Caso Alumínio

Fonte: Dado prático compilado pelo autor

Quando realizamos a consolidação da economia que o aumento de
produtividade pode potencialmente trazer numa planta em regime de alta demanda
chegamos a um total de R$ 212.469,00 para o Caso Aço e R$ 64.515,00 para o Caso
Alumínio.
Figura 31 - Consolidação de benefícios econômicos dos Casos Práticos Aço e Alumínio

Fonte: Dado prático compilado pelo autor
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Os resultados deste trabalho comprovam que uso de um bom fluido de corte de
base vegetal pode trazer benefícios significativos para o processo de usinagem de uma
indústria, como:


Ganho de eficiência de corte das ferramentas e redução do tempo de
usinagem, proporcionando maior produtividade das peças e redução de
custos, sem comprometer a qualidade;



Melhoria na qualidade do acabamento das peças tanto de aço quanto de
alumínio como pode ser comprovado pelas medições de rugosidade;



Possibilidade de aumentar produção com mesmo parque fabril, revendo
necessidade de compra de novas máquinas que podem custar mais de R$
3 milhões;



Economia de consumo de emulsão de até 50%, reduzindo diretamente os
gastos com fluído de corte;



Produto de base biodegradável, facilitando o processo de tratamento para
descarte, risco de dermatite em operadores e facilitando homologação da
empresa em certificações ISO 14.000;



Uso de uma fonte alternativa e renovável em relação ao óleo mineral de
petróleo.

Os números deste trabalho refletem a otimização através da utilização de um
fluido de corte vegetal de alto desempenho e ganhos de produtividade pela mudança de
um parâmetro de corte, o avanço. No entanto devido às limitações fabris impostas na
realização dos testes práticos, os mesmos não traduzem todo o potencial que é
possível atingir. Recomenda-se que sejam realizados mais estudos de desenvolvimento
cooperado entre fluidos de corte e ferramentas que possam permitir otimizações ainda
maiores a fim de explorar a máxima capacidade produtiva da máquina de corte com
melhoria de custo, maior qualidade e produtividade.
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