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RESUMO 

A dressagem é uma operação muito importante para o processo de retificação. O objetivo 

desta é recondicionar o rebolo para restabelecer suas características de corte perdidas devido ao 

desgaste produzido após sucessivos passes. Sistemas de monitoramento que utilizam emissão 

acústica (EA) têm sido propostos para correlacionar os sinais com diversas condições da ferra-

menta. Este estudo traz uma nova abordagem de processamento de sinais de EA com o objetivo 

de identificar o momento correto para finalizar a dressagem, o que é essencial em um sistema 

de controle automático. A partir dos sinais de EA, coletados em testes de dressagem de rebolo 

de óxido de alumínio com dressador de ponta única, a análise espectral foi realizada por meio 

da Densidade Espectral de Potência (PSD, Power Spectral Density), selecionando-se bandas de 

frequências que melhor caracterizam o processo. O parâmetro estatístico "counts" foi aplicado 

ao sinal original não filtrado e filtrado nas bandas selecionadas para identificar a condição da 

ferramenta e, por sua vez, para a implementação de um sistema de monitoramento. Os resulta-

dos mostraram uma relação expressiva entre as condições de corte da ferramenta e os sinais 

processados nas bandas selecionadas. Houve uma grande diferença dos sinais filtrados nas ban-

das selecionadas e sinais não filtrados, refletindo que os filtrados foram mais eficientes em 

termos de automação de processos. 

Palavras Chave: Operação de dressagem, processamento digital de sinais, análise no domínio 

da frequência, análise estatística, emissão acústica, monitoramento. 
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ABSTRACT 

Dressing is an important operation for the grinding process. Its goal is to recondition the 

wheel tool to re-establish its cutting characteristics, owing to the wear produced after successive 

passes. Monitoring systems that use acoustic emission (AE) have been studied to correlate the 

signals with several tool conditions. This study brings a new approach of processing AE signals 

with the purpose of identifying the correct moment to stop the dressing, which is essential in an 

automatic control system. From the AE signals collected in dressing tests with aluminium oxide 

grinding wheel and single-point dresser, spectral analysis was made through power spectral 

density, selecting frequencies bands that best characterize the process. The statistical parameter 

‘counts’ was applied to the raw signal unfiltered and filtered in the selected bands in order to 

identify the tool condition and, in turn, towards a monitoring system implementation. Results 

showed an expressive relation between tool cutting conditions and processed signals in the se-

lected bands. There was a great disparity of the filtered signals in the selected bands and signals 

unfiltered, reflecting that the filtered ones were more efficient in terms of process automation. 

Keywords: Dressing operation, Digital signal processing, spectral-domain analysis, statistical 

analysis, acoustic emission, monitoring. 
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CAPITULO 1 - INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A retificação é um dos processos de acabamento mais importantes da indústria, sendo co-

mumente utilizada com o objetivo de atribuir precisão geométrica e dimensional, acabamento 

e qualidade a superfície da peça (NAKAI et al., 2015a). Nesse contexto, a operação de dressa-

gem exerce uma importância significativa para que esses objetivos sejam alcançados; por isso, 

um sistema de monitoramento online contribui significativamente para o desempenho do pro-

cesso. 

No decorrer da retificação o rebolo perde suas características ideiais de afiação e da topogra-

fia da sua superfície de corte devido ao desgaste da camada abrasiva, fazendo-se necessário a 

realização de uma operação de dressagem. Essa é uma operação conjunta de perfilamento e 

avivamento de rebolos convencionais, cujo objetivo principal é produzir na sua superfície de 

corte uma topografia adequada para que o mesmo possa ser utilizado na retificação, minimi-

zando danos na peça em processo de manufatura. A dressagem deve ser feita de forma perió-

dica, garantindo que a superfície de corte do rebolo esteja com os grãos adequadamente afiados 

para o corte(ALEXANDRE et al., 2018; LOPES et al., 2017; MOIA et al., 2015). 

Apesar dos avanços tecnológicos nos processos de usinagem, ainda existem inúmeros pro-

blemas que geram paradas indesejáveis e prejuízos financeiros. Normalmente, o monitoramento 

do rebolo no processo de retificação e na operação de dressagem é realizado por operadores 

humanos, que usam de suas experiencias para definir se o rebolo está ou não em condições de 

ser utilizado. Para isso, os operadores baseam-se em informações sensitivas como variação dos 

ruídos causados devido a interação rebolo/peça ou rebolo/dressador e visuais como a coloração 

da superfície da peça e da superfice de corte do rebolo. Desta forma, sistemas automáticos de 

monitoramento indireto são de grande valia para a continuidade do processo e resolução desses 

problemas, aumentando a produtividade, diminuindo os custos e evitando danos nos compo-

nentes envolvidos (YANG; YU, 2013). 

1.2 OBJETIVO 

O principal objetivo desse trabalho foi propor um critério de finalização da operação de dres-

sagem por intermédio do processamento digital dos sinais de EA visando um possível sistema 

automático desta operação. Para isso, utilizou-se a densidade espectral de potência (PSD, do 
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inglês - Power Spectral Density) na análise do conteúdo espectral dos sinais de EA e a estatística 

“Counts” para relacionar os sinais de EA com as condições de desgaste e de afiação do rebolo. 

O presente trabalho possui uma abordagem inédita, pois, diferentemente de outras pesquisas 

realizadas anteriormente sobre a operação de dressagem, o sinal de emissão acústica foi inves-

tigado para faixas de frequências que estão mais relacionadas com as condições de desgaste da 

superfície de corte do rebolo. Ademais, o uso da estatística “counts” para observar o compor-

tamento dos sinais de EA ao longo da operação de dressagem ainda não foi abordado em outros 

trabalhos. 

1.3 PUBLICAÇÕES OBTIDAS 

Artigos Completos Publicadoos em Periódicos 

❖ LOPES, WENDERSON; ISAAC FERREIRA, FABIO; ALEXANDRE, FELIPE; SANTOS 

RIBEIRO, DANILO; CONCEIÇÃO JUNIOR, PEDRO; DE AGUIAR, PAULO; BIANCHI, 

EDUARDO. Digital Signal Processing of Acoustic Emission Signals Using Power Spectral 

Density and Counts Statistic Applied to Single-Point Dressing Operation. IET Science Meas-

urement & Technology, v. 11, p. 1-631-636, 2017. 

❖ DADDONA, DORIANA M.; CONTE, SALVATORE; LOPES, WENDERSON N.; DE 

AGUIAR, PAULO R.  BIANCHI, EDUARDO C. ; TETI, ROBERTO . Tool Condition Moni-

toring of Single-point Dressing Operation by Digital Signal Processing of AE and AI. PROCE-

DIA CIRP, v. 67, p. 307-312, 2018. 

❖ ALEXANDRE, FELIPE APARECIDO; LOPES, WENDERSON N.; LOFRANO DOTTO, 

FÁBIO R.; FERREIRA, FÁBIO ISAAC; AGUIAR, PAULO ROBERTO; BIANCHI, EDU-

ARDO CARLOS; LOPES, JOSÉ C. Tool condition monitoring of aluminum oxide grinding 

wheel using AE and fuzzy model. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANU-

FACTURING TECHNOLOGY, v. 1, p. 1, 2018. 

❖ ALEXANDRE, F. A.; VIERA, MARTIN ANTONIO AULESTIA CONCEIÇÃO JUNIOR, PE-

DRO OLIVEIRA ; SIMÕES, LEONARDO ; LOPES, WENDERSON N. ; DE AGUIAR, 

PAULO ROBERTO ; BIANCHI, EDUARDO CARLOS ; DA SILVA, ROSEMAR BATISTA 

. Análise de Sinais de Emissao Acústica e Estatística Counts na Detecção da Alteração Micro-

estrutural na Retificação de Aço 1045. KnE Engineering, v. 3, p. 414-423, 2018. 
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❖ CONCEIÇÃO JUNIOR, PEDRO DE OLIVEIRA; RUZZI, RODRIGO DE SOUZA; LOPES, 

W. N.; ALEXANDRE, F. A.; BAPTISTA, FABRICIO GUIMARÃES; AGUIAR, PAULO RO-

BERTO; BIANCHI, EDUARDO CARLOS. A New Approach For Dressing Operation Moni-

toring Using Voltage Signals Via Impedance-Based Structural Health Monitoring. KnE Engi-

neering, v. 3, p. 942-952, 2018. 

❖ THOMAZELLA, R.; LOPES, WENDERSON; ALEXANDRE, F. A.; GOTZ, R.; AGUIAR, 

P. R.; Bianchi, E. C. Técnicas de processamento digital de sinais de aceleração para a detecção 
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CAPITULO 2 - REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo apresenta uma breve revisão da literatura sobre o processo de retificação e 

foca em uma investigação sobre as principais características e parâmetros da operação de dres-

sagem, bem como o monitoramento desta operação utilizando a tecnologia de Emissão Acústica 

(EA), discorrendo sobre a importância desta operação dentro do processo de retificação. No 

capítulo são apresentados os principais parâmetros envolvidos na operação de dressagem, os 

quais são de suma importância para o desenvolvimento de um sistema de controle automático 

do processo de retificação. 

2.1 PROCESSO DE RETIFICAÇÃO 

A comunidade de retificação mantém o slogan: “Retificação é dressagem” (WEGENER et 

al., 2011). A capacidade do rebolo de remover material da peça durante a retificação é denomi-

nada agressividade. A operação de dressagem consiste no recondicionamento da superfície de 

corte do rebolo quando o mesmo perdeu sua agressividade e sua forma geométrica devido ao 

desgaste da camada abrasiva ocasionado pelo uso contínuo no processo de retificação. 

Na indústria metal-mecânica a retificação é muito utilizada, sendo um dos processos de 

usinagem voltado ao acabamento de peças de precisão. Como descrito pelos autores 

(DURGUMAHANTI; VIJAYENDER; VENKATESWARA, 2010; MALKIN; GUO, 2008; 

NAKAI et al., 2015a) a retificação é um dos processos finais da cadeia de usinagem, tendo 

como objetivo conferir acabamento com maior qualidade e precisão à superfície de peças em 

manufatura. Normalmente, como essa é a última etapa do processo de manufatura do compo-

nente, esse traz consigo alto valor agregado devido a outros processos que precedem a retifica-

ção. Por isso, este processo requer atenção, visto que, qualquer dano ocasionado à peça, não 

poderá ser recuperado, por conseguinte, acarretará em onorosos custos de produção. 

A retificação é um dos processos de usinagem empregado na manufatura de componentes 

metal-mecânicos de precisão, a qual logrou amplo avanço tecnológico nas últimas décadas com 

vista a minimizar a possibilidade de causar danos estruturais na peça (LIMA et al., 2011). A 

complexidade do processo é alta, pois, o mesmo sofre influências de diversos fatores e variá-

veis, como a peça a ser produzida, a máquina retificadora, o rebolo utilizado, entre outros 

(TUAN; LEE, 2008). 

Segundo (AGUIAR; DOTTO; BIANCHI, 2005; DOTTO et al., 2006; FERNANDA et al., 

2011), a retificação quando comparada a outros processos convencionais de usinagem detém 
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consigo baixo domínio tecnológico por não depender somente da máquina e do rebolo, mas 

também de mão de obra qualificada, que geralmente, desconhece os parâmetros envoltos do 

mesmo. 

A Retificação é um processo de fabricação no qual se utiliza como ferramenta de corte grãos 

abrasivos unidos por um ligante e cujo o conjunto formado é chamado de rebolo (MARINESCU 

et al., 2007). Por ser um processo no qual a forma geométrica dos grãos abrasivos não pode ser 

descrita de modo precisa, este processo é classificado como um processo de usinagem com 

ferramentas de geometria não definida. 

As máquinas empregadas na retificação de precisão são chamadas de retificadoras e existem 

três tipos principais: as planas tangenciais e verticais, as cilíndricas universais e a cilíndricas 

sem centro (centelless). As máquinas retificadoras planas tangenciais e verticais, são máquinas 

que retificam todos os tipos de superfícies planas, sejam elas: paralelas, perpendiculares ou 

inclinadas. As retificadoras planas podem ser tangenciais de eixo horizontal e de topo de eixo 

vertical. (MARINESCU et al., 2007). O presente trabalho foi focado na retificadora plana tan-

gencial, de eixo horizontal. O rebolo, ferramenta de retificação utilizada nessa máquina, foi o 

principal alvo desta pesquisa, no que toca as suas condições de desgaste e de agressividade ao 

longo da operação de dressagem. 

À medida que a retificação acontece, são cinco os elementos principais envolvidos: a ferra-

menta cortante (rebolo), o fluido refrigerante, a peça, os cavacos e a atmosfera, conforme ilus-

trado na Fig. 1. Os grãos abrasivos do rebolo removem material da peça e como consequência 

sofre o desgaste devido ao atrito. Os cavacos retirados da peça e os fragmentos que se despren-

dem da superfície de corte do rebolo no decorrer da retificação são denominados de resíduos 

sólidos (MARINESCU et al., 2007). 

A refrigeração do rebolo, da peça e do cavaco; a lubrificação e limpeza da região de contato 

entre a peça e o rebolo e a proteção contra a oxidação da região usinada, são algumas das prin-

cipais funções do fluido de corte ou fluido refrigerante (EDUARDO; AGUIAR; PIUBELI, 

2004). Segundo BANERJEE; GHOSAL; DUTTA, (2008), o fluido de corte é aplicado para 

garantir a refrigeração abundante, objetivando reduzir a temperatura na região de contato entre 

a peça e o rebolo. 
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Figura 1. Esquemático de um processo típico de retificação tangencial plana (MARINESCU et al., 2007) 

O fluido de corte é um dos componentes maus importantes do processo de retificação. De 

acordo com MARINESCU et al., (2007), para garantir a qualidade superficial da peça a escolha 

da composição do fluido a ser aplicado no processo é importante, os principais cuidados que 

devem ser tomados são: verificar a constituição do óleo e a sua concentração, vazão e pressão, 

a eficiência de refrigeração e o mais importante, o fluido não pode ser capaz de corroer a peça. 

Ainda segundo os autores, durante a retificação, a atmosfera também gera interferência no pro-

cesso, pois a reação química da região usinada de quase todos os materiais, se comparada com 

a parte que não foi submetida ao processo de usinagem, é muito maior. Também ressaltam que 

a reação pode ainda ser influenciada devido as altas temperaturas alcançadas pelo processo por 

causa do excessivo atrito entre a peça e o rebolo. 

A retificação tem como característica a retirada de cavaco por consequência do atrito das 

partículas abrasivas do rebolo com a superfície da peça em processo de usinagem. Cada grão 

que compõe a estrutura topográfica do rebolo remove uma pequena porção de material, propor-

cionando melhor acabamento à superfície em trabalho (KOPAC; KRAJNIK, 2006). No entanto, 

para que o acabamento superficial da peça seja consistente, o rebolo deve estar em excelentes 

condições de uso, ou seja, deve ter forma concentrica e afiação adequada para que possa ser 

utilizado no processo de retificação, sem acarretar em danos a peça, tais como queima e rugo-

sidade fora dos padrões desejados. 
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2.1.1 Rebolo 

Na fabricação dos rebolos, os principais ligantes usados são: resina orgânica, borracha, viti-

ficado e metálico. Nas indústrias, três abrasivos convencionais são predominantes: Carboneto 

de silício, alumina com zircônia e óxido de alumínio (MALKIN; GUO, 2008). No entanto, nesta 

pesquisa utilizou-se o rebolo de óxido de alumínio fabricado com ligante vitrificado. Este tipo 

de ligante possui boa resistência a temperaturas elevadas por causa da sua porosidade e são 

comumente empregados na retificação de precisão. 

As condições de afiação e a topografia da superfície de corte do rebolo influenciam direta-

mente no desempenho da usinagem (AGARWAL, 2016). A dressagem é uma operação que 

gera transformações topográficas na superfície de corte do rebolo as quais são excenciais para 

garantir que o rebolo esteja adequado para ser utilizado na retificação. 

O rebolo além de ser utilizado para produzir peças de precisão, também é usado para elimi-

nar excesso de material em peças fundidas, forjadas ou estampadas, entre outras. A eficiência 

do rebolo está diretamente relacionada com o tipo do abrasivo, o tipo de ligante e a porosidade 

existente (DINIZ; MARCONDES; COPPINI, 2013; MALKIN; GUO, 2008). 

O grão abrasivo não tem uma geometria definida e sua principal função é retirar material da 

peça. Por outro lado, o aglomerante, além de ter a função de manter os grãos presos, deve ainda 

propiciar uma porosidade adequada para alojar o cavaco retirado da peça. O rebolo deve ser 

escolhida de acordo com as especificações finais de acabamento da peça (MARINESCU et al., 

2007), sua eficiência depende principalmente: da granulometria e da natureza do grão abrasiva, 

do tipo de ligante, da dureza, da porosidade formada a partir da combinação do ligante com os 

grãos abrasivos (CAI; ROWE, 2004; MALKIN; GUO, 2008; WEBSTER; TRICARD, 2004) 

do material a ser retificado, da composição do fluido de corte e dos parâmetros de retificação e 

da opereção de dressagem. 

Estrutura ou porosidade é o nome que se confere a distância entre os grãos abrasivos dos 

rebolos. Quanto maior o espaço entre um grão e outro, menor o atrito entre a peça e o rebolo, 

mantendo assim, um corte suave e altamente refrigerado, ideal para superfícies de alta dureza. 

Quanto menor a área de contato entre o rebolo e a peça, recomenda-se utilizar no processo de 

retificação rebolos com maior densidade para não sofrer deformações e manter o perfil 

(MARINESCU et al., 2007). O rebolo deve ser poroso para facilitar a retirada dos cavacos 

removidos da peça, estes entram nos poros do rebolo e geralmente são retirados pelo fluido de 

corte. 
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Um dos meios de identificação dos grãos abrasivos é por meio da norma americana ANSI 

Standar B74. 12-1977 “Specification for Size of Abrasive Grain”, a qual delibera a espessura 

do grão em mesh por polegada, que é um método que faz a classificação por peneiramento 

utilizando um número especifico de furos por polegada linear da peneira. 

O tamanho do grão abrasivo medido em mesh/polegada, variam grosseira até ultrafina, 

como exemplo mesh 8 e1200, respectivamente. As classes mais grosseiras são utilizadas para 

remover grandes volumes de material, para a retificação de peças de grande porte, de materiais 

moles e quando há uma região de contato considerável entre o aparato de retificação e o objeto 

a ser retificado. Dessa forma, quanto mais alta for a escala do grão abrasivo, esse, terá uma 

espessura menor e maior será a sua classificação granulométrica (MALKIN; GUO, 2008). As 

granulometrias mais finas são utilizadas quando se deseja elevada qualidade de rugosidade 

quando os materiais são duros e possuem pequena área de contato. 

Os grãos abrasivos do rebolo perdem a sua capacidade de corte no decorrer da retificação, 

o que ocasiona maior pressão na região de contato entre o rebolo e a peça, de forma que ocorre 

a fratura ou desprendimento dos grãos gastos criando continuamente novas arestas de corte. 

Essa característica faz do rebolo a única ferramenta de corte com auto-afiação, ou seja, o rebolo 

tem a capacidade de restabelecer sua agressividade no decorrer do processo (MARINESCU et 

al., 2007). 

2.1.1.1 Tipos de Desgaste do Rebolo 

Segundo JACKSON; MILLS, (2004); TAWAKOLI et al., (2007), são destacados quatro 

tipos de degradação dos rebolos: degradação do grão abrasivo (que são as áreas planas formadas 

devido o atrito do grão abrasivo com a superfice da peça), fratura do material aglomerante, 

fratura do grão por impacto ou devido a alterações de temperatura e fratura na região de corte 

entre o aglomerante e o grão abrasivo. 

Ainda conforme TAWAKOLI et al., (2007), o desgaste do abrasivo deve-se ao ataque quí-

mico por elementos do fluido refrigerante, danos térmicos do próprio processo ou desgaste me-

cânico (atrito ou fricção), tendo como consequência a fragmentação do aglomerante ou a pró-

pria trinca/desgaste ou ruptura do grão abrasivo. 

De acordo com FATHIMA et al., (2003), o rebolo sofre um processo de difícil compreensão 

quanto a sua deterioração no decorrer da retificação, pois, são muitos os fatores que ocasionam 

a degradação da ferramenta. Os impactos causados no rebolo por atrito são pequenos, no en-

tanto, é responsável pela planicidade causada nas arestas de corte devido ao contato excessivo 
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entre a peça e os diversos grãos abrasivos na região cortante, o que causa a obstrução da agres-

sividade do rebolo. 

Conforme MENDES, (2011), a degradação do rebolo pode afetar o controle do processo da 

seguinte forma: erro no avanço do rebolo; rugosidade fora das especificações e danos na peça; 

obstrução dos seus poros que acarreta em aumento da força de corte e perda da agressividade 

do rebolo; extravio na topografia do rebolo; operações de dressagem intensas, diminuindo a 

vida útil do rebolo e do dressador, deste modo, gerando maior custo para o processo. 

O custo da retificação de precisão é um dos principais motivos pelos quais se iniciaram 

pesquisas voltadas para esse processo (DERKX et al., 2008). A identificação das alterações 

topográficas dos rebolos utilizados na retificação pode ajudar a explicar a influência dos parâ-

metros desse processo no acabamento do produto final (CAI; ROWE, 2004). Assim, um sistema 

de monitoramento em tempo real das condições de desgaste da superfície de corte do rebolo, 

capaz de determinar se o mesmo se encontra ou não em condições de ser utilizado no processo 

de retificação é importante para minimizar os custos de produção e evitar que danos sejam 

ocasionados na peça submetida a retificação. 

2.1.2 Operação de Dressagem 

A quantidade de material a ser removido da peça, as forças de retificação e, principalmente, 

a qualidade superficial desejada da peça, são fatores dependentes da operação de dressagem 

(WEGENER et al., 2011). A interferência da dressagem no processo de retificação não é intei-

ramente sabida, pois há diversos fatores envolvidos nesta operação (MARINESCU et al., 2007; 

SENA, 2007). No entanto, para controlar a eficiência do processo de retificação, os parâmetros 

envolvidos na dressagem precisam ser devidamente conceituados, por isso, fazem-se necessá-

rias novas pesquisas. 

Definir o momento exato em que se deve interromper o processo de retificação para que a 

operação de dressagem seja realizada é fundamental, desta forma evita-se que danos sejam cau-

sados na peça e minimiza os custos de produção. No entanto, o inverso ocorre se o rebolo for 

dressado antes da hora, além disso, haverá um aumento no tempo de processo pelas excessivas 

operações de dressagens realizadas, e consequentemente, acarretará em onorosos custos para o 

processo (HASSUI, 2002). Pesquisas, como a de MOIA et al., (2015), focadas na operação de 

dressagem têm sido desenvolvidas com o objetivo de evitar tais ocorrências e também para 

prolongar o máximo possível a vida útil das ferramentas de retificação e de dressagem, impac-

tando assim, nos custos do processo de retificação. 
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2.1.2.1 Parâmetros da Operação de Dressageme e Topografia da Superfie de Corte do Rebolo 

Ao longo do processo de retificação a topografia da superfície de corte do rebolo sofre mo-

dificações constantes devido a impregnação de cavacos nos poros do rebolo, o desgaste das 

arestas de corte e a degradação da camada abrasiva. Tais mudanças afetam diretamente na 

agressividade do rebolo. Deste modo, alterações abruptas de agressividade do rebolo podem vir 

a causar danos irreparáveis na peça, como mudanças estruturais causadas por excesso de calor 

no local de atrito entre o rebolo e a peça em processo de usinagem (MOIA et al., 2015). 

A topografia da superfície de de corte do rebolo também é afetada pelo contato excessivo 

com a superfície da peça, pois o corte ocasionado pelo grão abrasivo gera esforços para a reti-

rada de material da superfície da peça. Por isso, o rebolo sofre transformações constantes que 

geram alterações relevantes na região de corte no decorrer da retificação, deste modo sua efici-

ência é afetada por causa da redução da sua agressividade e de alterações topográficas signifi-

cativas na sua superfície cortante. Por conseguinte, faz-se necessária a realização de uma ope-

ração de dressagem para instaurar sua forma e afiação (MALKIN; GUO, 2008). 

Segundo LIN; LIU; HUANG, (2008); SALEH; BISHWAS; RAHMAN, (2010), a topogra-

fia da superfície de corte do rebolo é caracterizada pelo número de arestas de corte e têm in-

fluência sobre a geometria do cavaco produzido no processo de retificação. A qualidade super-

ficial da peça submetida ao processo de retificação é altamente dependente da topografia da 

superfície de corte do rebolo, a qual é vinculada especificamente com os parâmetros envolvidos 

na operação de dressagem. Essa operação  também é conhecida como dressagem mecânica 

(HARIMKAR et al., 2006). 

A dressagem é um meio de afiar e remodelar a superfície de corte do rebolo. Os principais 

parâmetros envoltos desta operação, ilustrados na fig. 2, são: o passo de dressagem (Sd), a pro-

fundidade de dressagem (ad), a largura de dressagem (bd), a espessura do rebolo (bs), que são 

salientados pelo grau de recobrimento (Ud) (AGUIAR et al., 2009; BIANCHI et al., 2011; 

HASSUI; DINIZ, 2003). Esses parâmetros são considerados como variáveis. A largura de atu-

ação do dressador ou largura de dressagem (bd) pode ser calculado fazendo a medição da ponta 

do dressador (OLIVEIRA et al., 1992) a partir da inserção ad da ponta do dressador na superfície 

de corte do rebolo. Esse parâmetro (bd) é diretamente proporcional ao grau de recobrimento. 
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Figura 2. Representação esquemática do processo de dressagem, adaptado de (OLIVEIRA et al., 1992) 

Geralmente, a operação de dressagem dos rebolos convencionais é realizada com um dres-

sador de ponta única, o qual se destaca como sendo a ferramenta mais simples e de menor custo 

utilizada para este fim (MARINESCU et al., 2007; SALMON, 1992). Na operação de dressa-

gem é usual que o dressador passe pelo rebolo em rotação, assim, para cada passada do dressa-

dor através da superfície de corte do rebolo, uma profundidade ad é removida do seu raio. Esse 

tipo de movimento de dressagem é análogo ao do processo de torneamento. 

O avanço axial do dressador é chamado de passo de dressagem ou de direção de dressagem, 

Sd, e é dado e pela equação (1) (MARINESCU et al., 2007; SALMON, 1992). 

𝑆𝑑 =
𝜋𝑑𝑠𝑣𝑠𝑑

𝑣𝑠
                                                                                                                            (1) 

Sendo, 𝑣𝑠𝑑 [mm/s] é a velocidade de avanço do dressador, 𝑣𝑠 [mm/s] é a velocidade de corte 

do rebolo e 𝑑𝑠[mm] é o diâmetro do rebolo. 

O dressador de ponta única possui um único diamante e normalmente deve formar um ân-

gulo de ataque negativo em relação ao sentido de rotação de rebolo para que o processo de 

dressagem seja eficiente. Se o diamante estiver perpendicular ao rebolo durante a dressagem, 

ele será gasto rapidamente. Se o ângulo do diamante for igual ao da superfície do rebolo, a 

região de contato irá gerar muito calor, podendo danificar o diamante (SALMON, 1992). Para 

a realização da operação de dressagem, geralmente um angulo relativo entre 10° e 15° é usado 

entre o dressador e o rebolo (MALKIN; GUO, 2008). 
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Os dois efeitos principais causados pela dressagem são chamados de micro e macro efeito 

de dressagem. O micro efeito é dado em função do arrancamento dos grãos gastos do ligante, 

fig. 3b, e da fratura dos grãos que ainda estão em condição adequada de uso, fig. 3a, formando 

assim outras arrestas de corte conforme o dressador se desloca na região de trabalho do rebolo 

(AGUIAR et al., 2009; BIANCHI et al., 2011; HASSUI; DINIZ, 2003). Na figura 3 (c) é exem-

plificado um grão abrasivo pouco agressivo, isto é, não possui arestas de corte. 

 

Figura 3. Representação do micro efeito de dressagem 

A agressividade da superfície de corte do rebolo depende principalmente da friabilidade do 

grão abrasivo, ou seja, quanto mais friável for o grão, menor será sua resistência a fratura e 

maior será a quantidade de arestas cortantes formadas, essa característica do grão abrasivo 

exerce forte influência na agressividade do rebolo. 

O macro efeito ou ondulação teórica, ilustrada na Fig. 4, é o resultado do deslocamento do 

dressador em sentido transversal ao giro do rebolo, estes dois movimentos acarretam em uma 

rosca na superficie de corte do rebolo, a qual está relacionada principalmente com o formato e 

a profundidade da penetração da ponta do dressador na superfície de corte do rebolo (AGUIAR 

et al., 2009; BIANCHI et al., 2011; HASSUI; DINIZ, 2003). Essas características estão relaci-

onadas com o grau de recobrimento de dressagem, o parâmetro mais importante da operação 

de dressagem. Esse parâmetro controla a principal característica do rebolo, a agressividade, que 

está diretamente relacionada com a quantificação de material removido da peça submetida ao 

processo de retificação. 

 

 

 
 

(a) (b) (c) 
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Figura 4. Representação do macro efeito de dressagem 

2.1.2.2 Grau de Recobrimento de dressagem(Ud) 

O grau de recobrimento de dressagem (Ud) é um parâmetro criado por König em 1980 com 

o objetivo de relacionar os parâmetros de dressagem com a topografia do rebolo gerada a partir 

dessa operação (MARINESCU et al., 2016). A definição do grau de recobrimento na operação 

de dressagem com dressador de ponta única, determina quantas vezes um ponto da superfície 

de corte do rebolo é recoberto pela largura de atuação do dressador (bd [mm]) e pelo passo de 

dressagem (Sd [mm]). 

O grau de recobrimento de dressagem relaciona a largura de atuação do dressador (bd) e o 

seu deslocamento (Sd), a equação Equação (2) define o parâmetro (Ud), a largura de atuação do 

dressador é alterada à medida que o dressador é desgastado, por isso deve-se ajustar o avanço 

do dressador para poder obter o (Ud) desejado. 

𝑈𝑑 =
𝑏𝑑

𝑆𝑑
                                                                                                                                                                              (2) 

Se o resultado da Equação (2) for um número pequeno, não abaixo do limite mínimo de um, 

conforme ilustrado na Fig. 5, a agressividade do rebolo será alta, ou seja, para Ud igual a um, o 

rebolo terá máxima agressividade, favorecendo desta forma a retirada de material da peça. 

 

 

 

𝑏𝑠 
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Figura 5. Mecanismo cinemático da operação de dressagem e o grau de recobrimento, adaptado por (Fiocchi et 

al., 2011 apud Moia, 2012 

Por outro lado, se o valor  de Ud  for grande , Fig. 5, a agressividade será menor propiciando 

à peça o melhor acabamento superficial possível (MARINESCU et al, 2016). Por isso, alterando 

os parâmetros de dressagem é possível remover um grande volume de material, bem como dar 

um bom acabamento superficial utilizando apenas um tipo de rebolo (OLIVEIRA, 1989 apud 

MOIA, 2012). 

2.1.2.3 Agressividade da superfície de corte do Rebolo (K) 

A agressividade do rebolo exerce grande significância durante o processo de retificação, tal 

parâmetro quantifica a capacidade do rebolo de remover material da peça (BIANCHI et al., 

2011). A remoção de material da peça é influenciada principalmente: pela granulometria do 

rebolo, pelo tipo de aglomerante, pela porosidade do rebolo, entre outros. 

A condição de dressagem em que o rebolo é submetido influência diretamente na taxa de 

remoção de material e também interfere na rugosidade da peça. Estas características estão dire-

tamente relacionadas com o grau de recobrimento (Ud). Se Ud é pequeno têm-se poucas bordas 

ativas, por isso a pressão gerada devido o contato entre a peça e o rebolo e baixa, os grãos 

abrasivos adentram com maior profundidade na superfície da peça e, consequentemente, au-

menta a rugosidade. O contrário acontece quando é realizada uma dressagem com valores mai-

ores de Ud, muitas arestas de corte são expostas compartilhando entre se os esforços, fazendo 

com que os grãos penetrem menos na superficie de trabalho da peça, diminuindo assim a rugo-

sidade superficial (OLIVEIRA et al., 1992). 

Um meio utilizado para quantificar a agressividade do rebolo é o método do disco retificado 

proposto por NAKAYAMA et al., (1980) e melhorado por COELHO, (1991) que foi emprega-

dos nos trabalhos desenvolvidos por BIANCHI et al., (2011); MOIA et al., (2015). Este método 

utiliza um dispositivo semelhante a uma balança de pesos colocada sob o rebolo, submete-se 

um disco sob a ação de uma força constante, conhecida como retificação de mergulho conforme 
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ilustrado na Fig. 6. O deslocamento no tempo do disco é registrado ao longo da retificação 

utilizando um apalpador eletrônico acoplado na balança. Este dispositivo fornece o valor do 

deslocamento convertido em tensão analógica, o que facilita o registro do comportamento do 

rebolo durante a retificação com uma variação continua de pressão, devido a forma cilíndrica 

do disco. A agressividade (K) do rebolo é determinada pela Equação (3). 

𝐾 =
2𝑏√8𝑟

3𝐹𝑁
𝑎2/3                                                                                                                                                        (3) 

Na equação (4), COELHO, (1991), relaciona o deslocamento do disco (δ) em função do 

tempo (t). 

𝛿(𝑡) = (
3

2
∗

𝐾∗𝐹𝑁

𝑏√8𝑟
∗ 𝑡)

2/3
+ 

2∗√(𝛿0)3∗𝑏√8𝑟

𝐾𝐹𝑁
                                                                                              (4) 

Sendo b e r a largura e raio do disco, respectivamente, FN a força normal aplicada na extremi-

dade oposta ao disco e a o coeficiente angular da reta de regressão, obtido a partir da curva 

característica de deslocamento versus (t)2/3 ou curva característica de agressividade do rebolo, 

onde t é o tempo de experimento ou tempo de contato. 

 

Figura 6. Mecanismo cinemático da medição da agressividade do rebolo (BIANCHI et al., 2011) 

Os trabalhos de BIANCHI et al., (2011); MOIA et al., (2015), obtiveram bons resultados 

em suas pesquisas usando este método para quantificar o grau de afiação do rebolo. Aquisitando 

os sinais de emissão acústica (EA) e medindo a agressividade do rebolo durante a operação de 

dressagem, e posteriormente utilizando processamento digital de sinais, é possível relacionar a 

 

 



Rebolo

Peso

Balança de agressividade

s Comparador eletrônico

Vs

Disco fixo

Microcomputador

Trava  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Reb

olo 

Região de corte 

Rebolo 

Disco 

Disco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebolo agressivo 

Rebolo não agressivo 

Tempo (s) 

FN 

Vs 



16 

 

agressividade do rebolo com o sinal de EA, que traz consigo informações importante desse 

processo. MOIA et al., (2015) obteve resultados satisfatórios ao utilizar em sua pesquisa EA 

para monitorar a operação de dressagem. De acordo com seus resultados, percebe-se que há 

muitas informações expressas no sinal de emissão acústica que ainda devem ser investigadas. 

A determinação do momento adequado para cessar a operação de dressagem minimiza o 

tempo da operação e evita a remoção de material em excesso do rebolo, acarretando em menores 

custos de produção. Alguns fatores que influenciam no número de passes de dressagem são: o 

grau de empastamento do rebolo, o tamanho do grão abrasivo e o nível de desgaste dos grãos 

abrasivos na região de corte do rebolo. Durante a operação de dressagem esses efeitos são eli-

minados por três ou quatro passes de dressagem sucessivos (HASSUI; DINIZ, 2003; XUE; 

NAGHDY; COOK, 2002).  

Erros na operação de dressagem podem causar dano irreversível ou afetar a qualidade da 

peça retificada. Esses erros podem ser evitados por meio de um sistema de monitoramento em 

tempo real, que tenha a capacidade de identifica-los, de modo a minimiza-los ou mesmo eli-

mina-los. 

2.2 MONITORAMENTO E PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS 

O sistema de monitoramento tem como função processar e interpretar os valores de tensão 

obtidos pelos sensores determinando o estado do processo. A função do sistema de controle é 

manipular as variáveis, como velocidade de deslocamento da mesa, velocidade de corte do re-

bolo e a profundidade de corte do para adequar o processo (LANDERS et al., 1999). Sistemas 

inteligentes podem ser comparados a um operador qualificado que usa seus conhecimentos 

para operar a máquina-ferramenta. Assim, esses sistemas requerem sensores altamente preci-

sos, baixos custos de implementação e ferramentas computacionais eficientes desenvolvidas 

por meio de algoritmos otimizados capazes de reproduzir o processo de tomada de decisão do 

operador (MOIA et al., 2015). 

2.2.1 Tecnicas de Monitoramento Aplicadas ao Processo de Retificação 

O custo do rebolo e do dressador é um fator importante que deve ser reduzido para manter 

o custo de fabricação ao mínimo. As falhas do rebolo podem vir a danificar a peça em processo 

de manufatura. Essas podem ser identificadas observando o maior consumo de energia, a rugo-
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sidade da peça, imprecisão dimensional, surgimento de uma faixa de queima na superfície reti-

ficada, vibrações ocasionadas na maquina, no rebolo e na peça, entre outras (VENKATA RAO; 

MURTHY; MOHAN RAO, 2014). Deste modo, os métodos indiretos são extremamente im-

portantes para o monitoramento dos processos de fabricação, pois por meio destes, é possível 

controlar e otimizar esses processos. 

Os métodos indiretos e mais populares para monitorar a condição da retificação são aque-

les baseados nos parâmetros de usinagem e nos sinais emitidos por sensores, como vibração, 

força, corrente, potência, temperatura e emissão acústica (YANG; YU, 2012). Um dos méto-

dos indiretos mais utilizados e eficazes para monitorar o processo de retificação é o EA. A 

principal vantagem de usar o AE para monitorar o processo de retificação ou de dressagem é 

que esse sinal possui uma faixa de freqüência muito maior do que as freqüências de vibração 

da máquina e do ruído ambiente e, portanto, não interfere na coleta de informações do pro-

cesso (LEE et al., 2006). 

A evolução de dispositivos e ferramentas computacionais possibilitou a avanço dos sistemas 

de controle e monitoramento dos processos industriais. A capacidade destes sistemas de pro-

cessar informações em alta velocidade facilitou a utilização da tecnologia de emissão acústica 

em sistemas de monitoração. Durante o processo de retificação é gerada uma grande quantidade 

de energia em alta frequência. Essa energia é utilizada como fonte de entrada nos sistemas de 

monitoramento utilizando emissão acústica (MALKIN; GUO, 2008). No entanto, ainda não há 

um consenso entre o meio cientifico que defina as faixas de frequências em que os sinais de EA 

se propagam, no entanto, ZHANG et al., (2014), afirma que estes sinais estão acima dos ruídos 

presentes no meio industrial. Desta forma, esses sinais provenientes do meio não exercem in-

fluência nos sistemas de monitoramento que utilizam os princípios da tecnologia de emissão 

acústica. 

De acordo com LEE et al., (2006) o termo emissão acústica geralmente se refere à propa-

gação de ondas elásticas em uma faixa de freqüência ultra-sônica entre 20 kHz e 2MHz, apro-

ximadamente. As principais ferramentas utilizadas para obter informações do conteúdo espec-

tral dos processos de usinagem são: Transformada Rápida de Fourier (FFT - Fast Fourier 

Transform) e densidade espectral de potência (PSD, do inglês - Power Spectral Density). 

2.2.1.1 Ferramentas de Análise no Domínio da Frequência 

A análise espectral de sinais digitais permite extrair informações importantes que não são 

retratadas no espectro do domínio do tempo. A FFT é um algoritmo eficiente de implementação 
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da Transformada Discreta de Fourier (DFT – Discrete Fourier Transform), utilizada para aná-

lise do conteúdo espectral de sinais. As principais vantagens da FFT é que essa ferramenta 

necessita de um baixo poder computacional e é executada em um curto tempo de processamento 

(LYONS; RICHARD, 2010). A FFT tem sido utilizada com frequência em trabalhos que in-

vestigam o processo de retificação, no entanto, neste trabalho foi empregada a densidade es-

pectral de potência. A PSD é uma função que representa a distribuição de energia sobre o do-

mínio da frequência de sinais aleatórios ou periódicos. Essa ferramenta têm sido utilizada em 

aplicações como: o reconhecimento de fala e sistemas sonares; para localização de submarinos, 

que utilizam este método de análise espectral como uma medida preliminar para reduzir a lar-

gura de banda em posterior processamento acústico (BARBÉ; PINTELON; SCHOUKENS, 

2010). A PSD pode ser obtida via método Welch, um algoritmo implementado no software 

Matlab®, proposto por WELCH, (1967). Este método separa os dados em vários segmentos 

sobrepostos, calcula um espectro de potência usando a FFT sobre cada segmento e faz a média 

destes espectros. Para estimar a PSD.o mesmo é considerado como sendo o mais eficiente. 

No decorrer do processo de dressagem, inúmeras frequências, com diferentes amplitudes, 

são geradas, as quais podem ser analisadas usando FFT/PSD e melhor estudadas quando são 

separadas em bandas utilizando filtros digitais ou analógicos. A partir do sinal filtrado em ban-

das, diversas estatísticas podem ser aplicadas a fim de obter informações importantes que pos-

sam ter uma relação direta com o processo investigado. 

No meio científico, devido a suas características, os filtros do tipo Butterworth são os mais 

utilizados para isolar bandas de frequências. Esse tipo de filtro tem como principais caracterís-

ticas: uma resposta em frequência bem plana em todas as bandas, matematicamente; não há 

oscilações no ganho da função de transferência e se aproxima de zero na banda rejeitada. A 

eficiência do filtro é influenciada por sua ordem, ou seja, quanto maior a ordem do filtro maior 

será o decaimento na região de transição, se aproximando da situação ideal, no entanto, exigirá 

uma grande capacidade de processamento da máquina (ACHARYA et al., 2014). Em pesquisas 

sobre retificação, os cientistas têm utilizado com frequência filtros do tipo Butterworth. Por 

isso, este trabalho utiliza essa ferramenta com vista a separar bandas de frequência e posterior-

mente empregar a estatística “Counts” afim de definir um critério de parada da dressagem. 

2.2.1.2 Tecnologia de Emissão Acústica 

A tecnologia de emissão acústica tem sido aplicada com sucesso em diversos seguimentos, 

tais como: identificação de danos estruturais em diversos metais; monitoração de estruturas de 
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concreto (como exemplo: pontes); detecção da condição da ferramenta nos processos de usina-

gem convencionais (torneamento e fresamento); monitorar vasos de pressão; estruturas aeroes-

paciais, máquinas rotativas; de desgaste da ferramenta de corte; corrosão e falhas da máquina; 

entre outros (KAPHLE, 2012). 

No que tange a aplicação dessa tecnologia, três principais áreas podem ser identificadas: (a) 

monitoramento de estruturas, (b) monitoramento e controle de processos, e (c) teste de caracte-

rização dos materiais (KAPHLE, 2012; SCRUBY, 1987). Essa tecnologia tem sido empregada 

com sucesso nos processos de retificação para identificar danos estruturais causados na peça 

durante o seu processo de manufatura, tais como: rugosidade superficial e queima.  

Métodos de monitoramento via emissão acústica com o objetivo de identificar as condições 

de afiação e topográfica de corte do rebolo durante a operação dressagem também têm sido alvo 

de pesquisas nas últimas décadas. A tecnologia de emissão acústica é uma ferramenta que apre-

senta resultados eficientes para o monitoramento da retificação quando os sinais advindos deste 

processo são analisados no domínio da frequência, pois há informações relevantes que estão 

embutidas no conteúdo harmônico dos sinais de EA (BABEL; KOSHY; WEISS, 2013). Con-

forme FINLAYSON et al., (2001), uma das vantagens mais significativa da técnica de EA é a 

sua alta sensibilidade na detecção de trincas, o que permitindo que fendas sejam detectadas em 

fases muito precoce. 

2.2.1.2.1 Sensor de emissão acústica 

Em aplicações para monitorar os processos de manufatura, diversos tipos de sensores podem 

ser empregados. Geralmente, os sensores que são usados para coletar os sinais de EA são do 

tipo piezelétricos, que converte uma excitação mecânica em um sinal elétrico. Estes tipos de 

sensor, na maioria, são empregados para medir emissão acústica, força e aceleração. Sensores 

de EA para monitorar processos de fabricação possuem alta sensibilidade, sinais de fácil aqui-

sição e em grande parte apresentam baixo custo de implementação. Um sensor de EA que possui 

em sua composição uma pastilha de cerâmica piezelétrica montada em uma capsula metálica, 

conforme apresentado na Fig. 7, é utilizado nesta pesquisa. 
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Figura 7. Componentes do sensor de emissão acústica 

Por meios de vários ensaios experimentais os autores XUE; NAGHDY; COOK, (2002) che-

garam à conclusão que sensores de EA são eficientes para monitorar tanto a operação de dres-

sagem quanto o processo de retificação. Destacam ainda, estes sensores são utensílios de mo-

nitoramento que possibilitam maior controle em relação a uniformidade da superfície topográ-

fica de corte do rebolo. 

As pesquisas relacionadas ao processo de retificação como: estudos da superfície de corte 

do rebolo (KARPUSCHEWSKI; WEHMEIER; INASAKI, 2000);  o monitoramento do des-

gaste da ponta do dressador (INASAKI; OKAMURA, 1985); identificação de falhas na opera-

ção de dressagem (KARPUSCHEWSKI; WEHMEIER; INASAKI, 2000; KWAK; HA, 2004; 

LEE et al., 2006); classificação da condição de desgate do dressador usando redes neurais arti-

ficiais (MARTINS et al., 2013); aplicação de modelos fuzzy para predição do desgaste do dres-

sador (MIRANDA et al., 2015); aplicação de estatísticas nos sinais de EA original para definir 

o mento de parar a dressagem (MOIA et al., 2015) e o estudo do conteúdo harmônico dos sinais 

de EA para definir um critério de parada da operação de dressagem (LOPES et al., 2017), entre 

outros, têm utilizado sensores de emissão acústica. 

2.2.1.2.2 Parâmetros e vantagens da emissão acústica 

Segundo KAPHLE, (2012), algumas das vantagens da técnica de monitoramento por EA 

em relação a outras técnicas são: defeitos pequenos ocorrem mesmo em áreas escondidas ou de 

difícil alcance, no entanto com um monitoramento por emissão acústica, os sinais podem viajar 

para o sensor, assim é possível determinar a localização da fonte com os tempos de chegada 

dos sinais a diferentes sensores, e está é outra vantagem do uso de EA; emissão acústica é uma 

tecnologia passiva, no sentido de que nenhuma energia externa precisa ser fornecida para o seu 
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funcionamento, mas a energia decorrente do defeito que ocorre no interior de uma estrutura é 

utilizada para tal; outra vantagem é que a técnica de EA permite monitorar uma estrutura em 

tempo real e como os sinais são originados logo após o acontecimento da falha, a análise em 

tempo real pode fornecer informações contínua acerca da natureza da fonte. 

Emissão acústica são ondas de tensão de altas frequências geradas por uma rápida liberação 

de energia proveniente de fontes localizadas dentro de um material, tais como iniciação ou pro-

pagação de trincas (KAPHLE, 2012). De acordo com MÁTHIS; CHMELÍK, (2012), a detecção 

do sinal de emissão acústica (EA) é baseado na sua natureza física, isto é, na liberação de ener-

gia elástica devido a alguma alteração irreversível da estrutura. Perto da fonte de EA, a energia 

liberada forma um pulso de stress, que se propaga através do material como ondas elásticas 

transitórias. O autor destaca ainda alguns parâmetros advindos do sinal de emissão acústica que 

são importantíssimos para analisar a causa da fonte que gerou o sinal, fig. 8, como o tempo de 

subida, a duração, a amplitude do pico e o número de “Counts”. 

 

Figura 8. Definição de parâmetros de sinais descontínuos (MÁTHIS; CHMELÍK, 2012) 
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• Amplitude – é a amplitude máxima do sinal durante a sua duração. Este é um parâmetro 

importante na inspeção de emissão acústica porque determina a detectabilidade do sinal. Os 

sinais com amplitudes abaixo do limite mínimo definido pelo operador não serão gravados; 

• Tempo de subida – é o tempo decorrido entre o início do evento (primeiro cruzamento 

do limiar) e alcance da máxima amplitude. Este parâmetro está relacionado à propagação da 

onda entre a fonte do evento de emissão acústica e o sensor. Portanto, o tempo de subida é 

usado para qualificação de sinais e como critério para o filtro de ruído; 

• Duração – é o tempo em que o sinal permanece ultrapassando o limiar definido. A 

duração pode ser usada para identificar diferentes tipos de fontes e para filtrar o ruído; 

• Energia do Evento - é a área sob a forma de onda do sinal; 

• Counts – é o número de vezes que o sinal EA ultrapassa o limiar previamente definido 

por unidade de tempo. Este parâmetro é dependente da magnitude do evento de EA e das ca-

racterísticas acústica do material. KAPHLE, (2012) destaca ainda que a estatística “Counts” 

pode ser utilizada para quantificar a atividade acústica de um sinal. 

Em aplicações que utilizam EA, a estatística “Counts” têm sido um dos parâmetros investi-

gado com frequência, como na investigação da resposta a fratura da liga de magnésio AZ31B 

(KAWAI et al., 2016); para medição e localização de eventos de emissão acústica em blocos 

de neve antes da fratura (REIWEGER et al., 2015); na análise de arranhões feitos em amostras 

de cobre (Cu) e de silício (Si) utilizando um indentador com carga de 0,1N (PERFILYEV et 

al., 2017) e no monitoramento on-line de processos abrasivos de corte a jato de água (LISSEK 

et al., 2016). 

Embora a estatística “Counts” seja um parâmetro relativamente simples de coletar, esse ge-

ralmente precisa ser combinado com medidas de amplitude e/ou duração para fornecer infor-

mações de qualidade sobre a forma de um sinal. 

2.2.2 Monitoramento da Operação de dressagem 

O principal objetivo nos processos de retificação é a alta qualidade do produto final. A ex-

pansão da automação na indústria de manufatura tem sido impulsionada pela necessidade de 

manter a alta qualidade do produto e o aumento da produtividade (DUTTA et al., 2013). As 

demandas crescentes de maior qualidade, produtividade e redução da supervisão humana, esti-

mula a busca pela automação dos processos de usinagem (JEMIELNIAK et al., 2012). Sistema 

de monitoramento das condições de desgaste do dressador no decorrer da operação de dressa-
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gem têm ganhado espaço, visto que um sistema otimizado pode assegurar que dressagens su-

cessivas ao longo do processo de retificação não sejam realizadas desnecessariamente. Com tal 

sistema, também é possível interromper a dressagem no momento exato, e assim, prolongar a 

vida útil do rebolo, além de contribuir para a otimização do processo de retificação.  

Pesquisas como BHUIYAN et al., (2016); MARTINS et al., (2014); MOIA et al., (2015); 

NAKAI et al., (2015a, 2015b); YANG et al., (2014) e YANG; YU, (2013) sobre retificação 

buscam desenvolver métodos confiáveis e consistentes para serem otimizados em sistemas de 

monitoramento em tempo real. Um dos métodos que gerou resultado satisfatório foi o monito-

ramento via sinais de emissão acústica para detecção de queima e condição de desgaste do 

rebolo e do dressador. 

A globalização e a competitividade internacional exigem maior qualidade com menor preço, 

desta forma, um sistema de monitoramento online é de grande valia (YANG; YU, 2013). O 

monitoramento da operação de dressagem via emissão têm sido alvo constante nas pesquisas 

desenvolvidas nos últimos anos. Ao longo da última década, diversos estudos vêm sendo de-

senvolvidos com o objetivo de aferir o desgaste do dressador e as condições topográficas da 

superficeie de corte do rebolo, com o intuito de propor um método capaz de determinar o mo-

mento de cessar a dressagem e determinar o momento de troca do dressador, com vista a otimi-

zar o processo de retificação. 

Um método para caracterizar a condição de desgaste do dressador utilizando sinais de vi-

bração e redes neurais artificiais (RNA) foi proposto por D’ADDONA et al., (2016). Os testes 

foram executados com um dressador do tipo ponta-única em uma retificadora plana tangencial, 

sendo o desgaste mensurado ao longo do experimento. Os resultados mostraram que o proces-

samento de RNA oferece um método eficaz para o monitoramento do desgaste do dressador. 

Por CEARSOLO et al., (2016), uma nova abordagem na operação de dressagem foi pro-

posta, fazendo uso de materiais de alta condutibilidade térmica (cobre) no suporte do dressador. 

Além disso, a projeção de ar frio é feita sobre o contato entre o dressador e o rebolo, possibili-

tando, assim, a não utilização de fluido refrigerante. Uma série de testes foram realizados para 

comparar o desempenho do desgaste entre a utilização de cobre (alta condutibilidade) e a de 

aço (convencional). Os resultados mostram que a temperatura no diamante foi reduzida em 

cerca de 35%, aumentando a resistência ao desgaste. Os resultados foram confirmados através 

de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), medições do consumo de energia, em diferen-

tes condições de dressagem, e de estudos de difratometria de raio-x. Esta nova abordagem se 

destaca pela fácil implementação e baixo custo. 
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A otimização da operação de dressagem na retificação cilíndrica (centerless), utilizando 

células de carga e o método Tamaguchi, foi apresentada por RASCALHA; BRANDÃO; 

FILHO, (2013). Os parâmetros de entrada foram a profundidade de dressagem, taxa de alimen-

tação do dressador, diâmetro externo e a velocidade de corte do rebolo. A relação sinal-ruído 

foi utilizada para a escolha das melhores condições de corte. Os resultados mostraram que o 

tempo da operação de dressagem foi reduzido, gerando um aumento na produtividade no pro-

cesso. Deste modo, o método Tamaguchi permite um melhor entendimento da operação de 

dressagem, concluindo que a utilização de células de carga para o monitoramento da condição 

do dressador fornece um diagnóstico extremamente eficaz, além de auxiliar na identificação de 

problemas nos dispositivos de retificação.  

A comparação entre dois tipos de redes neurais com o objetivo de classificar a condição do 

desgaste do dressador, possuindo como entrada estatísticas aplicadas ao sinal original de EA, 

foi exposta por MARTINS et al., (2013). Duas redes neurais, do tipo perceptron multicamadas 

(MLP), foram comparadas quanto a capacidade de classificação, sendo uma utilizando o valor 

médio quadrático (RMS) e a outra utilizando a relação de potência (ROP, do inglês - Ratio of 

Power). Verificou-se que ambas estatísticas provaram ser eficientes, apresentando um erro de 

apenas 2.4 %, e que o sinal de EA é influenciado pela condição da ferramenta de dressagem. 

A utilização de modelos fuzzy para predição do desgaste do dressador foi apresentada por 

MIRANDA et al., (2015). Sinais de vibração e EA foram utilizados como variáveis no sistema 

fuzzy. Os ensaios utilizaram dressadores de diamantes sintéticos em uma máquina de retifica-

ção plana equipada com um rebolo de óxido de alumínio. Por meio de um microscópio, o des-

gaste do dressador foi aferido a cada 20 passadas. Um estudo de bandas de frequência foi con-

duzido e estatísticas foram aplicadas aos sinais de EA e de vibração. Os resultados indicaram 

que os modelos fuzzy propostos são altamente eficazes no diagnóstico do processo. 

O monitoramento da operação de dressagem por intermédio do sinal de emissão acústica 

(EA), com o objetivo de classificar por meio de redes neurais artificiais (RNA) a condição do 

rebolo foi demonstrado por MOIA et al., (2015). Um rebolo de óxido de alumínio instalado em 

uma retificadora plana tangencial, um sistema de aquisição de sinal e um dressador de ponta 

única foram utilizados nos ensaios. Os testes foram realizados variando-se o grau de recobri-

mento de dressagem (overlap ratio) e várias profundidades de dressagem. O valor médio qua-

drático (RMS) e outras estatísticas foram aplicadas no sinal de EA original e utilizadas como 

entrada da rede neural perceptron multicamadas. Os resultados indicaram que este método foi 

bem-sucedido na classificação das condições do rebolo no processo de dressagem, identificando 

a ferramenta com capacidade de corte ou sem capacidade de corte. 
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Diferente do trabalho desenvolvido por MOIA et al., (2015), que faz um estudo levando em 

consideração somente os sinais originais de EA, neste trabalho, fez-se um estudo do conteúdo 

espectral dos sinais de EA por meio da PSD calculada via método Welch, onde bandas de fre-

quências características do processo foram selecionadas. Após a seleção de bandas a estatística 

counts, que ainda não foi utilizada com essa finalidade, foi aplicada com o objetivo de diagnos-

ticar a condição de forma e afiação do rebolo. O rebolo é um dos fatores que mais influenciam 

o processo de retificação, sua topografia e sua forma geométrica e a agressividade de sua su-

perfície de corte afetam diretamente na rugosida e integridade das peças peças retificadas 

(AGARWAL, 2016). Deste modo, a otimização da operação de dressagem é um fator crucial 

para melhorar o desempenho do processo de retificação. 

De acordo com MOIA et al., (2015), a operação de dressagem em ambientes industriais 

normalmente é realizada com base nas informações fornecidas pelos operadores e não há ne-

nhum método exato para definir o momento certo em que a dressagem deve ser cessada. Os 

autores destacam ainda que, pesquisas que investigam o conteúdo espectral dos sinais de EA 

advindo da dressagem, especificamente focadas nas condições de forma e afiação do rebolo, 

ainda não estão disponíveis na literatura. 
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CAPITULO 3 -MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos e principais materiais e equipamentos 

utilizados na montagem do banco de ensaios para a realização dos ensaios experimentais, bem 

como os métodos empregados a fim de se obter as medições de agressividade do rebolo. Des-

taca-se também neste capítulo as metodologias que foram aplicadas no processamento digital 

dos sinais de EA coletados ao longo dos ensaios. Os ensaios foram realizados no Laboratório 

de Usinagem por Abrasão (LUA) e os processamentos e análises dos resultados foram realiza-

dos no Laboratório de Aquisição de Dados e Processamento Digital de Sinais (LADAPS), am-

bos da Faculdade de Engenharia de Bauru (FEB) da Universidade Estadual Paulista "Júlio de 

Mesquita Filho" (UNESP). 

3.1 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS E BANCO DE ENSAIOS 

O banco de ensaios foi montado e configurado no intuito de permitir que as variáveis de saída 

do processo sejam amostradas com qualidade de modo a permitir a análise das condições de 

desgaste e de afiação da superfície de corte do rebolo a partir do conteúdo espectral dos sinais 

puros (raw) de EA. Para isso, foram realizados vários testes preliminares para determinar os 

melhores parâmetros a serem utilizados nos ensaios definitivos. 

3.1.1 Materiais e Equipamentos 

Os ensaios de dressagem foram realizados utilizando um rebolo convencional de óxido de 

alumínio, da empresa NORTON, modelo 38A220KVS, com dimensões de 

355.6x12,7x127mm, utilizando-se uma máquina retificadora plana tangencial, modelo RAPH 

1055 da marca Sulmecânica. 

Na detecção de sinais, um sensor de emissão acústica (EA), foi conectado a um módulo de 

processamento de sinais, modelo Sensis DM-42 e anexado ao suporte do dressador, que foi 

devidamente fabricado para realização de ensaios de dressagem. O modulo DM-42 foi conec-

tado na entrada de um filtro analógico passa-baixa, do tipo Butterworth, de segunda ordem e 

frequência de corte de 300 kHz, onde esse foi utilizado com o objetivo de evitar o efeito de 

aliasing. A saída do filtro foi conectada a uma placa de aquisição de dados, da National Instru-

ments, modelo PCI – 6111E que foi conectada a um computador e, desta forma, os sinais de 
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EA foram recolhidos com uma frequência de amostragem de um milhão de amostras por se-

gundo. A figura 9 exemplifica o diagrama esquemático do banco de ensaios. 

 

Figura 9. Banco de ensaios para aquisição dos sinais de EA 

O dressador utilizado foi do tipo diamante CVD de ponta única, cujo bd, que é a largura de 

atuação do dressador para uma dada profundidade de dressagem (ad), foi medido antes do início 

de cada ensaio de dressagem. 

A medição do bd foi realizada manuseando um projetor de perfil, da marca Nikon, modelo 

6C, o qual possui 1 µm de precisão nas medições, por meio do uso de uma lente que proporciona 

uma aproximação de 50 vezes. Para este fim, ilustra-se na fig. 10, o mecanismo cinemático 

empregado. 

Observa-se na fig. 10a e na fig. 10b, que duas barras são utilizadas para obter o valor da 

largura de atuação do dressador, sendo: uma horizontal (barra vermelha) e uma vertical (barra 

azul). Para realizar a medida, primeiro projeta-se o perfil da ponta do dressador (ponta de dia-

mante), logo após, posiciona-se a barra azul no vértice formado pela sombra da ponta de dia-

mante, considerando-o como o ponto zero. Em seguida, desloca-se a barra azul a partir do ponto 

zero em direção ao corpo de metal do dressador, a uma dada profundidade de dressagem, pre-

viamente conhecida. Posteriormente, fazendo o uso da barra vermelha, conforme ilustrado na 

fig. 10, um valor para o bd é aferido. 

Figura 1. Banco de ensaios para aquisição dos sinais de EA. 
  

Rebolo 

Mesa magnética 

r 
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Figura 10. Método utilizado para medir o bd  a partir da profundidade de dressagem ad 

Em todos os ensaios de dressagem realizados empregou-se fluido de corte do tipo emulsão, 

com uma concentração controlada em torno de 4% em volume de água com uma pressão e 

vazão de 0,5 Mpa e 24 l/min, respectivamente. Os parâmetros de operação de dressagem foram 

controlados, assegurando a qualidade de aquisição dos dados em diferentes condições de corte 

do rebolo. Três ensaios foram realizados de modo que, cada ensaio foi constituído por 22 passes 

de dressagem com profundidade de dressagem (ad) constante e igual a 10 µm. Diferentes lar-

guras de atuação do dressador (bd) e diferentes graus de recobrimentos (Ud) foram empregados. 

Os parâmetros utilizados nos ensaios são apresentados na Tabela I, onde Vd é a velocidade 

transversal do rebolo, n é a velocidade de rotação do rebolo e ds.é o diâmetro do rebolo. 

Tabela 1 – Parâmetros utilizados para realização dos ensaios I, II e III 

N° do Ensaio Ud ad 

(µm) 

bd 

(µm) 

Vd 

(m/s) 

n 

(rpm) 

ds 

 (mm) 

N° de passes de 

dressagem 

I 2,0 10,0 152,3 2,3 334,0 314,5 22,0 

II 1,5 10,0 132,3 1,7 386,0 314,3 22,0 

III 1,0 10,0 165,0 5,0 714,0 314,0 22,0 

O método proposto por Nakayama et al. (1990) e adaptado por Coelho, (1991), mencionado 

anteriormente, foi utilizado para medir a agressividade do rebolo. Conforme outrora descrito, 

no tópico 2.1.2.3, este método consiste na utilização de um equipamento semelhante a uma 

gangorra ou balança de pesos, em que uma das extremidades desse equipamento, um disco 

cilíndrico é mantido fixo (sem rotação) e devido a uma força FN resultante de pesos conhecidos 
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e fixados na extremidade oposta do equipamento, o disco permanece constantemente em con-

tato com a superfície de corte do rebolo. Com isso, quando o rebolo é colocado em movimento, 

um desgaste é gerado no disco e, consequentemente, ocasiona um deslocamento ao longo de 

um determinado tempo de contato. A taxa de remoção de material do corpo de prova, que geral 

um deslocamento ao longo do tempo, depende do grau de afiação do rebolo, ou seja, quanto 

menos agressivo estiver o rebolo, menor será o deslocamento no tempo. No decorrer dos ensaios 

esse deslocamento no tempo foi registrado por um equipamento TESATRONIC, modelo TT60, 

da empresa Tesa Technology, e coletado via comunicação serial utilizando o software Matlab®. 

Na figura 11, é apresentado o banco de ensaio utilizado para fazer a aquisição das curvas de 

agressividade do rebolo, o qual é constituído por: (a) rebolo de óxido de alumínio, (b) balança 

de peso, (c) sensor de deslocamento e (d) disco cilíndrico (e) registrador TESATRONIC, mo-

delo TT60. 

 

Figura 11. Bancada de ensaios para medir a agressividade do rebolo 

Em cada ensaio as curvas de agressividade do rebolo foram medidas em três momentos 

distintos, sendo eles: (1) após o processo de empastamento do rebolo; (2) após o décimo pri-

meiro passe de dressagem e (3) após o vigésimo segundo passe de dressagem. Em cada um 

 

𝑭𝑵 

(b) 

(a) 

(c) 

(c) (e) 

(d) 

(a) 
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desses momento, três curvas de agressividade foram coletadas. Por fim, uma agressividade mé-

dia foi calculada para cada momento, usando a equação (3) descrita no tópico 2.1.2.3. 

3.1.2 Processo de empastamento, de desgaste e de dressagem do rebolo 

Os ensaios foram planejados de modo a obter três condições distintas de desgaste e de afia-

ção da superfície de corte do rebolo, sendo que as principais condições analisadas são: (1) re-

bolo sem capacidade de corte e desgastado; (2) rebolo com mediana capacidade de corte e me-

dianamente uniforme, isto é, uma condição intermediária; (3) rebolo com total capacidade de 

corte e uniforme. 

De acordo com OLIVEIRA et al., (1992), a retificação grosseira se dá a partir de uma dres-

sagem empregando graus de recobrimento entre 1,0 e 2,5; ou seja, qualquer valor pertencente 

a esta faixa poderia ser utilizado, desta forma, os valores escolhidos para esta pesquisa estão 

entre esta faixa (MOIA et al., 2015), conforme destacado na Tabela 1. Ademais, sabe-se que o 

rebolo atinge sua máxima agressividade ao ser submetido a uma operação de dressagem com 

um grau de recobrimento igual a 1,0. Deste modo, a ferramenta é capaz de atingir a máxima 

taxa possível de remoção de material da peça. 

A profundidade de dressagem utilizada para todos os ensaios foi de 10 µm, determinada a 

partir de ensaios preliminares que indicaram que essa se adequa melhor ao estudo proposto, 

visto que os fenômenos relacionados as mudanças de estágios de desgaste e de afiação da su-

perfície de corte do rebolo para essa profundidade de corte ocorrem suavemente e deste modo, 

utilizando sinais de emissão acústica, foi possível observar e estudar melhor os estágios inter-

mediários ao longo da operação de dressagem. Por outro lado, uma profundidade de dressagem 

superior a 10 µm inibe o mapeamento, por meio sinais de EA, dos estágios intermediários de 

dressagem. 

Previamente a realização dos ensaios e coleta dos sinais de EA para diferentes condições de 

desgate e de afiação da superfice de corte do rebolo, os parâmetros de dressagem descritos na 

tabela 1 foram utilizados e implementados na seguinte sequência: (1) antes de cada ensaio o 

rebolo foi desgastado retificando-se uma peça de aço ABNT 1020, em condição severa de usi-

nagem, sem a utilização do fluido de corte até ocorrer a queima da peça e, consequentemente, 

o empastamento do rebolo, tal que a velocidade da peça (vw) foi de 0,048 m/s; (2) em todos os 

ensaio, a agressividade do rebolo foi medida após o primeiro passe de dressagem, o que equi-

vale a aproximadamente 175 mm³ de material removido do rebolo; (3) em todos os três ensaios 

realizados, o rebolo foi submetido a duas sequências de operação de dressagem, onde, uma 



31 

 

constituiu-se por 10 passes consecutivos de dressagem e a outra por 11 passes de dressagem, 

de modo que, para cada passe um sinal de EA foi coletado. A agressividade do rebolo foi me-

dida após o último passe de dressagem de cada sequência. 

3.1.3 Processamento digital de sinais 

Após a coleta de dados no decorrer dos ensaios experimentais, os mesmos foram processa-

dos digitalmente utilizando o software Matlab®, buscando sempre uma relação entre a assina-

tura espectral expressa nos sinais de EA coletados para cada passe de dressagem, com as con-

dições de desgate e de afiação da superfice de corte do rebolo. Os processamentos foram divi-

didos em várias sequências, as quais são descritas nos tópicos a seguir. 

3.1.3.1 Volume de Material Removido do Rebolo ao Longo da Operação de Dressagem 

A recuperação de forma geométrica e afiação do rebolo se dá a partir de um volume de 

material abrasivo removido do mesmo. No entanto, no decorrer dos primeiros passes de dres-

sagem, devido as condições de desgaste do rebolo, no início da operação de dressagem, há uma 

dificuldade quanto a estimativa do volume de material removido dessa ferramenta. Por isso, 

desconsiderando o macro-efeito de dressagem e as condições de desgaste do rebolo, tomando 

como base a equação de volume de um cilindro, propôs-se a equação (5) afim de obter o volume 

aproximado de material removido do rebolo ao longo da operação de dressagem. 

𝑉 =
𝜋𝑏𝑠 

4
(𝑑𝑠

2 − (𝑑𝑠 − 2𝑎𝑑𝑃𝑑)2)                                                                                               (5) 

Sendo, 𝐷 é o diâmetro externo do rebolo antes de iniciar a operação de dressagem, 𝑏𝑠 é a largura 

da superficie de corte do rebolo, 𝑎𝑑 é a profundidade de dressagem e 𝑃𝑑 é a quantidade de 

passes de dressagem. 

3.1.3.2 Cálculo espectral dos sinais de EA e seleção de bandas de frequências para estudo  

Os sinais de EA puros coletados foram inicialmente analisados e então, conforme exempli-

ficado na fig. 12, o período correspondente a operação de dressagem foi selecionado. Deste 

modos, por meio da PSD, um estudo do conteúdo harmônico foi realizado, onde o método 
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“Welch” foi utilizado para estimar os espectros da PSD,  utilizando os seguintes passos: (1) 

obteve-se nove pontos equidistantes para cada período de dressagem; (2) a partir de cada ponto 

escolhido, foi calculado o espectro em frequência utilizando 32768 pontos, cada espectro foi 

calculado utilizando uma janela de Hanning com 50% de sobreposição; (3) após a obtenção dos 

nove espectros, foi calculado um espectro médio para cada sinal puro. 

 

Figura 12. Seleção do período de dressagem 

Ao longo da da operação de dressagem da superficie de corte do rebolo atinge vários está-

gios de desgaste e de afiação. Dois desses estágios são facilmente identificados durante a aqui-

sição de dados dos sinais de EA, sendo eles: (i) rebolo desgastado/sem uniformidade superficial 

de corte e sem capacidade de corte, em outras palavras não agressivo e (ii) rebolo uniforme e 

com plena capacidade de corte, isto é, rebolo dressado, com sua agressividade e uniformidade 

superficial de corte restabelecidas. Entre os estágios (i) e (ii), existem as condições intermedi-

árias de agressividade e uniformidade superficial de corte. 

Nos estágios intermediários e no estágio (i), o rebolo está incapacitado de ser utilizado no 

processo de retificação, visto que, em virtude das suas condições, danos seriam causados à peça, 

o que acarretaria em prejuízos irreversíveis. Em contrapartida, no estágio (ii), o rebolo encontra-

 Número de amostras 

Ruído Ruído 

Período de dressagem 
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se dressado, com suas características topográficas restabelecidas, ou seja, a ferramenta abrasiva 

dispõe de sua plena agressividade e uniformidade superficial de corte e pode ser novamente 

utilizada no processo de retificação sem que danos venham a ser causados na peça. Essas infor-

mações estão contidas nos sinais de EA coletados durante os ensaios experimentais. Os estágios 

(i) e (ii) são representados pelo primeiro e pelo último passe de dressagem de cada ensaio, 

respectivamente. Os demais passes podem ser considerados como representantes das condições 

intermediárias da ferramenta abrasiva. 

A partir de análises dos espectros dos estágios (i) e (ii), de cada ensaio, o espectro do sexto 

passe se dressagem foi escolhido empiricamente para representar o estágio intermediário do 

rebolo. Deste modo, para casa ensaio, foi gerado um gráfico contendo as curvas de frequência 

dos três estágios, as quais, representam três condições distintas de desgate e de afiação da su-

perfice de corte do rebolo. Assim, foi analisado para cada ensaio, o espectro de frequência con-

tendo os três estágios. O critério de mínima sobreposição entre os espectros foi o critério utili-

zado na escolha das melhores bandas. Com isso, duas bandas de frequências foram selecionadas 

para estudo, sendo elas: Banda 1 – 126-133 kHz e Banda 2 – 141-146 kHz. Escolheu-se as duas 

melhores bandas levando em consideração o nível de energia das frequências em cada estágio, 

que estão relacionadas com as diferentes condições de desgate e de afiação da superfice de corte 

do rebolo. 

3.1.3.3 Metodologia da Aplicação da Estatística “Counts” 

Após a análise do conteúdo harmônico dos sinais de EA e seleção das bandas de frequência, 

os sinais puros foram filtrados nas bandas escolhidas, utilizando um filtro digital passa banda 

do tipo Butterworth, de ordem 30. Este filtro apresentou as melhores respostas em frequências, 

com baixas distorções para as bandas escolhidas. 

Após os sinais de EA serem filtrados nas Bandas 1 e 2, cada ensaio foi dividido em três 

conjuntos, sendo eles: conjunto dos sinais originais (raw); conjunto dos sinais filtrados na 

Banda 1 e conjunto dos sinais filtrados na Banda 2. Desta maneira, levando em consideração 

os ensaios I, II e III, são formados três grupos, tal que, o grupo (1) é formado pelos conjuntos 

dos sinais originais; o grupo (2) é formado pelos conjuntos dos sinais filtrados na Banda 1 e o 

grupo (3) é formado pelos conjuntos filtrados na Banda 2. Para cada grupo, foi realizada uma 

análise da relação sinal-ruído e deste modo, um limiar foi selecionado para o grupo (1) e outro 

para os grupos (2) e (3) de forma a satisfazer todos os três ensaios. Para os sinais sem filtro 

(raw), encontrou-se empiricamente um limiar de 3,5 µV. Por outro lado, para os sinais filtrados 
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em bandas, o limiar encontrado foi de 500 µV. Ressalta-se ainda, que os limiares escolhidos 

estão acima do nível máximo de ruído característico do processo, exemplificado na fig. 13a. 

A estatística “Counts” foi aplicada nos sinais de EA sem seleção de banda (sinal puro ou 

sinal original) e para os sinais filtrados nas Bandas 1 e 2, um resultado similar ao mostrado na 

fig. 13b foi obtido. Após o cálculo da estatística “counts”, um filtro digital passa baixa do tipo 

Butterworth, de ordem 1, foi aplicado em todos os sinais a fim de eliminar ruídos, conforme 

exemplo mostrado na fig. 13c, de modo a manter suas características. Ademais, as contagens 

foram realizadas utilizando blocos de 1024 pontos (aproximadamente 1 ms), pois de acordo 

com WEBSTER; DONG; LINDSAY, (1996), a melhor constante de tempo para processamento 

digital de sinais provindos do processo de retificação é de um milissegundo, pois proporciona 

um melhor resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cálculo da estatística Counts: (a) posição do limiar; (b) resultado do cálculo; (c) Resultado após 

filtro passa baixa com fc = 10 Hz e (d) seleção do período de dressagem 

Para cada passe de dressagem, após calcular e filtrar os vetores de “Counts”, selecionou-se 
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o vetor referente ao período de dressagem, ilustrado na fig. 13d. A partir disso, para cada con-

junto dos grupos (1), (2) e (3), uma matriz de superfície de “Counts” foi gerada e plotada em 

função do número de passes de dressagem e do período de dressagem. Desta forma, o proces-

samento digital da estatística “Counts” gerou três matrizes para cada grupo, sendo uma para 

cada conjunto. Posteriormente, todas as matrizes foram normalizadas entre 0 e 1, ou seja, todas 

as matrizes foram divididas pelo seu valor máximo. 

A partir das matrizes normalizadas, obteve-se as médias e desvios padrão de “Counts”, e 

cada conjunto gerou dois vetores contendo 22 posições, de modo que, cada posição representa 

a média e o desvio padrão de “Counts” para um determinado período de dressagem. 
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CAPITULO 4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo aborda os resultados obtidos a partir dos procedimentos experimentais, sendo 

consideradas três etapas: (1) resultados de agressividade do rebolo, quantificada no decorrer 

dos ensaios; (2) resultados das análises realizadas nos espectros de frequência dos sinais de EA 

coletados durante os ensaios; (3) apresentação dos resultados da aplicação da estatística 

“Counts”. 

4.1 RESULTADOS DA AGRESSIVIDADE DO REBOLO 

Nesta sessão são apresentados os resultados referentes a coleta de agressividade realizada 

ao longo dos ensaios de dressagem realizados. 

4.1.1 Análise da agressividade do rebolo em função do volume de material removido 

O resultado dos cálculos de agressividade do rebolo e do volume de material removido do 

mesmo são apresentados nas fig. 14, 15 e 16 para os ensaios I, II e III, onde, nota-se que à 

medida que é removido o material abrasivo (ligante e grãos) da superfície de corte do rebolo ao 

longo da operação de dressagem, o mesmo restabelece sua agressividade gradativamente. 

 

Figura 14. Agressividade do rebolo em função do volume de material removido – Ensaio I  
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Figura 15. Agressividade do rebolo em função do volume de material removido – Ensaio II 

 

Figura 16. Agressividade do rebolo em função do volume de material removido – Ensaio III 
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recuperadas. Deste modo, a dressagem pode ser interrompida com aproximadamente 1921 mm³ 

de material removido do rebolo. 

4.2 RESULTADOS DA ANÁLISE DO CONTEÚDO ESPECTRAL 

Nesta sessão são apresentados os resultados das análises espectrais dos sinais de EA dos 

ensaios I, II e III, os quais descrevem uma relação direta do conteúdo espectral dos sinais de 

EA com as condições de desgate e de afiação da superfice de corte do rebolo. 

4.2.1 Análise do conteúdo Espectral dos Sinais de EA por meio do PSD 

Para os ensaios I, II e III, onde cada um é composto por 22 passes de dressagem, foi calculado 

um espectro médio da PSD para cada passe. Deste modo, para cada ensaio, constituíu-se uma 

matriz contendo os espectros dos 22 passes de dressagem e uma superfície foi gerada para me-

lhor analisar o comportamento e as alterações geradas no conteúdo espectral dos sinais de EA 

em função dos passes de dressagem, bem como, as frequências mais significativas desta opera-

ção, as quais são ilustradas nas fig. 17, 18 e 19. 

 

Figura 17. PSD das 22 passadas de dressagem plotadas em superfície para o ensaio I 
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Figura 18. PSD das 22 passadas de dressagem plotadas em superfície para o ensaio II 

 

Figura 19. PSD das 22 passadas de dressagem plotadas em superfície para o ensaio III 
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ao longo dos primeiros 10 passes de dressagem, e esse fenômeno ocorre para todos os testes 

experimentais e indica que o rebolo se encontra com sua superfície de corte uniforme e afiada. 

A partir do décimo passe de dressagem, as frequências possuem amplitudes mais altas e há 

uma estabilidade no nível de energia em todos os espectros de frequência dos ensaios I, II e III, 

ou seja, a partir do décimo passe de dressagem há uma uniformidade significativa no nível de 

energia das frequências características da operação de dressagem. Tal fenômeno caracteriza o 

rebolo plenamente dressado, com sua superfície de corte afiada e uniforme. Esse fenômeno se 

deve ao fato das arestas dos grãos abrasivos estarem expostas e, consequentemente, um atrito 

maior e mais uniforme ocorre entre o rebolo e o dressador. 

Para cada ensaio, conforme ilustrado nas fig. 20, 21 e 22, foi gerado um espectro de fre-

quência composto pelos passes de dressagem 1, 6 e 22, que representam as diferentes condições 

de desgate e de afiação da superfice de corte do rebolo. O passe 1 representa a condição do 

rebolo não dressado, ou seja, sem capacidade de corte e não uniforme. O passe 22 representa o 

rebolo dressado e entre os passes 1 e 22 o passe 6 representa uma condição intermediária. 

 

Figura 20. PSD dos passes de dressagem, 1, 2 e 3, que representam três condições distintas do rebolo para o 

ensaio I 
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Figura 21. PSD dos passes de dressagem 1, 6  e 22  que representam três condições distintas do rebolo para o 

ensaio II 

 

Figura 22. PSD dos passes de dressagem 1, 6 e 22, que representam três condições distintas do rebolo para o 

ensaio III 
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o conteúdo espectral dos sinais EA, para todos os ensaios, possuem comportamento semelhante, 

visto que, seus picos de energia mais significativos situam-se igualmente entre 45-55 kHz; 95-

105 kHz; 125-135 kHz; 145-150 kHz; e entre 180-185 kHz. A análise possibilitou ainda a iden-

tificação de duas bandas de frequências que melhor caracterizam os testes experimentais reali-

zados, nas quais foi empregue a estatística “Counts”. Na figura 23 são apresentadas as bandas 

escolhidas para os ensaios I, II e III. 

 

Figura 23. Bandas de frequências devidamente escolhidas para os ensaios I, II e III 
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Observa-se, na fig. 23, que as bandas escolhidas evidenciam níveis de energia distintos para 

diferentes condições de corte do rebolo. Nota-se que para todos os ensaios, em ambas as bandas, 

as curvas de frequência que representam o rebolo sem sem agressividade e sem uniformidade 

superficial de corte, passe 1, possuem níveis mais baixos de energia. 

Em contrapartida, a condição da ferramenta com total capacidade de corte, dressado e com 

plena uniformidade superficial de corte, representada pelo vigésimo segundo passe de dressa-

gem, apresenta amplitudes mais altas em todos os espectros apresentados. Isto mostra nitida-

mente uma diferença do sinal de EA, de acordo com as diferentes condições em que se encontra 

o rebolo. Quando o rebolo se encontra plenamente dressado, o atrito gerado entre os grãos abra-

sivos do rebolo e o dressador produz um nível de EA maior. Isto se deve ao fato das arestas dos 

grãos abrasivos estarem expostas e, consequentemente, um atrito maior ocorre entre o rebolo e 

o dressador. 

Também é possível observar, na fig. 23, que para a Banda 1 do ensaio I e Banda 2 dos 

ensaios I e II, existem alguns cruzamentos acontecendo entre os passes 6 e 22. Isto ocorre por-

que a partir do sexto passe de dressagem, não há alteração significativa em relação ao atrito que 

ocorre devido ao contato entre o rebolo e o dressador, por consequência, a diferença de energia 

das frequências que ocorrem nessa faixa é baixa. Além disso, em todos os ensaios, como mos-

trado nas fig. 14, 15 e 16, a agressividade do rebolo não apresenta variações significativas a 

partir do décimo primeiro passe de dressagem, e desta forma, é possível que as variações mais 

significativas ocorram nos primeiros seis passes de dressagem, o que justifica a sobreposição 

dos espectros para os passes 6 e 22, para a Banda 1 do ensaio I e Banda 2 dos ensaios I e II. 

4.3 RESULTADOS DA APLICAÇÃO DA ESTATÍSTICA “COUNTS” 

Nesta sessão são apresentados os resultados obtidos após a aplicação da estatística “Counts” 

nos sinais de EA dos ensaios I, II e III sem filtro (originais) e filtrados em bandas de frequências 

que estão mais relacionadas com as condições de desgate e de afiação da superfice de corte do 

rebolo. 

4.3.1 Análise da aplicação da estatístca “Counts” nos ensaios I, II e III com e sem filtro 

Os resultadas da aplicação da estatística “Counts” nos grupos (1), (2) e (3), são dispostos da 

seguinte forma: nas figuras 24, 25 e 26 são apresentados os resultados para o grupo (1), o qual 

é formado pelos conjuntos dos sinais originais; nas figuras 27, 28 e 29 são apresentados os 
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resultados para o grupo (2), o qual é formado pelos conjuntos dos sinais filtrados na Banda 1; 

e nas figuras 30, 31 e 32 são apresentados os resultados para o grupo (3), o qual é formado pelos 

conjuntos filtrados na Banda 2. 

 

Figura 24. Grupo (1): matriz de superfície da estatística “Counts” normalizada para o ensaio I sem filtro 

 

Figura 25. Grupo (1): matriz de superfície da estatística “Counts” normalizada para o ensaio II sem filtro 
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Figura 26. Grupo (1): matriz de superfície da estatística “Counts” normalizada para o ensaio III sem filtro 

 

 

Figura 27. Grupo (2): matriz de superfície da estatística “Counts” normalizada para o ensaio  I filtrados na 

Bandas 1: 126 a 133 kHz 
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nos valores “Counts” que se inicia entre o décimo e o décimo segundo passe de dressagem. 

 

Figura 28. Grupo (2): matriz de superfície da estatística “Counts” normalizada para o ensaio  II filtrados na 

Bandas 1: 126 a 133 kHz 

 

Figura 29. Grupo (2): matriz de superfície da estatística “Counts” normalizada para o ensaio  III filtrados na 

Bandas 1: 126 a 133 kHz 
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Observa-se que para os sinais filtrados e não filtrados, grupos (1), (2) e (3), no início de cada 

ensaio ou cada conjunto, a atividade acústica é baixa e ao longo da operação de dressagem há 

um crescimento acentuado na atividade acústica dos sinais. 

Os resultados obtidos a partir da aplicação da estatística “Counts” nos sinais de EA 

pertencentes ao grupo (1), grupo dos sinais originais, e ao grupo (2), grupo dos sinais filtrados 

na Banda 1, não apresentam um comportamento satisfatório para classificar as condições de 

desgate e de afiação da superfície de corte do rebolo. Observa-se um comportamento oscilante 

nos valores de “Counts” para ambos os grupos (1) e (2). 

Esse fenômeno é mais acentuado no grupo (1), dos sinais originais, principalmente no ter-

ceiro ensaio, como pode ser visualizado na fig. 26. Deste modo, constata-se que os resultados 

obtidos a partir desses grupos não foram suficientes para identificar o momento exato da inter-

rupção da operação de dressagem devido as grandes oscilações nos valores de “Counts”. 

 

Figura 30. Grupo (3): matriz de superfície da estatística “Counts” normalizada para o ensaio I filtrado na 

Bandas 2: 141 a 146 kHz 
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se encontra plenamente agressivo, ou seja, o mesmo alcançou sua agressividade máxima. 
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Figura 31. Grupo (3): matriz de superfície da estatística “Counts” normalizada para o ensaio II  filtrado na 

Bandas 2: 141 a 146 kHz 

 

Figura 32. Grupo (3): matriz de superfície da estatística “Counts” normalizada para o ensaio  III filtrado na 

Bandas 2: 141 a 146 kHz 
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possível relacionar as condições de desgate e de afiação da superfice de corte do rebolo com os 

resultados obtidos por meio da aplicação da estatística “Counts”, principalmente, nos sinais 

filtrados na Banda 2 utilizando um limiar adequado. 

A partir das análises, nota-se ainda que à medida que o rebolo restaura sua agressividade ao 

longo dos passes de dressagem, surgem alterações dos valores de “Counts” em determinados 

intervalos de tempo. Os resultados obtidos a partir do emprego da estatística “Counts” nos gru-

pos (1) e (2), dos sinais originais e dos sinais filtrados na Banda 1, respectivamente, possuem 

grandes oscilações e não atinge um comportamento uniforme, conforme os resultados obtidos 

para o grupo (2), dos sinais filtrados na Banda 2, por isso, conclui-se que para este processa-

mento a Banda 2 se mostra mais adequada para determinar o momento de interromper a dres-

sagem. 

4.3.2 Análise dos resultados de média e de desvios padrão da estatística “Counts” 

Neste tópico é realizada uma comparação entre os resultados de médias e de desvios padrão 

obtidos para os sinais originais, grupo (1), e os sinais filtrados, grupos (2) e (3). Com esse 

objetivo, para cada vetor de “Counts” gerado, a partir das matrizes normalizadas, foram calcu-

lados um valor de média e de desvio padrão. Deste modo, para cada conjunto de dados, foram 

gerados dois vetores, sendo um de média e outro de desvio padrão, tal que cada vetor é formado 

por 22 valores de média e de desvio padrão. 

4.3.2.1 Comparação entre os resultados obtidos para o grupo (1), dos sinais originais e os 

grupos (2) e (3) dos sinais filtrados em bandas 

Nas figuras 33, 34 e 35 é feita uma comparação entre os valores obtidos para o grupo (1), 

dos sinais originais, e os valores obtidos para o grupo (2), dos sinais filtrados na Banda 1. Nas 

figuras 36, 37 e 38 é feita uma comparação entre os valores obtidos para o grupo (1), dos sinais 

originais, e os valores obtidos para o grupo (3), dos sinais filtrados na Banda 2. 
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Figura 33. Médias e desvios padrão da estatística “Counts” aplicada nos sinais sem filtro e filtrados na Banda 

1 para o ensaio I 

 

Figura 34. Médias e desvios padrão da estatística “Counts” aplicada nos sinais sem filtro e filtrados na Banda 

1 para o ensaio II 
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Figura 35. Médias e desvios padrão da estatística “Counts” aplicada nos sinais sem filtro e filtrados na Banda 

1 para o ensaio III 

Percebe-se que os valores médios de “Counts” possuem uma tendência crescente ao longo 

da operação de dressagem, tanto para os sinais originais quanto para os sinais filtrados em ban-

das. Inicialmente, esses valores crescem de forma acentuada, no entanto, tendem a uma estabi-

lidade conforme o rebolo recupera sua agressividade e uniformidade superficial de corte. 

O rebolo não dressado é representado por médias baixas tanto para os sinais não filtrados 

quanto para os sinais filtrados. Para ambos os sinais, as médias são afetadas pela mínima ativi-

dade acústica no estágio inicial da operação de dressagem. Neste estágio, o rebolo encontra-se 

com sua superfície de corte impregnada de cavacos, com seus grãos abrasivos gastos e sem 

capacidade de corte, por isso, o atrito gerado em virtude do contato entre o rebolo e o dressador 

é de baixa intensidade, em consequência, uma mínima atividade acústica é produzida. 

Quando o rebolo se encontra com sua superfície de corte desgastada e não uniforme, esssas 

irregularidades são mapeadas pelos sinais de EA com baixos níveis de energia. Assim, ao apli-

car a estatística “Counts” a quantidade de eventos por unidade de tempo é baixa devido as 

variações de energia dos sinais de EA ao longo da dressagem. Em contrapartida, quando o 

rebolo se encontra dressado e uniforme, isto é, com sua superfície de corte restabelecida, seu 

contato com o dressador é pleno, isso acarreta em níveis de energia dos sinais de EA, maiores 

e uniformes. Deste modo, ao aplicar a estatística “Counts” a quantidade de eventos por unidade 

de tempo é alta e regular. 
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Observa-se também, que os resultados dos valores médios de “Counts” para a Banda 1 não 

apresentam vantagens significativas, pois os resultados dessa aplicação não foram satisfatórios 

quando comparados com os resultados obtidos por meio dos sinais originais, visto que ambas 

as aplicações seguem praticamente o mesmo comportamento. 

Nota-se ainda, nas figuras 33, 34, 35, 36, 37 e 38 que as médias de “Counts” para os sinais 

originais são dispersas, ou seja, há grandes oscilações e instabilidades, que podem ser melhor 

observadas no ensaio III. Isso ocorre devido a influência de frequências que estão relacionadas 

com outras características do meio industrial, como ruídos característicos do processo de reti-

ficação e vibrações da máquina retificadora. 

Constata-se ainda, que os valores de desvio padrão para os ensaios I, II e III tanto para os 

sinais originais (sem filtro) quanto para os sinais filtrados na Banda 1, seguem um comporta-

mento crescente, ou seja, no início da operação de dressagem, passe 1, o desvio padrão tem 

valor baixo e conforme a dressagem acontece, passes de 1 a 22, os valores de desvio padrão 

aumentam significativamente. Esse comportamento não expressa uma relação direta com as 

características topográficas da superfície de corte do rebolo. 

 

Figura 36. Médias e desvios padrão da estatística “Counts” aplicada nos sinais sem filtro e filtrados na Banda 

2 para o ensaio I 
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Figura 37. Médias e desvios padrão da estatística “Counts” aplicada nos sinais sem filtro e filtrados na Banda 

2 para o ensaio II 

 

Figura 38. Médias e desvios padrão da estatística “Counts” aplicada nos sinais sem filtro e filtrados na Banda 

2 para o ensaio III 
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o valor de desvio padrão é alto e no decorrer da operação de dressagem os valores de desvios 

padrão seguem uma tendência decrescente, ou seja, a princípio têm valores grandes e ao longo 

da dressagem tendem a zero. Essa característica, está diretamente relacionada com a uniformi-

dade superficial da superfície de corte do rebolo. 

Para a Banda 1, o comportamento não satisfatório dos valores de desvio padrão está relaci-

onado com o limiar escolhido empiricamente empregue em ambas as bandas. É importante citar 

que outros limiares podem ser aplicados à Banda 1 com o objetivo de alcançar melhores resul-

tados para os valores de média e de desvio padrão. Por outro lado, o limiar aplicado aos sinais 

originais foi escolhido cuidadosamente, por conseguinte, conclui-se que para os sinais originais, 

tanto paras as médias quanto para os desvios, os resultados não foram satisfatórios. 

Devido aos resultados não adequados que foram obtidos para os três ensaios a partir da 

aplicação da estatística “Counts” nos sinais filtrados na Banda 1, onde foi utilizado um limiar 

de 500 µV, decidiu-se testar outros limiares com o intuito de alcançar melhores resultados, os 

quais, no tópico 4.3.3, são apresentados e discutidos. 

4.3.3 Análise da aplicação da estatística “Counts” nos ensaios I, II e III filtrados na 

Banda 2 utilizando um limiar mais adequado 

Alguns limiares tanto maiores quanto menores que 500 µV foram testados. Os resultados 

obtidos para limiares maiores que 500 µV ficaram piores do que os resultados obtidos para este 

limiar. Dos vários limiares que foram testados o limiar de 320 µV, abixo do limair de 500 µV 

apresentou resultados mais satisfatórios para os três ensaios, os quais são mostrados nas fig. 39, 

40 e 41. Nota-se que ao fazer uso do limiar de 320 µV, os desvios padrão de “Counts” seguem 

uma tendência decrescente, oposta à obtida quando o limiar de 500 µV foi empregue. Percebe-

se ainda, que os valores médios sofrem uma alteração significante e isso ocorre nos três ensaios. 
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Figura 39. Médias e desvios da estatística “Counts” aplicada na Bandas 1 do ensaio I para dois limiares 

distintos 

 

Figura 40. Médias e desvios da estatística “Counts” aplicada na Bandas 1 do ensaio II para dois limiares 

distintos 
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No ensaio I, a partir do décimo passe de dressagem, trecho esse que descreve o rebolo dres-

sado, observa-se que houve uma melhora significativa concernente a uniformidade das médias. 

Observa-se também uma melhora significativa quanto ao comportamento tanto das médias 

quanto dos desvios padrão quando o limiar de 320 µV foi usado para calcular a estatística 

“Counts”. Nos resultados obtidos para o ensaio II, percebe-se também maior uniformidade nos 

valores médios que caracterizam o rebolo dressado, entretanto, a alteração mais significava 

ocorre no valor médio do décimo sétimo passe de dressagem, que fica deslocado do conjunto 

de valores médios quando o limiar de 500 µV foi utilizado. No entanto, ao utilizar o limiar de 

320 µV, o valor médio do décimo sétimo passe de dressagem continua fazendo parte do con-

junto que caracteriza o rebolo restabelecido e pronto para ser novamente utilizado no processo 

de retificação. 

 

 

Figura 41. Médias e desvios da estatística “Counts” aplicada na Bandas 1 do ensaio II para dois limiares 

distintos 

Dentre os três ensaios, o terceiro obtém maiores benéficos com o uso do limiar de 320 µV 

para os sinais filtrados na Banda 1. Os valores médios de “Counts” para o ensaio III são obtidos 

com maior dispersão quando o limiar de 500 µV foi aplicado, ou seja, considerando todos os 

ensaios, a maior instabilidade dos valores médios ao usar esse limiar ocorre apenas para o ter-

ceiro. Contudo, quando o limiar de 320 µV é utilizado, observa-se maior uniformidade nos 
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valores médios. Deste modo, gerou-se resultados mais satisfatórios no que diz respeito a iden-

tificação do estado dressado ou não dressador do rebolo. Isto reforça que a ferramenta de análise 

“counts” aliada a tecnologia de emissão acústica pode ser considerada como um método alter-

nativo para o monitoramento automático da operação de dressagem. 

Esses resultados ressaltam ainda a importância da escolha correta do limiar a ser aplicado 

para se obter resultados satisfatórios ao aplicar a estatística “Counts”, de modo que esses pos-

sam ser utilizados para definir se o rebolo se encontra ou não com seus aspectos de superficie 

e de corte reconstituídos. 
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CAPITULO 5 –CONCLUSÕES 

 

Este trabalho apresentou um estudo da condição de corte do rebolo após o processo da dres-

sagem. A agressividade do rebolo medida através do método do disco retificado foi relacionada 

com os sinais de emissão acústica coletados por um sensor passivo. Os sinais foram processados 

digitalmente de modo a encontrar informações características da operaçãos de dressagem. 

Utilizando o método Welch para análise da densidade espectral de potência dos sinais, foi 

possível escolher bandas que foram eficientes na caracterização das três condições propostas 

da ferramenta abrasiva ao longo dos ensaios: rebolo sem capacidade de corte, com capacidade 

de corte mediana e com total capacidade de corte. Assim, os sinais de EA foram filtrados nas 

bandas escolhidas e a estatística “Counts” foi aplicada. Os resultados obtidos para a estatística 

aplicada nas bandas selecionadas foram comparados com os resultados sem seleção de bandas. 

Foi possível observar que, ao aplicar ferramentas de análises de sinais, tais como PSD e 

“Counts”, é possível obter características que descrevem a agressividade do rebolo em função 

da atividade acústica dos sinais de EA coletados durante os ensaios de dressagem. Contatou-se 

ainda que, filtrando-se os sinais em bandas de frequências relacionadas com a agressividade do 

rebolo, evidencia-se traços importantes para o monitoramento desta operação. Quando é utili-

zado o sinal puro não filtrado, não é possível relacionar as condições de corte com o sinal EA 

aplicando a estatística “Counts”. 

As melhores bandas encontradas para relacionar a condição de corte do rebolo com o sinal 

EA foram: 126-133 kHz e 141-146 kHz. A partir da passada 10, foi observada a característica 

de rebolo afiado para retornar ao processo de retificação, pois as médias da estatística a partir 

deste ponto se mantêm praticamente constante e a agressividade do rebolo medida não sofre 

alteração significativa. 

Portanto, o método apresentado obteve resultados satisfatórios nos ensaios e pode ser utili-

zado para caracterizar a condição de afiação do rebolo durante o processo da dressagem, por 

meio dos sinais de EA processados nas bandas escolhidas, utilizando a estatística “Counts” para 

classificar o rebolo como dressado ou não dressado e, assim, determinar o melhor momento 

para interromper a operação de dressagem.
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5.1 Sugestão para os próximos trabalhos. 

❖ Investigar a distribuição no tempo do conteúdo espectral dos sinais de emissão acústica 

advindos da operação de dressagem, averiguando o comportamento das frequências 

características da operação de dressagem no tempo, a fim de definir uma relação desse 

conteúdo com as características de desgaste e de afiação da superfície de corte do re-

bolo. 

❖ Fazer a verificação do método apresentado em ferramentas de corte com estruturas dis-

tintas (Granulometria e porosidade). 
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