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RESUMO 

 

A aplicação de ferro fundido nodular perlítico na indústria vem se destacando devido a sua 

elevada resistência mecânica e possibilidade de fácil manufatura, uma vez que sua alta fluidez 

permite fundir peças com dimensões próximas à final. Entretanto, em componentes que 

exigem elevada precisão dimensional, como eixos virabrequins, pistões e bielas, por exemplo, 

é indispensável a utilização do processo de retificação. A indústria desenvolveu diversos tipos 

de grãos abrasivos de óxido de alumínio para essa aplicação. Todavia, o desenvolvimento de 

novos grãos abrasivos visa readequar o seguimento, de modo a aplicar no mercado uma nova 

classe de grãos abrasivos de nitreto de boro cúbico (CBN), suprindo uma lacuna existente no 

desenvolvimento industrial. Desta forma, foram desenvolvidos diversos tipos de grãos 

abrasivos de CBN com diferentes níveis de friabilidade, visando assim um melhor 

desempenho de acordo com determinado processo. Embora a retificação de ferro fundido 

nodular perlítico seja ampla na indústria, são escassos os estudos pertinentes ao assunto, 

sendo exíguo sua aplicação quando relacionado a friabilidade de grãos abrasivos. Portanto, 

vislumbrou-se o estudo do tema a partir da iniciativa da indústria, fabricante de rebolos de 

CBN, para o entendimento dos fenômenos relacionados ao processo, catalogando o 

funcionamento dos rebolos e estabelecendo relações em prol do seu desempenho durante o 

processo de retificação. Deste modo, a rugosidade média aritmética, desvios de circularidade, 

desgaste diametral do rebolo, relação G, consumo de potência elétrica, sinal de emissão 

acústica, microscopia óptica da superfície retificada da peça e microdureza foram as variáveis 

estudadas para avaliação dos rebolos. Logo, os rebolos com grãos abrasivos menos friáveis se 

comportaram de maneira mais eficiente na maioria dos resultados analisados, com exceção do 

consumo de potência elétrica, onde os grãos abrasivos mais friáveis se comportaram de 

melhor forma, sendo estimado que seu desempenho tornar-se-ia pior somente a partir da 

velocidade de avanço de 1,7 mm/min, o que pode ser mensurado devido a linearização do 

consumo de potência elétrica durante o processo de retificação. 

 

 

Palavras-chave: Retificação. Friabilidade. Nitreto de boro cúbico (CBN). Ferro fundido 

nodular perlítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The application of pearlitic ductile cast iron in the industrial sector has been outstanding due 

to its high mechanical resistance and possibility of easy manufacture, since its high fluidity 

allows melting pieces with dimensions close to the end. However, for components requiring 

high dimensional precision, such as crankshafts, pistons and connecting rods, for example, it 

is essential to use the grinding process. The industry has developed various types of aluminum 

oxide abrasive grains for this application. Thereby, the development of new abrasive grains 

aims at re-adjusting the follow-up, so that a new class of cubic boron nitride (CBN) abrasive 

grains is available on the market, supplying a gap in industrial development. Thus, different 

types of CBN abrasive grains with different levels of friability were developed, aiming at a 

better performance according to a certain process. Although the grinding of pearlitic ductile 

cast iron is ample in the industry, the pertinent studies are rare, and its application is scarce 

when related to the friability of abrasive grains. Therefore, the study of the theme was 

glimpsed from the initiative of the industry, manufacturer of CBN grinding wheels, to 

understand the phenomena related to the process, cataloging the grinding of the grinding 

wheels and establishing relationships in favor of its performance during the grinding process. 

In this way, the average surface roughness, roundness deviation, diametrical wear wheel, G-

ratio, electric power consumption, acoustic emission, optical microscopy of the ground 

workpiece surface and microhardness were the variables studied for the evaluation of the 

grinding wheels. Therefore, grinding wheels with less friable abrasive behaved more 

efficiently in most of the analyzed results, with the exception of electric power consumption, 

where the most friable abrasive grains behaved in a better way, was worse only from the feed 

rate of 1.7 mm/min, which can be measured due to the linearization of the electric power 

consumption during the grinding process. 

 

 

Keywords: Grinding process. Friability. Cubic boron nitride (CBN). Pearlitic ductile cast iron. 
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1. INTRODUÇÃO 

A retificação é um dos processos mais importantes quando deseja-se atribuir extrema 

precisão, acabamento e qualidade a superfície da peça (NAKAI et al., 2015), sendo 

amplamente utilizado na indústria, atribui-se suas características a um processo de usinagem 

que emprega um rebolo com grãos abrasivo girando em alta velocidade para remover material 

(MARINESCU et al., 2007). Suas aplicações consistem especialmente no final da cadeia 

produtiva, onde a retificação normalmente representa o último processo por onde a peça irá 

passar (DENKENA; GROVE; GÖTTSCHING, 2015). 

O rebolo é constituído de grãos abrasivos e poros, unidos por um material aglomerante 

(ligante), formando uma estrutura abrasiva (GUO et al., 2008). Todavia, os rebolos podem 

possuir diferentes propriedades, uma vez que a dureza dos grãos abrasivos, resistência à 

abrasão, estrutura cristalina, forma, tamanho e friabilidade podem afetar a durabilidade e o 

desempenho do abrasivo (STEPHENSON; AGAPIOU, 2016). Assim, se faz muito importante 

a escolha correta do rebolo, pois suas propriedades influenciarão diretamente a produtividade 

e a qualidade da peça que é possível se obter com a utilização deste, levando em consideração 

os parâmetros do processo e o material a ser retificado (DENKENA et al., 2016).  

A seleção do material do grão abrasivo mais apropriado para cada operação tem que 

ser embasado de acordo com o material a ser retificado, além de possuir uma relação custo-

benefício aplicável industrialmente (WEGENER et al., 2011). Logo, a aplicação de grãos 

abrasivos de nitreto de boro cúbico (CBN) na retificação caminha em direção do melhor 

custo-eficiência, pois sua alta dureza, estabilidade e alta condutividade térmica, além do fato 

de ser inerte quimicamente, corroboram uma aplicação de alto desempenho (KUFFA; 

KUSTER; WEGENER, 2017).  

Contudo, a friabilidade é uma característica importante do grão abrasivo, pois está 

relacionada à capacidade do grão se fragmentar em partículas menores, gerando novas arestas 

de corte (YOUSSEF; EL-HOFY, 2008). Isto posto, tem-se na friabilidade uma característica 

antagônica à tenacidade, onde o primeiro possui uma característica de geração de novas 

arestas de corte, mas quando muito friável, pode resultar em um desgaste excessivo do rebolo 

devido a ampla fragmentação dos grãos abrasivos; outrora quando os grãos abrasivos 

apresentam características de alta tenacidade, tem-se maior resistência ao desgaste às altas 

pressões de corte, consequentemente resultando em excessiva geração de calor, tendo 

potencial para gerar danos térmicos à peça (LINKE, 2015). Portanto, o equilíbrio entre 

tenacidade e friabilidade se faz necessário para que haja propriedades de geração de arestas de 
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corte de modo que não tenha desgaste acentuado e tampouco alta geração de calor na interface 

de corte (STEPHENSON; AGAPIOU, 2016). 

Ainda que o processo de retificação demande aspectos pertinentes aos grãos abrasivos 

e sua respectiva composição e propriedade, o material a ser retificado também demanda uma 

própria óptica, uma vez que materiais até então pouco explorados vem sendo amplamente 

aplicados industrialmente, como é o caso do ferro fundido nodular que possui boas 

propriedades mecânicas, fundibilidade, usinabilidade e baixo preço (WEIß; TEKAVČIČ; 

BÜHRIG-POLACZEK, 2018) cujo tem sido amplamente aplicado na engenharia, na 

fabricação de cilindros de motor, virabrequim e partes estruturais, por exemplo, além de 

outras aplicações industriais (LI et al., 2018).  Logo, o entendimento dos fenômenos ligados 

ao processo de retificação do ferro fundido nodular, que diz respeito à friabilidade de grãos 

abrasivos de CBN ainda é pouco explorado, carecendo de literatura formal a respeito, o que 

atribui caráter de potencial inovador a esta pesquisa. 

1.1 Motivação 

  A retificação de ferro fundido nodular perlítico FE 70002 é um processo amplamente 

utilizado na indústria, visto que diversos componentes mecânicos, de extrema precisão, são 

retificados para conferir melhores tolerâncias dimensionais e geométricas, além de contribuir 

para melhoria do desempenho e eficiência, uma vez que alguns componentes, como 

virabrequins e pistões, por exemplo, utilizam da rugosidade para arrasto hidrodinâmico do 

óleo lubrificante e assim garantir a máxima lubricidade do conjunto interno.  

 Embora haja ampla aplicação industrial dos componentes confeccionados em ferro 

fundido nodular perlítico FE 70002, estudos bibliométricos realizados em bancos de dados 

internacionais como Scopus, Google Scholar, Science Direct e outros, comprovaram que 

carecem de estudos acerca do tema, posto que torna-se praticamente inexistente estudos 

relacionados a retificação de quaisquer que sejam os ferros fundidos nodular utilizando rebolo 

de CBN, tampouco relacionado à friabilidade de quaisquer que sejam os grãos abrasivos. 

 O desenvolvimento e avanço das máquinas ferramentas e dos processos cada vez mais 

precisos demandaram também desenvolvimento de novos tipos de rebolos, que para 

retificação de eixos virabrequins, por exemplo, evoluiu do primórdio de aplicação dos grãos 

abrasivo de óxido de alumínio branco, monocristal, seed gel (cerâmicos) e mais recentemente 

suas misturas, para aplicações que buscassem melhorar o custo atrelado a melhor eficiência 

produtiva. Portanto, um passo natural seria a aplicação de uma nova classe de grãos abrasivos, 

confeccionados a partir de nitreto de boro cúbico (CBN) sendo o topo da cadeia produtiva e 
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do desenvolvimento de grãos abrasivos, preenchendo assim uma lacuna perante o 

desenvolvimento da indústria. 

 De tal maneira, vislumbrando o atual nicho de mercado, o departamento de 

desenvolvimento de grãos abrasivos Surface Conditioning da multinacional francesa Saint-

Gobain, desenvolveu cerca de dez tipos de grãos abrasivos de CBN, com classificação de 

menor à maior friabilidade, visto que a composição de um rebolo é realizado de acordo com a 

mistura de grãos abrasivos de diversos tipos de friabilidade, para assim conferir o 

desempenho desejado para determinada aplicação.  

Considerando a tradição em pesquisa e desenvolvimento em retificação do Laboratório 

de Usinagem por Abrasão - LUA, do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de 

Engenharia da UNESP - FEB/UNESP, a empresa Saint-Gobain - Surface Conditioning firmou 

parceria com o laboratório, de modo a desenvolver conjuntamente a aplicação ideal desses 

rebolos e o seu respectivo comportamento em campo. Logo, a empresa disponibilizou dois 

rebolos de CBN, cada qual composto com grãos de extrema friabilidade, sendo um o mais 

friável (grão CS) e o outro o menos friável (grão XL), posto que entendendo o 

comportamento da friabilidade dos extremos, os demais grãos abrasivos teriam 

comportamentos diretamente proporcionais entre as faixas de aplicação estudadas.  

 Mediante isso, o caráter inovador e a oportunidade de contribuição no 

desenvolvimento de rebolos a partir do entendimento do comportamento da friabilidade de 

grãos abrasivos, compreende a exclusividade deste estudo, embasado na parceria entre 

universidade e empresa, além da oportunidade de contribuir com as bases de dados na 

promoção de novas perspectivas de mercado, propondo assim um novo conceito de rebolo, 

ajudando na disseminação do conhecimento e desenvolvimento da tecnologia de retificação. 

1.2 Objetivo geral 

Avaliar o desempenho de dois rebolos de CBN com diferentes níveis de friabilidade na 

retificação cilíndrica do ferro fundido nodular perlítico FE 70002, com lubrirrefrigeração 

abundante utilizando três diferentes velocidades de avanço.  

1.3 Objetivos específicos 

− Analisar o desempenho entre os rebolos de maior e menor friabilidade no processo de 

retificação do ferro fundido nodular perlítico FE 70002; 
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− Averiguar a influência da friabilidade de grãos abrasivos sob diferentes velocidades de 

avanço e o quão isso impacta na qualidade superficial e geométrica da peça, 

relacionando com a potência consumida no processo; 

− Relacionar a friabilidade dos grãos abrasivos com sua capacidade de remoção de 

material, a fim de catalogar o comportamento dos rebolos, de modo a encontrar um 

ponto de equilíbrio entre eles; 

− Avaliar possíveis danos térmicos na peça, de maneira a relacionar com a eficiência da 

friabilidade dos grãos abrasivos e com o mecanismo de formação de cavaco. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo é apresentado uma revisão da literatura sobre os principais assuntos 

abordados neste trabalho, onde serão tratados sobre o processo de retificação, características 

do rebolo de CBN, friabilidade dos grãos abrasivos, ferro fundido nodular, além das variáveis 

de saída no processo de retificação cilíndrica e outros temas análogos à pesquisa. 

2.1 Processo de retificação 

A retificação é um processo estratégico para aplicações de alta tecnologia, ganhou 

importante destaque na segunda metade do século XX, onde foi compreendido, por exemplo, 

por fabricantes de motores aéreos e de sistemas de guia de mísseis que a retificação era o 

processo que deveria ser desenvolvido para conseguir a qualidade necessária para os 

respectivos produtos, sendo que mais recentemente, a evolução dessa ideia tornou a 

retificação um processo novamente estratégico, mas desta vez para a produção de superfícies 

ópticas de qualidade para comunicações e para aparelhos eletrônicos (ROWE, 2014). 

O contato entre os grãos abrasivos e a peça pode ser observado no esquema disposto 

na Figura 1. 

 

Figura 1: Interface de contato dos grãos abrasivos na retificação. 

 

Fonte: Adaptado de KLOCKE, 2009. 

 

Em processos de usinagem por abrasão, como a retificação, por exemplo, o rebolo 

consiste de grãos orientados e posicionados de maneira aleatória (geometria indefinida) 

(MARINESCU; GUO; WEI, 2013) diferentemente do torneamento e fresamento, uma vez 

que os abrasivos apresentam arestas de corte irregulares (ANDERSON; WARKENTIN; 

BAUER, 2008 e REN; ZHANG; ZHOU, 2009). A remoção de material no processo de 
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retificação ocorre por atrito, deformação e cisalhamento do material, sendo este último 

responsável pela formação do cavaco, enquanto que o atrito e a deformação consomem 

energia sem remover material (RASIM; MATTFELD; KLOCKE, 2015 e SINHA et al., 

2016).  

A retificação é um dos processos finais de uma peça, destinado a dar acabamento e 

tolerâncias, tendo então muito valor agregado. Logo, uma possível rejeição devido algum erro 

pode encarecer muito o processo, por isso, tem-se que os parâmetros utilizados no processo de 

retificação devem ser muito bem definidos (ANDERSON; WARKENTIN; BAUER, 2008). 

Os custos acumulados para a fabricação de um produto são apresentados na Figura 2, 

ilustrando consequentemente o valor agregado, devido ao número de operações até chegar ao 

processo de retificação. 

 

Figura 2: Custos acumulados para a fabricação de um produto e seu valor. 

 
        Fonte: Adaptado de ROWE, 2014. 

 

Segundo Linke (2016), o cálculo dos custos com a retificação engloba desde os custos 

com a aquisição do rebolo até os custos com processos auxiliares, tais como condicionamento 

e troca do rebolo. Os custos com o condicionamento do rebolo podem ainda variar 

dependendo da escolha do ligante e de seus grãos abrasivos. 

De acordo com Sinha et al., (2016), a retificação é um processo complexo e dinâmico, 

aplicado na fabricação de peças de alta qualidade, com tolerâncias mais restritas, além de um 

excelente acabamento superficial. De acordo com Silva Neto (2012) o processo de retificação 

é de alta complexidade, envolvendo diversas variáveis, e por isso, é muito sensível a qualquer 
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alteração, desde as condições de usinagem ou o ambiente de trabalho, até a habilidade do 

operador. 

Na retificação, o rebolo apresenta uma alta velocidade de corte se comparada com 

outros processos de usinagem, tais como torneamento e fresamento, por exemplo, uma vez 

que este atinge velocidades de corte de 20 m/s à 45 m/s na retificação convencional, mas 

podendo ser maior em retificação de alta velocidade, onde aplica-se velocidade de 140 m/s ou 

mais (MARINESCU; GUO; WEI, 2013). 

2.2 Componentes do rebolo 

 Os rebolos são compostos por três elementos, o grão abrasivo, que é o elemento que 

deve entrar em contato com a peça para remover material desta, o espaço intergranular, o qual 

serve para a armazenagem do material removido e permite o fluxo de líquido de 

arrefecimento, e o ligante que tem a função de reter os grãos no rebolo. (WEGENER et al., 

2011). Malkin e Guo (2008) relatam que os grãos abrasivos formam arestas de corte de 

geometria indefinida e são responsáveis pela remoção de material. Assim, seu desempenho 

está relacionado ao tipo e ao tamanho do grão, às propriedades abrasivas do material 

aglomerante e ainda à porosidade do conjunto. 

 Não obstante, tem-se que as propriedades características da topografia do rebolo 

podem ser condicionadas por meios da dressagem (afiações do rebolo), das condições de 

desgaste e das especificações do rebolo. A qualidade da superfície da peça, bem como os 

mecanismos de formação de cavaco, além das forças envolvidas durante o processo de 

retificação, estão diretamente relacionadas à forma e ao tamanho das arestas de corte e de toda 

a cinemática decorrente da interação dos grãos abrasivos na superfície da peça 

(HOLTERMANN et al., 2013 e DENKENA; KÖHLER; KÄSTNER, 2012). 

 De acordo com Pinto, Vargas e Wegener (2008) o local onde os grãos são 

posicionados apropriadamente na superfície do rebolo, assim como o número de grãos, sua 

orientação e sua distribuição na topografia do rebolo são significativamente determinados pela 

especificação do rebolo. O arranjo da estrutura do rebolo de CBN pode ser visto na Figura 3, 

bem como o posicionamento dos grãos abrasivos. 

 

 

 

 

 



24 

 

 
 

Figura 3: Estrutura do rebolo. 

 
 Fonte: Adaptado de WENFENG et al., 2016 e BIANCHI et al., 2018. 

 

 Então, Rowe (2014) acrescenta que a superfície de corte do rebolo consiste de grãos 

abrasivos que formam as arestas de corte, ligante que retém os grãos na posição e poros que 

permitem que haja espaço para o alojamento do material que é removido da superfície da peça 

e a preparação do rebolo para sua utilização é geralmente feita pelos processos de 

balanceamento e dressagem. 

Ainda segundo o mesmo autor, novos rebolos e novos designs de rebolos estão sendo 

introduzidos nas últimas décadas, rapidamente modificando a prática da retificação moderna. 

Atualmente, a porosidade pode variar de uma estrutura extremamente aberta até uma estrutura 

completamente fechada dependendo das exigências do processo e ainda podendo planejar um 

novo sistema de retificação para otimizar um sistema de retificação já existente juntamente 

com o fabricante. 

2.2.1 Ligante 

As propriedades dos rebolos são de suma importância para a determinação da 

produtividade e qualidade do processo de retificação. O tamanho do grão abrasivo, a 

concentração, bem como o tipo de ligante são os fatores que vão indicar o comportamento do 

Ligante 
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rebolo. Entretanto, propriedades dos ligantes ainda têm sido pouco estudadas (DANKENA et 

al., 2016).  

Webster e Tricard (2004) mencionam que o material ligante é a chave para as 

propriedades do rebolo, pois sua influência é primordial para determinação do mecanismo de 

desgaste do rebolo, taxa de desgaste bem como condições relacionadas à temperatura na 

interface rebolo-peça.   

No entanto, a força de ligação entre o grão abrasivo e a matriz ligante desempenha um 

papel fundamental no rebolo. Uma vez que se o rebolo possuir um ligante duro, o abrasivo 

não se desprenderá tão facilmente, aumentando sua área de contato devido à planificação do 

gume de corte, mas se o ligante for mole, sob qualquer esforço o grão abrasivo poderá se 

desprender da matriz, o que acarretará em um desgaste excessivo de rebolo, visto que ele não 

terá removido o material condizente com sua durabilidade (ARTINI; MUOLO; 

PASSERONE, 2012). 

Logo, Rowe (2014) separa os tipos de ligantes utilizados nos rebolos em três 

principais classes: ligante resinoide, ligante vitrificado e ligante metálico, sendo que 

Marinescu et al. (2004) diz em seu estudo que o ligante deve ser capaz de proporcionar uma 

adequada retenção do grão no rebolo, sem que o abrasivo se solte de maneira prematura, bem 

como permitir uma controlada erosão do ligante para que as arestas de corte dos grãos 

abrasivos sejam expostas. Essa característica tem que estar em conjunto com a resistência 

para transferir as forças de retificação do eixo para a peça além de proporcionar uma 

adequada dispersão térmica durante o processo de usinagem.  

2.2.1.1 Ligante vitrificado  

Segundo Rowe (2014), os ligantes vitrificados são mais duros que os resinoides e 

consideravelmente mais macios que os metálicos, tendo como grande vantagem o fato de que 

o rebolo pode ser produzido com diversos perfis, além de poder ser remoldado quando o 

rebolo perde o corte ou se torna irregular.  

Rowe (2009) explica que na fabricação deste tipo de rebolo, alguns materiais podem 

ser adicionados entre grão e ligante para criar porosidades. Em seguida, o rebolo é aquecido 

até a temperatura de 1300°C. Em temperaturas de aproximadamente 1100°C, o ligante 

começa a se vitrificar.   

Os rebolos vitrificados apresentam alta estabilidade térmica, friabilidade, rigidez, e 

habilidade de suportar altos níveis de porosidade (HITCHINER et al., 2007).  Além disso, os 

mesmos autores afirmam que a principal característica de rebolos vitrificados é a possiblidade 
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de inserir altos níveis de porosidade, e manter a integridade da estrutura, uma vez que isso 

proporciona um bom acesso do fluido de corte a área de contato, bem como um eficiente 

transporte dos cavacos do material usinado.  

Klocke (2009) define o rebolo vitrificado como friável, sensível ao impacto, com alto 

módulo de elasticidade, resistente à temperatura, porém sensível a mudanças bruscas na 

temperatura, e quimicamente resistente ao óleo e à água. Ademais, os rebolos vitrificados de 

CBN também apresentam elevada vida, além de uma boa qualidade superficial, fácil 

preparação e durabilidade da forma (AZIZI; REZAEI; RAHIMI, 2009). 

Além disso, de acordo com Bianchi et al. (2011), o ligante vitrificado é frágil e 

extremamente resistente ao desgaste, o qual possui boa estabilidade térmica, possuindo 

vantagem significativa em rebolos de CBN. Assim, sua elevada porosidade como também as 

boas propriedades de auto-afiação, simplificam o método de condicionamento, possuindo uma 

fácil manutenção de forma. 

2.2.2 Grãos abrasivos 

 De acordo com Rowe (2014), a propriedade mais importante de um abrasivo é sua 

dureza. É importante que a dureza seja mantida sob altas temperaturas e que o abrasivo não 

reaja quimicamente ou sofra difusão muito facilmente para o material da peça. Stemmer 

(2005) complementa que a dureza do grão é geralmente definida em função de resistência a 

indentação estática, como o que é determinado pelo teste de dureza Knoop. O método de 

medição de dureza Knoop consiste em realizar uma microindentação na amostra com uma 

ponta de diamante na forma piramidal sob cargas que podem variar de 25 a 300 gramas. O 

valor de dureza é então definido pela medição da diagonal da impressão produzida pelo 

diamante relacionada com a carga utilizada. 

 Segundo Malkin e Guo (2008), a dureza, estrutura do cristal, forma do grão, 

friabilidade e a química dos materiais abrasivos são algumas características que determinam 

sua eficácia na remoção de material. Alterações químicas ou estruturais de um mesmo tipo de 

abrasivo podem resultar em diferenças nas propriedades destes materiais. 

 De acordo com Marinescu et al. (2004), a escolha de um abrasivo para uma aplicação 

em particular, normalmente é baseada nos testes de durabilidade envolvendo resistência ao 

impacto, resistência à fadiga, compressão, friabilidade dinâmica e a resistência ao lascamento, 

os quais ocorrem sob a influência de tensão térmica. Os grãos abrasivos devem ter também 

estabilidade térmica quando submetidos a operações de usinagem nas quais são desenvolvidas 

elevadas temperaturas na zona de corte. Como exemplo, pode-se citar a interação que ocorre 
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entre grãos de diamante e materiais ferrosos quando solicitados sob pressão e temperatura, 

onde se tem que através do processo de difusão, o diamante cede carbono para o ferro 

resultando, consequentemente em um desgaste prematuro do rebolo (KLOCKE, 2009).  

 Rowe (2014) ainda afirma que as propriedades térmicas dos grãos abrasivos são 

importantes, pois influem na resistência ao desgaste do abrasivo e nas temperaturas durante a 

retificação. A condutividade térmica dos superabrasivos é extremamente alta, mas depende de 

sua pureza, sendo os maiores valores encontrados nos abrasivos puros. Mesmo com uma 

pequena quantidade de outros elementos, a condutividade térmica é extremamente reduzida, 

apesar de ainda ser elevada quando comparada aos abrasivos convencionais. A Tabela 1 traz 

uma melhor ideia das diferentes características entre os principais tipos de abrasivos, em uma 

comparação de valores práticos de dureza, ponto de fusão, estrutura cristalina, densidade, 

resistência à compressão e condutividade térmica. 

 

Tabela 1: Propriedades de alguns materiais abrasivos. 

Material 

abrasivo 

Dureza Knoop 

(kgf/mm²) 

Ponto de 

fusão (°C) 

Estrutura 

Cristalina 

Densidade 

(g/cm³) 

Resistência à 

compressão 

(kN/cm²) 

Cond. térmica 

(cal/C.cm.s) 

Diamante 8000 3700 Cúbica 3,52 870 5.0 

CBN 4500 3700 Cúbica 3,48 650 3.3 

Al2O3 2500 2040 Hexagonal 3,98 350 0.08 

SiC 2700 2830 Hexagonal 3,22 150 0.2 

WC 2100 2870 Hexagonal 17,05 350 0.08 

Fonte: Adaptado de MALKIN e GUO, 2008. 

 

 Porém, como observa Rowe (2014), a dureza da maioria dos abrasivos diminui com a 

temperatura, sendo importante conhecer a dureza real para cada temperatura a fim de se 

escolher o melhor abrasivo dependendo das condições em que serão trabalhados. Tais 

detalhes podem ser vistos na Figura 4. 
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Figura 4: Dureza e condutividade térmica de abrasivos convencionais e superabrasivos.  

 
                        Fonte: Adaptado de MARINESCU et al., 2004. 

 

Em geral, os abrasivos convencionais como óxido de alumínio e carbeto de silício, por 

exemplo, apresentam grande dificuldade de dissipar calor, devido sua característica isolante, o 

que pode provocar altas temperaturas na interface de corte entre o rebolo e a peça. 

(BOOTHROYD et al., 2006). Além do mais, elevação da temperatura na peça pode provocar 

variações dimensionais indesejadas e diversos danos térmicos, como alterações 

microestruturais, trincas e tensões residuais desfavoráveis e redução na resistência à fadiga. 

Além disso, expansões e contrações do material decorrentes do aumento da temperatura 

seguido de resfriamento pelo fluido de corte durante a retificação podem piorar a qualidade do 

produto no que diz respeito à precisão geométrica/dimensional (MALKIN; GUO, 2008).  

Todavia, o formato e a morfologia do grão são características de grande importância, 

uma vez que a partir dela que se determina a geometria do grão, como por exemplo, o ângulo 

de saída. Como é sabido, diferentemente de uma ferramenta de corte como para o 

torneamento, por exemplo, os grãos não possuem uma geometria definida, sendo que seu 

ângulo de saída geralmente varia de +45º a -60º, mas isso não representa todos os casos, visto 

que valores diferentes destes também podem ser encontrados. A Figura 5 exemplifica os 

diferentes tipos de ângulo de saída do cavaco. 

  

 

 

 

Dureza 

Vickers [N/mm2] 

Condutividade térmica 

λRT [W/m.K] 

Diamante 

CBN 

B4C 

SiC 

TiC 

α Al2O3 

  10000 5000 2500 10000 1000 100 



29 

 

 
 

Figura 5: Variação do ângulo de saída de acordo com a geometria do grão. 

 
                      Fonte: Adaptado de ROWE, 2014. 

 

 Grãos com geometria favorável podem produzir cavaco por cisalhamento. Entretanto, 

grãos que possuem um ângulo de saída negativo mais acentuado ou aresta de corte 

arredondada não formam cavaco, podendo riscar a peça através do escorregamento, como 

pode ser visto na Figura 6. 

 

Figura 6: Grãos realizando corte, sulcamento e escorregando sobre a peça. 

 

      (a) Corte (cisalhamento)                  (b) Riscamento                   (c) Escorregamento 

 Fonte: Adaptado de ROWE, 2014. 

 

 A transição de escorregamento para riscamento e então de riscamento para corte 

depende do aumento da profundidade da penetração do grão na superfície (ROWE, 2014). Os 

três regimes de remoção de material se aplicam à todos os materiais, porém a extensão de 

cada estágio depende fortemente das características físicas do material da peça, suas 

características de deformação e sua reatividade química com o abrasivo e com o ambiente. 

Muitos materiais sujeitos à ação abrasiva exibem predominantemente um regime elástico 

seguido por um regime plástico. Entretanto, materiais muito frágeis como as cerâmicas 

avançadas exibem uma plasticidade muito baixa e apresentam comportamentos à fratura 

complexos dependendo do número, tamanho e formato dos defeitos estruturais (JANSSEN; 

SCHEPPOKAT; CLAUSSEN,  2008).  
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Ainda que o grão abrasivo não apresente elasticidade, tem-se que o comportamento da 

deformação e remoção de material durante o processo de retificação depende de uma tensão 

efetiva, que pode ser pequena se estiver ocorrendo um escorregamento do grão abrasivo em 

contato com peça, gerando assim grande proporção de deformações elásticas na peça, que 

ocorrem devido à microgeometria do grão (YU; BASTAWROS; CHANDRA, 2017). Grãos 

abrasivos que estão predominantemente escorregando em uma operação comum desgastam de 

maneira diferente dos grãos envolvidos em um processo de desbaste pesado, pois as forças de 

retificação, energia, textura superficial e vida útil do rebolo são todos afetados (ROWE, 

2014). 

2.2.2.1 Friabilidade dos grãos abrasivos 

O conceito de friabilidade corresponde à facilidade do objeto (no caso o grão abrasivo) 

se quebrar em pedaços menores sob uma determinada força ou impacto de modo que o grão 

possa se decompor e gerar novas arestas de corte, o que aumentará a taxa de remoção de 

material com tolerâncias mais precisas (KHOSHAIM; XU; MARINESCU, 2015).  

De acordo com Jackson e Davim (2011) a dureza fornece uma medida para a 

tendência do grão se desgastar por atrito na escala atômica, a tenacidade à fratura (ou, seu 

termo inverso, friabilidade) fornece uma medida para a perda de abrasivo devido a separação 

por fratura do ligante, ou lascamento do grão tipicamente na escala micrométrica (micro-

fratura) ou maior (macro-fratura). Os mesmos autores ainda afirmam que o grau da fratura é 

fortemente dependente das propriedades do grão, como tamanho e morfologia do cristal, 

impurezas, inclusões, trincas pré-existentes e formato. É também muito dependente do nível e 

da natureza das forças aplicadas ao grão durante a retificação e de fatores do ambiente do 

processo, tal como choque térmico devido ao fluido de corte. 

Idealmente o grão deve fraturar e perder partículas relativamente finas, tipicamente da 

escala micrométrica ou sub-micrométrica; um processo chamado de micro-fratura. A porção 

restante do grão deve permanecer afiada e capaz de cortar. Logo, se o grão é muito tenaz e o 

ligante apresenta baixa dureza, ou a força de corte na retificação é extremamente alta, então o 

grão pode sofrer uma desprendimento do ligante sem ter feito qualquer trabalho útil ao passo 

que se o ligante for duro o suficiente para segurar o grão e houver forças de corte 

extremamente elevadas, então a fratura que ocorre frequentemente leva a uma perda grosseira 

do grão devido à macro-fratura, sem ainda ter feito o máximo de trabalho útil possível. Por 

conseguinte, se o grão é tenaz e o ligante é duro e/ou propenso a alto desgaste por atrito 

devido à desgastes mecânico, térmico ou químico, então o “cegamento” ocorre, resultando na 
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criação de grãos sem arestas de corte, gerando altas forças de corte e elevando-se a 

temperatura na interface peça-ferramenta (JACKSON; DAVIM, 2011 e MARINESCU et al., 

2004). 

A Figura 7 exemplifica o mecanismo de friabilidade dos grãos abrasivos e os tipos de 

fraturas ocorrentes, bem como o modo de quebra do ligante. 

 

Figura 7: Modos de quebra do grão/ligante no rebolo  

 
     Fonte: Adaptado de JACKSON e DAVIM, 2011. 

 

De acordo com Wang et al. (2018) ainda que haja a evolução do desgaste de grãos  

abrasivos, tem-se diferentes aspectos a partir do número de solicitações que o grão sofre. Na 

Figura 8 tem-se a análise por elementos finitos da respectiva relação que ocorre nos grãos 

abrasivos, onde a região verde representa as áreas não afetadas e, nas regiões vermelhas os 

pontos passíveis de fratura e remoção de material através da alta solicitação ocorrida no 

processo de corte. 
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Figura 8: Evolução do desgaste do grão abrasivo através de modelagem por elementos finitos. 

  

Fonte: Adaptado de WANG et al., 2018. 

 

Além disso, o mesmo autor ainda explica que pode-se especular que esse tipo de dano 

e/ou quebra resultará em macro-fratura, impulsionando o grão à tensões de tração durante a 

operação de retificação. A micro-fratura ocorrerá perto dos vértices do grão, o que gerará uma 

alteração significativa na geometria de corte. Logo, a progressão desses dois efeitos serão 

culminantes para determinar o desempenho do grão abrasivo. 

Os fabricantes de grãos superabrasivos analisam o comportamento à fratura do grão 

pelo teste de impacto, assim chamado por teste de friabilidade ou “friatester”. Uma amostra 

de grãos com um peso definido e uma bola de aço é envoltos numa cápsula, a qual é então 

agitada com um número de ciclos definido. A carga do impacto quebra uma porção dos grãos 

e a porcentagem dos grãos não destruídos dá o índice de tenacidade (IT). O índice de 

friabilidade (IF) define o número de ciclos necessários para fraturar 50% dos grãos, sendo que 

a classificação dos grãos é relativo ao índice de tenacidade à temperatura ambiente e índice de 

tenacidade térmico após o aquecimento (ITT), como por exemplo, à 1000 ºC. (LINKE, 2015). 

As aplicações de superabrasivos devem-se ao teste de IT, onde é realizado com o 

superabrasivo exposto a temperaturas ambientes, embora a importância da sua resistência seja 

atingida no ápice da temperatura de trabalho, cujo teste para tal seja através do TTi, onde os 

grãos superabrasivos são previamente elevados a uma temperatura de aproximadamente de 

1050°C e deixados esfriar logo em seguida – simulando assim o desempenho do 

superabrasivo em um rebolo em condições reais, podendo através do conhecimento dessa 

propriedade indicar qual a melhor aplicação do respectivo grão abrasivo, seja ela para rebolo 
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com ligante vitrificado ou metálico, ou até mesmo para aplicações que exijam do grão alta 

estabilidade em operações à altas temperaturas (SAINT-GOBAIN, 2018). Através da Figura 9 

pode-se observar os diferentes índices de tenacidade e tenacidade térmica de diferentes grãos 

de CBN. 

  

Figura 9: Índice de tenacidade e índice de tenacidade térmica de diferentes grãos de CBN 

 

Fonte: SAINT-GOBAIN, 2018. 

 

Segundo Malkin e Guo (2008), geralmente há ainda uma relação da dureza do grão 

abrasivo com a friabilidade, sendo que em geral grãos mais duros são mais friáveis. Assim, 

para atentar-se para a importância da friabilidade dos grãos abrasivos, tanto em relação ao 

desgaste do rebolo quanto ao resultado da operação na superfície da peça, pode-se observar o 

Quadro 1, comparando algumas características relacionadas à friabilidade dos grãos 

abrasivos. 

 

Quadro 1: Diferentes características do processo causados pela friabilidade. 

                                           Alteração 

     Impacto 

Friabilidade 

- Friável                                  + Friável 

Taxa de remoção de material ↓                                                ↑ 

Relação G (aplicação específica) ↓                                                ↑ 

Acabamento superficial ↓                                                ↑ 

Consumo de energia da máquina ↑                                                ↓ 

Legenda:     ↓ piora          ↑ melhora 

      Fonte: Adaptado de MARINESCU, 2004. 

Baseado no tamanho de grãos abrasivo de 100/120 µm 
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 Assim, o comportamento do processo de retificação está relacionado com o grau de 

friabilidade do grão abrasivo, pois, quanto maior a friabilidade, menor é a energia consumida 

e melhor será a rugosidade superficial da peça, uma vez que o rebolo permanece se afiando 

continuamente (ALVES, 2005). 

 Os grãos abrasivos que são muito tenazes para uma determinada aplicação se tornarão 

“cegos” mais rapidamente, tendo maior atrito, o que leva a danos térmicos desnecessários no 

material da peça, podendo até mesmo ocorrer aumento das vibrações. Os grãos muito friáveis 

se desgastarão rapidamente, resultando em uma vida curta da ferramenta e possíveis erros de 

forma da peça final. Assim, o ideal é que os grãos tenham um comportamento de fratura 

controlado de maneira que eles regenerem a afiação das arestas de corte e a ferramenta 

trabalhe no modo de auto-afiação (LINKE, 2016). 

 De acordo com a Saint-Gobain (2018) embora haja diferentes níveis de friabilidade de 

um grão abrasivo, deve-se analisar sua aplicação, uma vez que o modo de fabricação do 

mesmo pode interferir diretamente nas suas propriedades, como é o caso dos grãos CBN CS e 

XL Figura 10a e 10b, respectivamente, onde tem-se que o primeiro advém de um tecnologia 

em prol da aplicação relacionada ao baixo custo, onde seu formato irregular é indicado para 

baixas forças de corte e consequentemente aplicações ligadas à rebolos com ligantes 

vitrificados, que sejam expostos à menores temperaturas de trabalho, possuindo assim um 

dimensionamento capaz de se fraturar em um mecanismo de macro-fratura, mas expondo 

várias arestas de corte. 

 

Figura 10: Grãos de CBN CS e XL

 
  Fonte: Adaptado de SAINT-GOBAIN, 2018. 

B) 

A) 
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 O mesmo autor ainda afirma que o grão de CBN pode também ser altamente resistente 

à fratura, além de possuir o seu mecanismo de quebra embasado em micro-fraturas, com 

propósito ideal para aplicações em rebolos que exercerão atividades ligadas a altas remoções 

de material e processos que necessitam de grãos abrasivos capazes de suportar altas forças de 

corte. Marinescu et al. (2008) afirmam que o misto entre tenacidade e friabilidade seja o ideal 

para o processo de retificação, em alguma aplicações tem-se que grãos abrasivos duros e 

friáveis seja melhor aplicado em operações que necessitem alta precisão; ao passo que grãos 

tenazes e maiores sejam aplicados de maneira mais eficiente em operações de desbaste. 

2.2.3 Nitreto de boro cúbico (CBN) 

 O CBN tem sido amplamente aplicado em rebolos devido suas excelentes 

propriedades como abrasivo, uma vez que possui alta dureza, alta condutividade térmica, além 

de alta resistência ao desgaste (BUJ-CORRAL; VIVANCOS-CALVET, 2017). Pelo que 

indica seu próprio nome, superabrasivos são, comparados aos abrasivos convencionais, mais 

duros, mais resistentes ao desgaste e têm uma maior vida útil quando usados adequadamente 

(KOPAC; KRAJNIK, 2006). A dureza do CBN na temperatura ambiente é aproximadamente 

4,500 kg/mm². Isto é por volta da metade da dureza do diamante e o dobro da dureza de 

abrasivos convencionais (MARINESCU et al., 2007). 

Além disso, o CBN tornou-se uma alternativa até para rebolos de diamante, pois 

segundo Malkin e Guo (2008), em comparação com o diamante, uma importante vantagem do 

CBN é sua estabilidade térmica. Ambos, no vácuo, têm uma estabilidade para temperaturas 

acima de 1400ºC. Entretanto, na atmosfera, somente o CBN é estável a temperaturas de 

1400ºC, sendo que o diamante suporta a temperaturas de aproximadamente 800ºC na 

atmosfera normal. Mediante isso, tem-se que como superabrasivo, o parâmetro mais 

importante diz respeito a descrever quantitativamente o comportamento de um rebolo, ou seja, 

quantificar sua taxa de remoção e desgaste através da relação entre volume de material 

removido e volume de rebolo gasto (Relação G), pois ter-se-á que o rebolo de CBN ser de 10 

a 100 vezes mais econômico que rebolos de carbeto de silício e carbeto de tungstênio, por 

exemplo (JACKSON; DAVIM, 2011).  

De acordo com Cai et al. (2004), rebolos de CBN costumam ser muito mais caros do 

que os convencionais, porém a justificativa para utilizá-los está não apenas nos benefícios de 

uma melhor qualidade e exatidão, mas também nos menores custos do processo devido ao seu 

potencial de alcançar altas velocidades de corte, maiores intervalos de dressagem e elevadas 

taxas de remoção de material, o que deve mais do que compensar o custo inicial mais elevado 
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do rebolo e o maior tempo necessário de dressagem. No passado, vários problemas eram 

ligados ao empastamento do rebolo, principalmente os constituídos de grãos de CBN, 

sobretudo na retificação de materiais dúcteis, onde havia a necessidade de uma profundidade 

de dressagem relativamente grande e mais frequente para poder manter limpa a superfície de 

corte do rebolo.  Entretanto, novas técnicas de distribuição de grãos abrasivos têm sido 

difundidas na aplicação da retificação, como demonstrado na Figura 11. 

 

Figura 11: Diferentes modos de fixação do grão abrasivo. 

 
Fonte: Adaptado de WENFENG et al., 2018. 

 

Tem-se que na Figura 11a é disposto o ligante metálico, galvanizado, que proporciona 

capacidade maior remoção de material, uma vez que sua estrutura está atrelado a alto 

desempenho, sendo utilizado em aplicações sob alta velocidade, onde os rebolos são 

normalmente obrigados a serem compostos de um corpo com alta resistência mecânica e 

revestimento fino de superabrasivo. Na Figura 11b a aplicação através de revestimento com 

alta aderência, apresenta várias vantagens, dentre elas a de alto espaço de armazenamento de 

cavacos e espaçamento uniforme de grãos, podendo ser amplamente utilizado na retificação 

de materiais dúcteis, minimizando o empastamento (WENFENG et al., 2018 e LI et al., 

2015). 

O rebolo de CBN apresenta vantagens significativas no que se refere às operações de 

retificação de alta eficiência, pois as propriedades e características como a composição 

química do rebolo de CBN somada a sua alta estabilidade térmica e baixa taxa de desgaste o 

colocam como adequado para a retificação de materiais duros que seriam difíceis de usinar 

com rebolos convencionais (KUFFA; KUSTER; WEGENER, 2017). Assim, Bianchi et al. 

(2011) realizaram um estudo para avaliar os efeitos da agressividade superficial durante a 

retificação com rebolos de óxido de alumínio e CBN com ligantes de resinóide e vitrificado. 

Os autores concluíram que não houve diferença estatística significativa nos resultados de 
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agressividade obtidos nos rebolos superabrasivos de CBN, uma vez que o mesmo não ocorreu 

com o rebolo convencional que mostrou diferenças estatísticas significativas em relação ao 

valor de agressividade superficial. 

Schuitek, Severiano e Bellos (2001) constataram, em pesquisa realizada, ganhos 

expressivos em qualidade e produtividade na substituição de rebolos com abrasivos 

convencionais por rebolos de CBN. Tais incrementos em produtividade relacionam-se com 

aumento dos intervalos da necessidade de dressagens, com consequente redução dos tempos 

gastos com dressagens e com trocas de rebolos. Segundo os autores, este fato representou uma 

melhoria da produtividade de aproximadamente 25%.  

2.3 Lubrirrefrigeração 

Retificação é tradicionalmente um processo de acabamento aplicado no final da cadeia 

produtiva, resultando em alta qualidade superficial. A grande quantidade de arestas de corte 

dos grãos abrasivos produzem pequenos cavacos e eles tendem a conduzir a uma grande 

quantidade de atrito e consequentemente conduzem calor à peça. Por essa razão o fluido de 

corte é essencial para o processo de retificação, evitando alterações da integridade superficial 

reduzindo o desgaste da ferramenta (KIRSCH, 2017). 

O processo de retificação é acompanhado por um elevado consumo de energia durante 

as etapas de formação do cavaco. Grande parte desta energia é convertida em calor, o que 

acarreta em elevadas temperaturas na região de corte e pode comprometer a integridade da 

superfície retificada, pois os rebolos convencionais são pobres condutores de calor e os 

cavacos são pequenos. Desta forma, os fluidos de corte são aplicados na zona de retificação 

para minimizar a geração de calor, principalmente na peça, reduzindo assim o atrito na 

interface peça-rebolo devido à ação refrigerante e lubrificante do fluido (HRYNIEWICZ et 

al., 2000).  

Segundo Ebbrell et al. (2000), os fluidos de corte possuem três funções principais 

quando aplicados ao processo de retificação. A primeira delas é a refrigeração da zona de 

corte, através da remoção de calor gerado. A segunda é a lubrificação da região de contato 

peça e ferramenta, reduzindo o atrito e minimizando o desgaste prematuro do grão abrasivo. 

A falta das funções de lubrificação e refrigeração adequadas pode provocar um 

desgaste mais acentuado do rebolo e obstrução dos seus poros, com o excesso de cavaco 

alojado. Além disso, podem surgir danos térmicos na superfície da peça retificada, como 

mudanças microestruturais, erros de forma, trincas, queima da peça e de tensões residuais de 

tração. Desta forma, deve-se selecionar um tipo de fluido e sua técnica de aplicação 
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adequados, que dependerá de cada situação (peça, condições de corte e tolerâncias requeridas) 

de forma a contribuir para a manutenção adequada da temperatura na zona de corte (GUO, 

2008).  

Morgan et al. (2008) concluíram em seu estudo que além do modo de aplicação, tem-

se como fundamental importância a topografia do rebolo, uma vez que o fluido será 

transportado para a interface rebolo-peça através de sua porosidade. Logo, empregaram 

técnicas para avaliar a superfície de corte do rebolo e quantificaram a porcentagem de poros, 

atribuindo assim à qualidade superficial da peça, entendendo que uma alteração de 30% para 

50% de poros melhoraria substancialmente a qualidade superficial da peça. Na Figura 12 a 

topografia do rebolo pode ser visto através de microscopia óptica confocal, onde as regiões 

em azul representam os poros da superfície de corte. 

 

Figura 12: Topografia da superfície de corte do rebolo. 

 
                                   Fonte: Adaptado de MORGAN et al., 2008. 

 

Além disso, os mesmo autores mencionam que além da porosidade, outro fator 

culminante para uma melhoria do processo, relacionado à lubrirrefrigeração, seria a 

velocidade que o fluido de corte entra na interface rebolo-peça; ao passo que o movimento de 

rotação do rebolo promove deslocamento de ar, provando zonas de alta pressão, o que evita a 

penetração eficiente do fluido de corte. Em vista disso, por análise de elementos finitos 

embasados na técnica de fluido dinâmica computacional, compreenderam o melhor ponto 

para posicionar aleta para escoar o ar e consequentemente gerar uma zona de pressão negativa 

em seguida, aonde concluíram ser a melhor região para injetar o fluido de corte a uma 

velocidade de 80% a 100% da velocidade de corte, como pode ser visto na Figura 13. 
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Figura 13: Simulação de resultados de pressão distribuída em torno da aleta. 

                                       
         Fonte: Adaptado de MORGAN et al., 2008.  

 

Nos estudos de Kirsch e Aurich (2013) e Kirsch e Aurich (2014) também 

evidenciaram diferentes comportamentos dos fenômenos de usinagem em decorrência da 

aplicação do fluido de corte, visto que notaram alterações significativas na superfície peça e 

alterações em sua microestrutura, concluíram assim que o mais importante é a velocidade que 

o fluido de corte entra na interface rebolo-peça, embora destacassem que o melhor resultado 

foi atrelado ao rebolo que possuía ranhura em sua superfície de corte, conferindo o resultado 

ao fato de aumentar o deslocamento do fluido de corte além do deslocamento natural já 

advindo dos poros da estrutura do rebolo, como pode ser visto na Figura 14a, a superfície 

natural do rebolo, 14b com ranhuras e 14c com ranhuras estendidas até as bordas, no qual não 

se obteve melhoria em virtude de escoar o fluido de corte para a região fora da interface 

rebolo-peça. .  
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Figura 14: Diferentes superfícies de corte do rebolo em função do deslocamento de fluido de 

corte e qualidade superficial da peça. 

  

 
 

Fonte: Adaptado de KIRSCH e AURICH, 2014.  

 

Astakhov (2006) menciona que a aplicação de fluidos de corte miscíveis em água 

corresponde a um processo de baixo custo e que pode ser considerado um dos melhores 

fluidos para aplicação no meio industrial. Além disso, Oberg et al. (2004) afirmam que a água 

possui baixo poder lubrificante, mas alto poder refrigerante, o que contribui para além da 

remoção de calor o fato da água poder lavar a ferramenta, evitando assim fenômenos similares 

ao empastamento do rebolo, por exemplo. Ainda, Grzesik (2008) diz que fluidos de corte 

miscíveis em água é uma categoria dos óleos solúveis, podendo até mesmo ser sintéticos ou 

semissintéticos. O mesmo autor ainda completa que os óleos solúveis consistem em 

porcentagens de óleos minerais acompanhados de emulsificantes que permitem dispersar a 

água no óleo, além do mais, possuem aditivos anticorrosivos para evitar corrosão dos 

equipamentos pela exposição à água. Nos fluidos de corte sintéticos que não possuem óleo 

mineral em sua composição, usam de soluções químicas orgânicas e inorgânicas com 

objetivos de amolecer a água, prevenir a corrosão, aumentar a lubrificação e reduzir as 
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tensões superficiais na peça, além de possuir aditivos que otimizem a permanência de sua 

mistura. 

Os fluidos de corte em geral são atribuídos a vários problemas na utilização, como é o 

caso de Shashidhara e Jayaram (2010) que apontam em seu estudo que 80% das doenças 

ocupacionais dos operadores são devido ao contato de fluido de corte com a peça. Ozcelik et 

al. (2011) completa que a complexidade da composição química dos fluidos de corte podem 

conduzir a irritação e alergia. Além do mais, as substâncias são perigosas, tóxicas e não 

biodegradáveis, causando sérios problemas ao meio ambiente e ao operador, como câncer, 

doenças respiratórias e doenças dermatológicas e genéticas. 

Embora conheça os malefícios causados pelo fluido de corte, sabe-se que em 2005 a 

quantidade de fluido de corte utilizado no mundo era em torno de 35 milhões de toneladas e 

desde então estima-se um aumento de aproximadamente 1,2% a cada década. Em geral, 

apesar do aumento da utilização de fluidos de corte minerais a base de petróleo ser negativo 

causando sérios impactos ambientais, tem-se que aproximadamente 85% de todo fluido de 

corte utilizado no mundo atualmente é à base de óleo mineral (DEBNATH; REDDY; YI, 

2016 e NIZAMUDDIN et al., 2018).  

2.4 Mecanismo de formação do cavaco 

Para auxiliar no entendimento da formação do cavaco, Hitchiner et al. (2007) 

dividiram a formação do cavaco no processo de retificação em três fases ou regiões, como 

pode ser visto na Figura 15. 

 

Figura 15: Estágios da formação do cavaco. 

 

             Fonte: Adaptado de KLOCKE et al., 2009. 
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Desta forma, têm-se as seguintes etapas dos mecanismos de formação de cavaco, 

sendo: 

− Região I: ao primeiro contato do grão com a peça, inicia-se a fase de deformação, no 

qual ocorre somente à deformação elástica do material à medida que o grão passa pela 

superfície da peça;  

− Região II: à medida que o grão abrasivo penetra na peça, a espessura de cavaco não 

deformado (hcu) também aumenta, de forma que as tensões compressivas se elevam. 

Com isso o material da peça é empurrado à frente e para as laterais do grão abrasivo, 

promovendo assim, a deformação plástica em uma porção do material. Esta etapa 

também é referida em retificação como riscamento. Assim, à medida que os grãos 

adentrarem mais na peça, maior será a área de contato e com isso maior atrito será 

gerado. Com as forças de atrito sendo elevadas, maiores serão as taxas de deformações 

e assim, grande parte da energia continua sendo dissipada por deformações, atrito e 

calor;  

− Região III: nesta região, a aresta de corte do grão atinge um valor de penetração 

crítico, que por consequência gera uma pressão também crítica, definida como a 

pressão mínima para que ocorra a ruptura do material. Neste momento inicia-se a 

formação do cavaco e grande parte da energia passa a ser consumida no cisalhamento 

do material. Hitchiner et al. (2007) afirmam que esta situação ocorre apenas se a aresta 

de corte do grão penetra na peça a uma profundidade onde a espessura de cavaco não 

deformado hcu, seja igual à profundidade de corte crítica Tμ.  

Deste modo, Zhou et al. (2018) também descreve o mecanismo de formação de 

cavaco, simulado através de modelagem por elementos finitos, onde além de salientar a 

respeito das forças de retificação envolvidas ao longo da formação da espessura de cavaco 

não deformada, explica que o aumento linear das forças de corte demandam em primeiro 

momento de uma deformação elástica e posteriormente plástica, onde essas vão aumentando 

linearmente a medida que aumenta a espessura do cavaco, como pode ser visto na Figura 16. 
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Figura 16: Formação do cavaco na retificação através de análise por elementos finitos. 

 
  Fonte: Adaptado de ZHOU et al., 2018. 

 

A remoção do cavaco da região de corte ocorre devido à porosidade do rebolo, por 

onde o cavaco é transportado e em seguida expulso da porosidade do rebolo por uma força 

centrífuga gerada pela rotação do rebolo ou pelo fluido de corte. Caso contrário, ocorrerá o 

empastamento do rebolo (ALVES, 2005). No entanto, dependendo da aplicação tem-se que 

mensurar levando em consideração a relação tipo de rebolo e porosidade, uma vez que rebolos 

de CBN com ligante vitrificado dificilmente possuem porosidade superior a 30%, o que pode 

ser um empecilho para grandes remoções de material (ZHENZHEN et al., 2014).  

Em algumas situações o mecanismo de formação de cavaco pode ser interferido a 

partir de algumas modificações no processo de retificação, seja pela diminuição ou ausência 

de fluido de corte ou através de modificações na morfologia do grão abrasivo, podendo ser 

empregadas alterações relacionadas diretamente à taxa de remoção de material, onde para o 

seu aumento tem-se uma diminuição dos grãos ativos que entram em contato com o material, 

aumentando consequentemente a espessura do cavaco. O mecanismo é explicado pelo fato de 

que com o aumento da quantidade de grãos ativos na interface de corte, tem-se um aumento 

da participação dos grãos atritando e riscando a peça. Logo a criação de macro estruturas para 

minimizar o número de grãos ativos tem contribuído positivamente para o processo, uma vez 

que a energia específica gerada pelo atrito e riscamento é muito mais alta que a de corte 

(formação do cavaco), ou seja, com menor número de grãos ativos, menor será a energia do 

processo e logo menor a geração de calor (DANESHI; MÜLLER; AZARHOUSHANG, 2018 

e TAWAKOLI; RABIEY, 2008). 
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2.5 Ciclo da retificação cilíndrica 

 O ciclo de retificação é definido como a combinação da execução de vários fatores que 

variam desde o posicionamento e fixação inicial da peça na máquina até o momento de 

retirada da mesma, seguindo uma série de especificações pré-estabelecidas (HASSUI; DINIZ, 

2003). 

 Diniz e Marcondes (2004) afirmam que quando o rebolo toca a peça e tem início o seu 

avanço, ocorre deformação elástica desta e do eixo porta-rebolo, o que faz com que o avanço 

por volta desejada e comandada na máquina não seja o avanço real, resultando então que a 

posição real do rebolo fique atrasada em relação à posição teórica. Após algumas voltas, o 

avanço real se iguala ao avanço comandado, no entanto a diferença entre a profundidade de 

corte teórica e real continua. Ainda segundo o mesmo autor, para garantir a dimensão 

desejada da peça, é necessário que, ao fim do corte, o rebolo pare seu movimento de avanço 

radial por alguns instantes até que o eixo porta-rebolo e a peça se recuperem da deformação 

elástica sofrida e voltem a suas dimensões originais. Nesse período ainda existe corte, porém 

com profundidade de penetração cada vez menor, à medida que a deformação regride. 

Denomina-se esta operação de tempo de spark-out ou tempo de faiscamento. A Figura 17 

demonstra o ciclo da retificação. 

 

Figura 17: Representação do ciclo de uma retificação cilíndrica de mergulho.

 
           Fonte: Adaptado de HASSUI e DINIZ, 2003. 

 

Os períodos indicados no gráfico são caracterizados, mais detalhadamente, de acordo 

com Hassui e Diniz (2003), onde tem-se: 
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− T1 - aproximação: corresponde ao deslocamento da ferramenta em relação à peça, 

sem a ocorrência de remoção de material; 

− T2 - início do corte: neste instante se dá o contato entre o rebolo e a peça, 

proporcionando deformações elásticas em ambos e também na máquina. Estas 

deformações são responsáveis pelo atraso entre a posição real do rebolo e a posição 

indicada pelo comando da máquina. No momento do contato observam-se aumentos 

momentâneos da potência consumida pelo motor da máquina e também dos índices 

de emissão acústica; 

− T3 - profundidade de corte: atinge-se a profundidade total de corte estabelecida para 

um ciclo de retificação; 

− T4 - spark-out: corresponde ao período de centelhamento, em que não há avanço do 

rebolo, permitindo, desta forma, eliminar as deformações adquiridas durante o 

período T2. O tempo de spark-out é de fundamental importância dentro de um ciclo 

de retificação, pois é neste momento que se atinge as tolerâncias dimensionais e 

geométricas com reduzidos valores de rugosidade superficial, característicos do 

processo de retificação; 

− T5 - recuo: afastamento do rebolo, permitindo a retirada da peça usinada e a 

colocação de outra peça a ser trabalhada; 

− T6 - troca de peça e dressagem: realização da operação da dressagem, a qual é 

composta pelo movimento do rebolo até o dressador, pela dressagem propriamente 

dita e pelo retorno do rebolo até a posição de trabalho. 

2.6 Parâmetros de corte na retificação cilíndrica externa de mergulho 

 A retificação, em comparação ao torneamento ou fresamento, é frequentemente 

considerada como uma “arte no escuro”, visto que a vida útil do rebolo e o número de ciclos 

não podem ser perfeitamente determinados por tabelas padronizadas, entretanto, com os 

equipamentos de retificação em um bom estado de funcionamento, o desempenho do processo 

pode ser controlado de maneira eficiente (ROWE, 2014). Assim, o entendimento das 

propriedades mecânicas dos materiais a serem usinados, dos mecanismos de remoção, dos 

parâmetros de retificação, bem como das interações entre estas variáveis é fundamental para a 

otimização do processo de retificação (YU; BASTAWROS; CHANDRA, 2017). 
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Para melhor entendimento do funcionamento do processo e suas variáveis, é 

apresentado esquematicamente na Figura 18 as principais grandezas físicas envolvidas no 

processo de retificação cilíndrica externa de mergulho. 

 

Figura 18: Grandezas físicas do processo de retificação cilíndrica externa de mergulho  

 

                                    Fonte: Adaptado de NGUYEN e ZHANG, 2011. 

 

 Sendo que ap representa a largura de corte, 𝑎𝑒 a profundidade de corte, vs a velocidade 

periférica do rebolo, frequentemente denominada velocidade de corte, vw a velocidade 

tangencial da peça, vf a velocidade de avanço e 𝑏𝑠 a largura do rebolo. 

 Assim sendo, tem-se no nos próximos tópicos a apresentação dos conceitos e 

características dos parâmetros envolvidos durante o processo de retificação cilíndrica externa 

de mergulho. 

2.6.1 Comprimento de contato 

O comprimento de contato pode ser entendido como a extensão de contato entre a peça 

e o rebolo durante o processo de retificação. Pode ser calculado considerando apenas a 

geometria dos elementos em contato. Marinescu et al. (2004) equacionam tal parâmetro por 

(1): 

sc dal .=
                            (1) 
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Segundo Malkin (1989), a equação (1) não leva em conta os movimentos e 

deformações envolvidas no processo, tendo validade assim no caso da retificação plana, e 

pode ser denominado de comprimento de contato estático.  

Deste modo, de acordo com King e Hahn (2012) cria-se um parâmetro denominado 

diâmetro equivalente, o qual estabelece que a diferença de curvatura entre a peça e o rebolo 

influencia no comprimento de contato. Tal parâmetro correlaciona a retificação plana e a 

diferença de curvatura em retificações internas e externas, o qual pode ser obtido conforme a 

equação (2): 













=

w

s

s
e

d

d

d
d

1

          (2) 

Malkin (1989) afirma que, para a equação (2), adota-se o sinal negativo quando se 

trata da retificação cilíndrica interna e o sinal positivo no caso da externa. No caso da 

retificação plana, o diâmetro da peça (dw) deve ser considerado infinito. Assim, de = dw.  

Portanto, na retificação cilíndrica esse parâmetro equivale ao diâmetro necessário de 

um rebolo em uma retificação plana tangencial para que este proporcione a mesma geometria 

de corte e comprimento de contato da cilíndrica. 

Desta maneira, a área de contato rebolo-peça é de grande interesse visto que para um 

determinado esforço no sentido radial do rebolo, tem-se uma pressão específica de corte que é 

função inversa do comprimento de contato rebolo-peça. A pressão que existe sobre o rebolo 

na região de contato entre o rebolo e a peça é dividida sobre os grãos abrasivos de forma que 

o aumento no comprimento de contato tem como consequência um maior número de grãos 

que irão suportar o esforço com consequente diminuição da pressão sobre cada grão. Assim, o 

rebolo aparentemente é mais duro, pois quão menor o esforço existente sobre o grão, mais 

difícil é de removê-lo. Por conseguinte, se o comprimento de contato aumenta, pode-se 

também aumentar a porosidade do rebolo e o tamanho dos grãos, o que resulta em uma 

diminuição do número de grãos no total do rebolo, mantendo assim o número de grãos em 

contato com a peça e permite-se uma melhor dissipação do calor gerado, já que uma maior 

porosidade permite liberar mais facilmente o cavaco e favorecer a ação do refrigerante, ainda 

que quanto maior a área de contato rebolo-peça, maior deve ser o grão e consequentemente o 

rebolo deve ser mais macio e mais poroso (DINIZ; MICARONI; HASSUI, 2010). 
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2.6.2 Profundidade de corte (ap) 

 Malkin (1989) afirma que a profundidade de corte equivale a profundidade que o 

rebolo entra na peça em relação à sua superfície com uma velocidade de avanço vf durante 

uma revolução completa da mesma. 

Segundo Rowe (2014), o parâmetro de retificação mais básico é o real valor de 

profundidade de corte (ae), mas no caso de um operador de máquina, o valor que este informa 

ao programa é a profundidade de corte (ap), o qual se dado em uma única passada do rebolo 

pela peça, remove uma profundidade real (ae) do material muito menor do que a profundidade 

de corte programada. 

 O mesmo autor ainda afirma que no caso da retificação cilíndrica de mergulho, o 

tempo necessário para uma revolução da peça de diâmetro dw vale π multiplicado pelo dw/vw. 

Sendo representado pela equação 3 para a profundidade de corte: 

 

𝑎𝑝 =
𝜋.𝑑𝑤.𝑣𝑓

𝑣𝑤
         (3) 

 Sendo vf a velocidade de avanço, vw a velocidade da peça, dw o diâmetro da peça e ap a 

profundidade de corte. 

Finalmente, o autor ainda afirma que após um número de revoluções, a profundidade 

de corte real (𝑎𝑒) se aproxima do valor de profundidade de corte programado (ap). 

Deste modo, Marinescu et al. (2004), explicam que tal diferença entre o valor 

programado e o valor real ocorre em decorrência da peça, do rebolo e da estrutura da 

máquina, pois defletem quando acontece o contato entre rebolo e peça, gerando deflexões 

mecânicas, térmicas e desgaste do rebolo. Todavia, após certo tempo de avanço ocorre uma 

estabilização das deflexões e elas se tornam constantes. 

Ainda segundo o mesmo autor, a equação (3) é válida quando se desconsidera a taxa 

de desgaste do rebolo, o que logicamente afeta a profundidade de corte devido a uma 

diminuição, mesmo que infinitesimal, do rebolo. No entanto, há casos em que se deve 

considerar essa taxa de desgaste do rebolo como, por exemplo, na retificação de um material 

muito duro, casos em que a taxa de desgaste do rebolo é mais acentuada. Levando isso em 

conta, o parâmetro (ap) é dado pela equação (4): 

 

𝑎𝑝 =
𝜋.𝑑𝑤

1+(1 𝐺⁄ ).(𝑑𝑤 𝑑𝑠⁄ )
. (

𝑣𝑓

𝑣𝑤
)              (4) 
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 Sendo G a relação “G” que representa o volume de material removido por volume de 

rebolo gasto e ds o diâmetro do rebolo. 

Conforme explica Rowe (2014) considera-se que para determinar a profundidade real 

de corte é necessário realizar uma medição na peça após o processo, visto que seu valor 

normalmente difere da profundidade de corte programada devido aos diversos fatores 

ocorrente durante o processo, influenciado pela dureza da peça, afiação do rebolo, deflexão do 

rebolo, comprimento de contato, velocidade de corte e velocidade da peça, dentre outros. Em 

razão disso as forças de retificação e consequentemente a deflexão resultante (x) do sistema 

pode ser significativamente modificada, obtendo assim uma profundidade real de corte 

expressado pelo autor através da equação (5): 

 

 𝑎𝑒 =  𝑎𝑝 − 𝑥 − 𝑎𝑠 + 𝑥𝑒𝑥𝑝                                           (5) 

Sendo 𝑎𝑠 o desgaste do rebolo, o qual reduz a profundidade real de corte e por isso o 

sinal negativo, e xexp a expansão térmica da peça e elementos de máquina, a qual geralmente 

aumenta a profundidade de corte, e por isso o sinal positivo (ROWE, 2014). 

A espessura de corte é um parâmetro importante, pois seu aumento é diretamente 

proporcional ao aumento na espessura equivalente de cavaco, o que causa um consequente 

aumento dos esforços de corte e da rugosidade da peça e logo uma diminuição da vida do 

rebolo em decorrência dos esforços. Diante disso, tem-se sempre buscado usar rebolos cujo 

ligante suportem altas velocidades de corte, pois quanto maior a velocidade, maior será a vida 

do rebolo, menores serão os esforços de corte e melhor será a rugosidade da peça (DINIZ; 

MICARONI; HASSUI, 2010 e WENFENG et al., 2018). 

2.6.3 Velocidade de corte ou velocidade periférica do rebolo (vs) 

Segundo Tian et al. (2015), é sabido que velocidades de corte mais elevadas na 

retificação aumentam a eficiência do processo de corte visto que um maior número de grãos 

abrasivos passam pela peça em um mesmo intervalo de tempo para remover material na forma 

de cavacos menores, resultando em menores forças de corte e maior vida da ferramenta.  

De acordo com Graf (2010), a velocidade de corte vs é definida pela equação (6): 

 

𝑣𝑠 =
𝜋.𝑑𝑠.𝑛𝑠

60.1000
         (6) 
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Sendo ns a rotação do rebolo. 

Tian et al. (2015) ainda afirmam que comparado à velocidade de corte convencional, 

velocidades de corte mais altas são amplamente utilizadas para se obter peças de maiores 

qualidades combinado com aumento da produtividade, diminuição da força de corte e maior 

tempo de vida do rebolo. Rowe (2014) complementam que maiores velocidades de corte 

podem ser usadas tanto para melhorar a precisão e qualidade, ao passo que melhoram a 

produtividade, mantendo igual à precisão e qualidade da peça, o que pode ser visto na Figura 

19: 

 

Figura 19: Efeito do aumento da velocidade de corte: (a) Sob taxa de remoção de material 

constante e (b) Sob taxa de remoção de material crescente. 

 

  Fonte: Adaptado de ROWE, 2014. 

 

O efeito do aumento da velocidade de corte com profundidade de corte constante e 

velocidade periférica da peça constante na Figura 10a é decorrente de que menos material é 

removido por cada grão, o que reduz o desgaste do rebolo, sendo que a rugosidade e as forças 

de corte também são reduzidas. As menores forças de corte gerarão menores desvios de 

forma, melhorando assim a precisão da peça final (ROWE, 2014). 

Ainda o mesmo autor menciona que o aumento da velocidade de corte pode 

proporcionar maiores taxas de remoção de material, como visto na Figura 10b. A remoção de 

material é otimizada por cada grão abrasivo, podendo ser mantida aumentando a velocidade 

periférica da peça na mesma proporção em que se aumenta a velocidade periférica do rebolo. 

Deste modo, mantêm-se as forças de corte, a rugosidade da peça e o desgaste do rebolo 

aproximadamente constante (relação G) (ROWE, 2014). 

A) B) 
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2.6.4 Velocidade periférica da peça (vw) 

De acordo com Graf (2010), a velocidade periférica da peça vw pode ser obtida em função 

do diâmetro e rotação desta, conforme indica a equação (7): 

 

 𝑣𝑤 =
𝜋.𝑑𝑤.𝑛𝑤

60.1000
                                  (7) 

 Sendo dw o diâmetro da peça (mm), nw a rotação da peça (rpm) e vw a velocidade 

periférica da peça (m/s). 

 Graf (2010) afirma então que um aumento da velocidade periférica da peça gera um 

aumento da taxa de remoção de material, resultando em cavacos mais grossos. Também pode 

ser notado um aumento da carga sobre cada grão abrasivo, o que gera valores de força 

tangencial de corte mais elevadas. Desta maneira, um aumento da velocidade periférica da 

peça confere ao rebolo um comportamento macio. 

 De acordo com Rowe (2014) a velocidade periférica da peça muito baixa aumenta a 

probabilidade de dano térmico à peça aumenta, visto que neste caso a profundidade de corte 

mais elevada leva a um comprimento de contato muito grande, o que causa uma acentuada 

taxa de cegamento dos grãos abrasivos do rebolo, aumentando consequentemente as forças de 

retificação e temperatura no local. O problema da queima da retificação é então o principal 

desafio, especialmente porque em baixas velocidades periféricas o calor tem mais tempo para 

ser conduzido à peça. 

2.6.5 Velocidade de avanço ou de mergulho (vf) 

 Segundo Marinescu et al. (2004), a velocidade de mergulho corresponde à velocidade 

do movimento do rebolo na direção normal à superfície da peça no ponto em que se dá o 

contato do rebolo com a peça. Este parâmetro afeta o acabamento final da peça e as forças de 

corte, que se elevam com o aumento desta velocidade. 

 Segundo Rowe (2014), o aumento da velocidade de avanço com as outras velocidades 

constantes gera um aumento da taxa de remoção de material, o que é benéfico. No entanto 

também aumenta as forças de corte, rugosidade e consequentemente diminui o tempo para 

dressar novamente, uma vez que se acentua o desgaste do rebolo. Este processo se torna mais 

eficiente energeticamente até que a velocidade de avanço se torne excessivamente alta 

levando a um elevado desgaste do rebolo e baixa relação G. 
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2.6.6 Taxa de remoção de material (Qw) 

Segundo Malkin e Guo (2008), a taxa de remoção de material (Qw) é um parâmetro 

determinado pela profundidade de corte (ae), pela velocidade relativa entre a peça e o rebolo 

(vw) e pela largura de retificação (b). No experimento destes, Demirci, Mezghani e El Mansori 

(2008) utilizam então esta equação (8) para sua realização: 

 

     𝑄𝑤 = 𝑎𝑒 . 𝑣𝑤. 𝑏 = 𝜋. 𝑑𝑤. 𝑣𝑓 . 𝑏                    (8) 

Ainda segundo o mesmo autor, pode-se obter a taxa específica de remoção de material 

(𝑄′𝑤), dividindo a taxa de remoção de material (Qw) pela largura de retificação (b). 

 

  𝑄′𝑤 = 𝑎. 𝑣𝑤 = 𝜋. 𝑑𝑤 . 𝑣𝑓                                  (9) 

 Krueger et al. (2000) afirmam que a taxa específica de remoção de material é 

importante pois a partir desta pode-se avaliar a produtividade de um processo de retificação. 

 Segundo Rowe (2014), a taxa de remoção de material tem grande relevância para as 

forças na máquina, deflexões e consumo de potência. O aumento do comprimento de contato 

na retificação leva a um aumento das forças de corte e potência de maneira diretamente 

proporcional. O autor ainda afirma que a taxa de remoção específica de material é uma 

medida da efetividade do grão abrasivo em remover material. No caso da retificação de um 

material muito duro, em que há desgaste acentuado do rebolo, a taxa de remoção de material 

deve ser dada pela equação (10) (MARINESCU et al., 2004). 

 

𝑄𝑤 =
𝑏𝑤.𝜋.𝑑𝑤

1+(1 𝐺⁄ )(𝑑𝑤 𝑑𝑠⁄ )
𝑣𝑓                           (10) 

2.6.7 Espessura equivalente de corte (heq) 

 De acordo com Malkin e Guo (2008) a espessura equivalente de corte (heq) é definida 

como a relação que envolve: taxa de remoção específica de material (Q’w), a velocidade de 

movimento relativo da peça e velocidade de corte (vs). No caso da retificação cilíndrica, essa 

relação é dada pela expressão (11). 

ℎ𝑒𝑞 =
𝑄′𝑤

𝑣𝑠
=

𝜋.𝑑𝑤.𝑣𝑓

60.1000.𝑣𝑠
                                         (11) 



53 

 

 
 

Sendo heq a espessura equivalente de corte (mm). 

Neto (2012) apresenta que parâmetro de espessura equivalente é o que melhor 

caracteriza o processo de retificação, pois engloba as três importantes características do 

processo (vs, vf, dw). Dessa forma, Malkin (1989) afirma que a velocidade de corte é 

responsável pela dureza dinâmica do rebolo. Dessa forma, sua elevação proporciona o 

aumento do número de grãos ativos num mesmo intervalo de tempo, provocando a 

diminuição da força de tangencial de corte.  

Neste conceito Marinescu et al. (2004) exprimem que esse parâmetro não considera o 

espaçamento dos grãos do rebolo. Dessa forma, fica evidente que o comportamento da 

retificação está intimamente relacionado com a combinação da espessura equivalente de corte 

e a densidade das arestas de corte. Mais além, Malkin (1989) apresenta que a espessura 

equivalente de corte está diretamente relacionada a variáveis envolvidas no processo como a 

rugosidade e topografia do rebolo. 

2.7 Variáveis de saída do processo de retificação 

2.7.1 Rugosidade 

A rugosidade está intimamente relacionada à compatibilidade e usabilidade de uma 

peça mecânica, pois suas medições precisas, eficientes e confiáveis são de grande importância 

para a fabricação moderna (LEACH, 2011). O tradicional perfilômetro é o método e mais 

utilizado para medição de rugosidade no setor industrial. No entanto, no método do apalpador, 

o perfilômetro precisa entrar em contato diretamente com a superfície da amostra, o que 

inevitavelmente arranha a superfície da amostra e restringe a eficiência da medição. Além 

disso, a precisão da medição depende do tamanho do raio da ponta e da frequência de 

amostragem do instrumento (LU et al., 2018). 

A qualidade tecnológica de um produto e um fator que influencia diretamente no custo 

de fabricação e pode ser descrito a partir da rugosidade. Além disso, pode também ser descrito 

a geometria das superfícies usinadas e a respectiva combinação com sua textura. O 

mecanismo por trás da formação da rugosidade da superfície é muito complicado e depende 

diretamente do método utilizado no processo (NALBANT; GÖKKAYA; SUR, 2007). 

De acordo com Sharab et al. (2010) a qualidade da superfície e precisão dimensional 

de uma peça acabada são igualmente importantes para determinar seu desempenho em 

serviço, pois a capacidade de prever a qualidade da superfície mesmo antes da usinagem com 

base nas variáveis de entrada, como velocidade de corte, taxa de avanço, profundidade de 
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corte, etc. conduz à uma vantagem em termos de redução de custos, tempo de ciclo e menos 

retrabalho ou rejeições. Esta capacidade, se construído em máquinas automáticas, também 

poderia levar a melhor qualidade do produto além de um considerável aumento na 

produtividade. 

 Os sulcos produzidos pelos grãos abrasivos são a causa da rugosidade, assim como 

deposição irregular de material e abrasivo sobre a superfície da peça, ao passo que os rebolos 

com topografias mais irregulares tendem a produzir peças com maior rugosidade e, a vibração 

pela qual o sistema passa durante o processo de retificação é prejudicial em respeito à 

qualidade superficial da peça. Todavia, o acabamento superficial afeta significativamente a 

resistência à fadiga de componentes usinados, em especial aqueles que estão sujeitos a 

condições de trabalho com tensões alternadas e altas temperaturas (MALKIN; GUO, 2008). 

Deste modo, a rugosidade é diretamente ligada com características de lubrificação, 

dependendo do formato do grão abrasivo, bem como condições de dressagem, velocidade de 

avanço, tempo de spark-out. Além disso, no processo de usinagem, mais especificamente na 

retificação, se as funções de lubrirrefrigeração não forem satisfatórias, mais calor será gerado 

na zona de corte, acarretando em temperatura excessivamente elevadas, podendo causar danos 

térmicos à peça, como alteração microestrutural, queima e tensão residual, assim como erros 

geométricos e deterioração da qualidade superficial da peça, alterando assim os padrões de 

rugosidade (BIANCHI et al., 2018). 

 O parâmetro típico utilizado para quantificar a qualidade superficial de uma peça é 

representado pelo valor médio aritmético (Ra), uma vez que a qualidade da superfície gerada 

pelo processo de retificação determina muitas características da peça, tais como tolerâncias 

mínimas, a eficiência da lubrificação, a vida útil da peça produzida, dentre outras. Uma 

superfície típica é caracterizada por caminhos de corte limpos e materiais escoados 

lateralmente (plowing) em algumas ranhuras. No entanto, muitas outras marcas podem ser 

encontradas, tais como fraturas produzidas pelo efeito térmico, por exemplo. Quando se 

considera todos esses fatores, uma estimação completa da topografia da superfície se torna um 

problema complicado (HECKER; LIANG, 2003), 

Puerto et al. (2013) afirma que no processo de retificação, a rugosidade depende 

basicamente de três principais fatores: do rebolo, da operação de dressagem e das condições 

de usinagem. Este parâmetro é um dos mais importantes para avaliação da qualidade da peça 

usinada, uma vez que cada vez mais a exigência por estreitos valores de tolerâncias 

geométricas e dimensionais, bem como de rugosidades baixas são exigidos nas indústrias.  
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2.7.2 Desvios de circularidade 

Os desvios de circularidade são os espaços anulares entre dois círculos concêntricos no 

mesmo espaço, onde uma peça circular está dentro da tolerância se o par de círculos 

concêntricos envolver seu perfil ou o perfil da seção transversal. Esse tipo de análise está 

relacionado às condições de retificação, aos danos térmicos, à resistência mecânica, ao fluxo 

de fluido de corte e à pressão. Além disso, pode-se indicar uma variação da geometria da peça 

que dependendo do sistema, rebolo, sistema de refrigeração e parâmetros de usinagem 

empregados, qualquer processo de usinagem com alta geração de calor pode causar variação 

dimensional e geométrica na peça (HADAD et al., 2012). 

Durante as operações de retificação, a quantidade de cavacos gerados aumenta até se 

alojarem nos poros do rebolo, causando deformação elástica e plástica da peça e, 

consequentemente, aumentando o atrito na zona de contato. Como as forças de corte são 

aumentadas, o acabamento da peça é prejudicado e os desvios de circularidade são 

aumentados. As altas temperaturas na zona de corte causam a expansão mecânica 

descontrolada e a retração da peça devido ao resfriamento pelo fluido lubrirrefrigerante, que 

são as causas primordiais dos desvios de circularidade (SOUZA et al., 2004). 

O produto final fabricado nunca será verdadeiramente circular, uma vez que existem 

imperfeições no seu processo de manufatura. No que se relaciona ao processo de fabricação, 

os erros de circularidade são possíveis de ocorrer devido ao desgaste do rebolo, 

lubrirrefrigeração inadequada, defeitos nos componentes da máquina, vibrações, 

desalinhamento dos mandris (AYUB et al., 2014). 

Os desvios de circularidade também correspondem a um parâmetro relevante quando a 

retificação cilíndrica é estudada, uma vez que a deflexão elástica do sistema ferramenta-peça, 

além do perfil irregular do rebolo e remoção irregular do material pode ser responsável por 

erros geométricos. Entretanto a aplicação de um tempo de spark-out adequado e um processo 

de dressagem adequado pode evitar o perfil irregular do rebolo (LOPES et al., 2018).  

2.7.3 Desgaste diametral do rebolo 

 De acordo com Bianchi et al., (2018) o desgaste diametral do rebolo é consequência 

do atrito entre a peça e o grão abrasivo , fratura do ligante e fratura do grão, sendo que a 

ocorrência deve-se às solicitações de trabalho ao qual o rebolo é submetido ou pela 

deterioração térmica do ligante, visto que o calor gerado na interface de corte tem que ser 
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muito bem gerenciado, do contrário danos térmicos à peça e um processo ineficiente de 

remoção de material pode gerar desgastes prematuros no rebolo. 

 O calor deve ser imediatamente dissipado, para evitar que a peça atinja altas 

temperaturas, o que pode levar à transformações de fase, tensões residuais de tração, 

formação de camada branca além de trincas na superfície e subsuperfície. A aplicação correta 

do fluido de corte é uma das soluções mais eficazes para aumentar a eficiência do processo, 

pois com o seu adequado uso, o calor é dissipado e o atrito é minimizado, o que permite a 

aumentar a vida do rebolo, proporcionando um menor desgaste ao passo que aumenta a 

eficiência do processo. (WEBSTER, 2008 e OLIVEIRA et al., 2012).  

 O desgaste total pode ser expresso pela relação G, definida pela taxa volumétrica de 

material removido em relação ao volume desgastado do rebolo, por consequência, esta relação 

indica o desempenho do rebolo. A relação G pode ser determinada em termos matemáticos, 

segundo König (1980), pela equação a seguir: 

                     

  G =
Zw

Zs
                                   (12) 

Onde Zw e Zs correspondem ao volume do material removido e volume gasto do 

rebolo, respectivamente.  

Bianchi et al. (2018) completa que os cavacos alojados nos poros do rebolo tendem a 

prolongar o contato entre a ferramenta e a peça, tornando mais intenso o processo e 

consequentemente aumentando a temperatura, o que gera maior solicitação mecânica, 

amplificando o desgaste. O mesmo autor ainda completa que dependendo do processo 

utilizado para retificar determinado material ou até mesmo o modo de lubrirrefrigeração, pode 

se fazer necessário o emprego de técnicas que minimizem o entupimento dos poros, pois 

assim garantirá uma maior confiabilidade de forma geométrica na peça, bem como menor 

desgaste do rebolo, ampliando assim o valor da relação G. 

O aumento da velocidade de avanço do rebolo produz um aumento na de taxa remoção 

de material, causando aumento das forças de corte, acelerando o desgaste dos grãos abrasivos 

durante o processo e promovendo maiores valores de desgaste diametral do rebolo em 

decorrência do aumento da espessura equivalente do cavaco (CHOIN et al., 2008 e ALVES et 

al., 2017). 

Ainda, Malkin e Guo (2008) mencionam que o desgaste do rebolo é comumente 

associado à qualidade da rugosidade superficial da peça e às suas tolerâncias, pois ao se elevar 

a taxa de remoção de material na retificação, a relação G tende a reduzir, ocasionando uma 
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redução no acabamento superficial. A utilização de fluidos de corte pode aumentar a relação 

G, pois reduzem as temperaturas do processo de usinagem e minimizando os desvios de forma 

na peça. 

2.7.4 Microscopia óptica e microdureza 

A microscopia das peças é um procedimento necessário para ser analisado, pois 

consiste em averiguar se houve queima da peça durante o processo de retificação. A queima 

consiste em mudanças nas propriedades metalúrgicas do material, que são causadas pelos 

altos níveis de temperatura na zona de corte (WANG et al., 2018).   

Quando a temperatura na interface de corte da retificação excede 600°C, a queima da 

retificação ocorre na superfície da peça e acompanha a aparência da camada branca. A 

essência da queima é que o aumento da temperatura de retificação causa o agravamento da 

oxidação acúmulo de óxidos não ferrosos na superfície, normalmente quando a temperatura 

ascende além de 800°C pode ocorrer trincas além de têmpera na peça (LIN et al., 2018).  

O estado microestrutural das superfícies retificadas é o principal fator que influencia 

na formação e propagação de trincas na superfície da peça (REN et al., 2016). Normalmente, 

métodos para estudar as estruturas metalográficas de aços cementados e temperados 

dependem principalmente de observações e julgamentos subjetivos usando microscópios 

metalográficos, que exigem conhecimento e habilidades profissionais, bem como experiência, 

embora nos últimos anos métodos de processamento de imagens e as tecnologias de redes 

neurais venham se desenvolvendo rapidamente, sendo amplamente utilizados em muitos 

campos, como medicina, comunicação e ciência de materiais (ARDESTANI et al., 2014). 

Os danos térmicos geralmente podem ser detectados por técnicas destrutivas, 

especialmente através de análise metalográficas da superfície retificada. O monitoramento do 

processo de retificação, através de uma técnica não destrutiva, também pode ser uma boa 

técnica para estimar temperaturas na interface de corte, bem como para controlar danos 

térmicos, embora devido ao curto tempo de contato entre o rebolo e a peça, a resposta 

dinâmica do termopar na determinação das temperaturas de retificação ainda é um fator 

limitante para o monitoramento do processo (SILVA et al., 2018).  

Para confirmar a análise feita no microscópio óptico e também poder comprovar 

alterações microestruturais, deve-se realizar uma análise dos valores de microdureza na 

superfície retificada e analisar se houve algum tipo de variação da superfície para o centro da 

peça. Isso é necessário pois é possível que a temperatura da superfície, mesmo não causando 

qualquer transformação de fase, possa causar um super revenimento do material e, 
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consequentemente, amolecer a superfície e a subsuperfície do material. Portanto, é importante 

analisar se a variação nos valores de microdureza na superfície ocorreu em comparação com 

pontos distantes o suficiente onde o processo não poderia afetar, logo se alguma diferença 

entre a microdureza da superfície e da subsuperfície for observada, pode indicar que ocorreu 

uma modificação na microestrutura da peça (FERNANDES et al., 2018). 

Malkin e Guo (2008) enfatizam que a retificação gerar muito calor na zona de corte e, 

consequentemente, promover o aumento drástico da temperatura, pode ocorrer algumas 

alterações na superfície da peça usinada como, por exemplo, trincas, queimas e amolecimento 

superficial. Além disso, os mesmo autores ainda relatam em seu estudo que a queima da 

superfície gerada a partir da operação de retificação pode reduzir o limite de resistência à 

fadiga da peça e, consequentemente, sua vida. Quando compara-se a microdureza das 

superfícies usinadas com os resultados de potência de corte, por exemplo, pode-se notar que 

aquelas superfícies da peça que sofreram aumento de dureza são oriundas também de altas 

forças de corte. Aurich et al. (2008) completa que estes danos térmicos são capazes de causar 

avarias na superfície usinada e, por isso, é necessária uma análise microestrutural, tendo como 

intuito avaliar a qualidade e a integridade superficiais. 

2.7.5 Potência elétrica do motor 

 De acordo com Bianchi et al. (2018) a potência consumida durante o processo de 

retificação pode ser monitorada através da aquisição dos dados de energia consumida, 

transformando a tensão emitida ao eixo do motor para sinal de potência. Kwak, Sim, Jeong 

(2006) apresentam em seu estudo que a profundidade de corte pode interferir no consumo de 

potência durante o processo de retificação, além de outros parâmetros como a rotação da peça 

e velocidade de corte do rebolo. Os mesmo autores ainda afirmam que o consumo de potência 

durante o processo de retificação pode aumentar de maneira mais expressiva, a partir do 

aumento da profundidade de corte, uma vez que em seu estudo a mesma afetou mais  o 

consumo de potência do que o aumento da velocidade transversal. 

O monitoramento da potência de corte durante o processo de retificação é uma técnica 

não destrutiva, podendo auxiliar na estimativa de temperaturas na zona corte, bem como para 

controlar danos térmicos, visto que alterações no consumo podem indicar danos causados à 

peça (SILVA et al., 2018). De acordo com Malkin e Guo (2008), a previsão e o controle de 

danos térmicos da peça podem ser viáveis através do monitoramento da potência de corte, 

podendo aumentar o consumo de potência com os valores de profundidade de corte. 
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 De acordo com SUTOWSKI (2017) a área de contato de retificação entre o rebolo e o 

material da peça aumenta com o aumento da profundidade de corte, fazendo com que as 

forças de corte das componentes normal e tangencial sejam aumentadas, exigindo mais 

potência para formar o cavaco. Ainda Malkin e Guo (2008) explicam que a formação de 

camada branca na superfície da peça retificada pode reduzir o limite de resistência à fadiga do 

material e, consequentemente, sua utilização. Quando comparado a microdureza das 

superfícies retificadas com os resultados de potência, nota-se que as superfícies da peça que 

sofreram aumento de dureza também exigiram maiores consumos de potência. 

Forças envolvidas durante o processo de retificação, bem como a potência consumida 

durante o processo são um parâmetro chave no processo de retificação, assim como a 

velocidade da peça e a velocidade de corte, tornam parte principal na cinemática do processo 

de retificação. Ambas as velocidades determinam força de corte e a potência. Devido à alta 

velocidade do rebolo, a força tangencial retificação é principalmente responsável pela 

potência e energia do processo (MARINESCU; GUO; WEI, 2013). 

2.7.7 Emissão acústica 

Emissão acústica (EA) é uma ferramenta comumente usada para monitorar eventos 

que ocorrem durante vários processos, incluindo o processo de retificação. As condições de 

usinagem utilizadas durante o processo influenciam diretamente nas condições geométricas 

dos corte, podendo assim obter valores de alta frequência (SUTOWSKI; ŚWIĘCIK, 2018). 

No que diz respeito ao processo de retificação, há uma tendência de que o processo 

seja cada vez mais controlado através de softwares capazes de monitorar as condições de 

usinagem, bem como os parâmetros do processo. Neste sentido, Alexandre et al. (2018) e 

Yang et al. (2014) afirmam que um dos sistemas de monitoramento mais estudados no 

processo de retificação nos últimos anos é a análise dos sinais de emissão acústica. O 

processo de monitoramento tem sido amplamente utilizado nos últimos 25 anos nas operações 

de usinagem industrial, sendo o fenômeno frequentemente referido à emissão acústica um 

componente submetido à tensão, seja por movimentos de deslocamento, deformação, fratura 

ou propagação de trinca, onde essas ondas de energia elástica de alta frequência são geradas 

podendo ser detectadas e convertidas em sinais elétricos para fins de monitoramento de 

condições (STRÖMBERGSSON et al., 2017). 

Segundo Babel, Koshy e Weiss (2013), a emissão acústica na retificação compreende 

fenômenos induzidos pela formação do cavaco, atrito, fratura do grão/ligantes e transições de 

fases ativadas termo e mecanicamente. Liu et al. (2006) atenta para o fato de que, o estudo da 
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emissão acústica no processo de retificação, comparado com outros processos de usinagem é 

mais desafiador, já que neste tipo de processo a orientação e a distribuição dos grãos 

abrasivos são irregulares, diferentemente do que ocorre em processos de usinagem com 

utilização de ferramenta de geometria definida.  

Diversos são os objetivos e perspectivas para a utilização deste tipo de sistema de 

monitoramento para o processo de retificação. Lopes et al. (2017) por exemplo, estudou o 

monitoramento do processo de dressagem de rebolos, a fim de buscar soluções e caracterizar 

o momento e as condições de dressagem corretas, através de sinais de emissão acústica. 

Diferentemente deste autor, Liu et al. (2006) e Yang et al. (2014) estudaram a captação do 

sinal de emissão acústica na queima superficial da peça durante o processo de retificação, 

demonstrando assim um grande potencial deste recurso para o monitoramento de processos de 

usinagem.  

2.8 Ferro fundido nodular 

A ampla utilização do ferro fundido nodular nas indústrias metal-mecânica para 

fabricação de componentes mecânicos utilizados em trens, bondes, automóveis, tanques, entre 

outros, tem tido um crescente interesse científico na última metade do século. Para aperfeiçoar 

o custo com a produção, tanto o processo de usinagem quanto o de fundição são atualmente o 

foco dos cientistas e engenheiros (WOJCIECHOWSKI et al., 2015). Ainda assim, de acordo 

com Li et al., (2018) o ferro fundido nodular é um dos melhores ferros fundidos quando 

mensurado características de resistência a abrasividade, excelente resistência à corrosão e 

boas propriedades mecânicas. Além do mais, os mesmo autores ainda destacam que o ferro 

fundido nodular é amplamente utilizado pela engenharia de materiais na manufatura de 

camisas de pistão, eixos virabrequim, mancais aplicados em motores e em diferentes campos 

industriais.  

A microestrutura do ferro fundido nodular consiste de perlita, ferrita e fases de grafita, 

que são nucleadas na matriz ferrítica. Devido a fácil manufatura e usinabilidade, esse material 

possui uma excelente desempenho relacionado ao custo entre aplicação e combinação com 

boa fundibilidade, condutibilidade térmica, além de alta tenacidade e resistência mecânica 

(WEIß; TEKAVČIČ; BÜHRIG-POLACZEK, 2018). Upadhyaya e Singh (2018) ainda 

destaca que a partir do ferro fundido nodular, pode-se fabricar componentes com espessura de 

parede mais fina (2 a 3 mm) com alta resistência e baixo peso, o que faz com que seja uma 

alternativa econômica ao alumínio fundido e alguns tipos de aços, por exemplo. 
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A partir do ferro fundido cinzento, os quais em geral possuem respectivamente de 2,5 

a 4,0% em peso de carbono e de 1,0 a 3,0% em peso de silício, é possível formar o ferro 

fundido nodular pela adição de uma pequena quantidade de magnésio e/ou cério antes de sua 

fundição, resultando em distinta estrutura e propriedade mecânica. A grafita se forma como 

nódulos ou partículas do tipo esfera no caso do ferro fundido nodular, o que afeta de forma 

positiva a ductilidade do ferro fundido, e a fase matriz que circunda estas partículas é de 

perlita ou ferrita, dependendo do tratamento térmico dado; para uma peça no estado bruto de 

fundição a matriz é normalmente de perlita, por outro lado, se for tratado durante várias horas 

a cerca de 700ºC, fornecerá uma matriz de ferrita (CALLISTER, 2008).  

Na Figura 20 pode ser visto os aspectos do ferro fundido nodular, evidenciando a 

formação de grafita em nódulos através de visualização por microscopia eletrônica de 

varredura (Figura 20a) visualização no nódulo de grafita por modelagem por elementos finitos 

(Figura 20b) e visualização microscopia óptica (Figura 20c). 

 

Figura 20: Ferro fundido nodular 

  
 Fonte: Adaptado de WEIβ, TEKAVČIČ e BÜHRIG-POLACZEK, 2018 e GHASSEMALI et al., 2019. 

 

Assim, um dos aspectos que favorece sua disseminação na indústria é o fato de que os 

ferros fundidos em geral possuem alta usinabilidade, sendo que no caso dos ferros fundidos 

cinzento, nodular e vermicular, a presença da grafita em torno de 11% a 12% auxilia na 

B) 

C) A) 
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quebra do cavaco, evitando em parte a aderência de cavaco à ferramenta. Além disso, tem-se 

que o menor peso e as propriedades mecânicas próximas do aço contribuem com seu emprego 

meio industrial (GUESSER, 2009). 

De acordo com Feres (2010), a substituição do aço carbono pelo ferro fundido nodular 

pode ser uma excelente alternativa para empresas que desejam obter menor custo de 

fabricação, produção de um maior número de peças por hora e com menor consumo de 

ferramentas. Assim, uma das principais razões que motiva a maioria das empresas a substituir 

o aço carbono pelo ferro fundido nodular é a redução de custos no processo de usinagem, os 

quais podem ser de até 50% pela utilização deste material. 

 Considerando o fato de que peças de ferro fundido nodular podem ser fundidas em 

formatos e dimensões muito próximas às finais, as operações de usinagem realizadas são na 

maioria das vezes de acabamento, sendo a mais comum a retificação. (SOSA; 

ECHEVERRÍA, 2015). Deste modo, pode-se fazer peças mais complexas do que se fosse 

utilizado um aço de baixo teor de carbono, por exemplo, visto que o ferro fundido nodular 

possuir maior fluidez em estado líquido e menor contração no resfriamento. Além disso, 

quando comparado a um aço de baixo teor de carbono, o ferro fundido nodular possuir melhor 

amortecimento de vibrações, resistência ao impacto e resistência ao desgaste 

(UPADHYAYA; SINGH, 2018 e TABORGA; TABORGA; WEINGAERTNER, 2003). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os fundamentos teóricos relevantes para a realização deste trabalho, bem como para 

descrição dos equipamentos e materiais empregados nos experimentos, além dos parâmetros 

de entrada e seus respectivos parâmetros de saída são descritos neste tópico. Logo, também 

são apresentadas as medições e análise de variáveis que visam descrever os efeitos das demais 

grandezas estudadas. As variáveis de saída consideradas foram: rugosidade média aritmética, 

desvios de circularidade, desgaste diametral do rebolo, microscopia óptica, microdureza, 

potência elétrica do motor e emissão acústica. Os ensaios de retificação foram realizados no 

Laboratório de Usinagem por Abrasão - LUA, do Departamento de Engenharia Mecânica da 

Faculdade de Engenharia de Bauru - UNESP. 

3.1 Procedimentos 

 Os ensaios consistiram de operações de retificação cilíndrica externa de mergulho 

(movimentação de avanço do rebolo na direção radial), onde foram realizados ensaios de 

retificação de ferro fundido nodular com rebolos de CBN com grãos abrasivos de diferentes 

de friabilidades. Os programas CNC utilizados para realizar os ensaios de retificação estão 

descritos no Apêndice A: Programa para retificação dos corpos de prova e Apêndice B - 

Programa para impressão do desgaste do rebolo 

 Os corpos de prova foram posicionados e fixados pela lateral em um eixo e colocado 

na máquina ferramenta em um sistema entre pontas. Verificava-se então as condições de 

concentração e pH do fluido de corte, caso o mesmo não estivesse nas condições desejadas, 

procedimentos de correção eram tomados até que as condições ideais fossem alcançadas. 

As condições em que os ensaios foram realizados são apresentados na matriz 

experimental dos ensaios, exposto no fluxograma ilustrado na Figura 22, onde ressalta-se que 

cada ensaio foram realizados 3 vezes de modo a aumentar a confiabilidade estatística 

mediante os fenômenos decorrentes do processo.  
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Figura 21: Fluxograma de ensaios.

 

          Fonte: Autor, 2019. 

 Em cada ensaio, o rebolo foi aproximado à peça até tocá-la, posição na qual era 

corrigida até se regularizar a dimensão do diâmetro inicial. Sequencialmente, o rebolo foi 

afastado a uma distância de 0,1 mm na direção radial. Feito isso, foi acionado a retificadora 

com a velocidade de mergulho e refrigeração desejada e a aquisição de dados acionado. Os 

ensaios tiveram duração de 280 ciclos e entre cada ciclo, um tempo de spark-out de 8 

segundos, sendo que cada ciclo, ou mergulho, teve profundidade radial de corte de 0,1 mm 

com uma velocidade de avanço variando de 0,5; 1,0 e 1,5 mm/min. Em todos os ensaios, o 

fim da aquisição ocorria quando os corpos de prova apresentavam uma redução de 28 mm em 

seu diâmetro. Em função da relevância do condicionamento dos rebolos nos resultados, cada 

novo ensaio foi precedido da correção do perfil da ferramenta abrasiva e exposição dos grãos, 

seguindo um procedimento padrão, cujo objetivo era manter a qualidade constante. 

   

3.2 Material dos corpos de prova 

 Foram utilizados na pesquisa 18 corpos de prova fabricados em ferro fundido nodular 

perlítico FE 70002. Na escolha deste material, foi considerada sua ampla utilização em 

componentes mecânicos, devida suas propriedades mecânicas e essenciais para fabricação de 

eixos virabrequim, eixos de comando de válvulas, pistões e bielas empregados na indústria 
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automotiva, visando ainda a relação custo benefício decorrente de sua resistência e aplicação 

sujeita a grandes esforços.  

 O ferro fundido nodular perlítico FE 70002 utilizado neste trabalho foi fornecido pela 

empresa Fundição Metalrens. A composição química do material é apresentada na Tabela 2, 

onde os valores compreendem as faixas aceitas pela norma ASTM E350-95 (2005), 

composição fornecida pelo fabricante. 

 

Tabela 2: Composição química do ferro fundido nodular FE 70002 (% em peso). 

Elementos Valores encontrados (%) Valores especificados (%) 

Carbono (C) 3,65 3,30 - 3,80 

Silício (Si) 2,25 2,10 - 3,00 

Enxofre (S) 0,01 0,02 máx. 

Fósforo (P) 0,05 0,10 máx. 

Manganês (Mn) 0,30 0,20 - 0,65 

Magnésio (Mg) 0,05 0,04 - 0,07 

Molibdênio (Mo) 0,08 0,20 - 0,30 

Cobre (Cu) 0,80 0,10 - 0,25 

Fonte: Fundição Metalrens, 2018. 

 A confecção dos corpos de prova ocorreu no Laboratório de Tecnologia da Usinagem - 

LATUS, Faculdade de Engenharia - UNESP - Bauru. O material foi serrado em discos de 

diâmetro 100 mm e 6 mm de espessura. As peças foram usinadas em torno convencional de 

forma que atingissem as dimensões desejadas. As dimensões principais dos componentes 

podem ser observadas na Figura 21. 
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Figura 22: Dimensões dos corpos de prova. 

 

 

(A) (B) 

Fonte: Autor, 2019. 

3.3 Retificadora cilíndrica 

 Os experimentos foram realizados em uma retificadora cilíndrica fabricada pela 

empresa Sulmecânica, modelo RUAP515H, equipada com comando numérico 

computadorizado (CNC) da empresa Fagor, para o acionamento do eixo “X”. A máquina-

ferramenta possui vedação com cortinas plásticas e placa de policarbonato para minimizar a 

perda de fluido de corte para o ambiente. Utilizaram-se dois programas CNC, apresentados no 

Apêndice B, com a finalidade de ensaios de usinagem dos corpos de prova e para impressão 

do perfil do rebolo desgastado. 

3.3.1 Rebolos, dressador e parâmetros de dressagem 

 Os ensaios foram realizados utilizando-se dois tipos de rebolos superabrasivos de 

nitreto de boro cúbico (CBN), ambos com ligante vitrificado e mesma dureza, com diferença 

apenas na friabilidade de grãos abrasivos, sendo o mais friável o SNB151.GSQ12VR2 (Grão 

CS) e o menos friável SNB151.GLQ12VR2 (Grão XL) fabricados pela empresa Nikon 

Ferramentas de Corte, pertencente ao grupo Saint-Gobain. As dimensões dos rebolos foram: 

355,6 mm de diâmetro externo inicial; 19 mm de largura e 127 mm de diâmetro do furo. A 

calibração da rotação do rebolo foi feita utilizando-se de um tacômetro digital da marca 

LUTRON, modelo DT-2235B. Deste modo, utilizou-se velocidade de corte constante e igual 
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a 30 m/s acionado por intermédio de um inversor de frequência da marca WEG, modelo CFW 

08. 

 As operações de dressagem dos rebolos foram mantidas constantes para todos os 

ensaios. O procedimento foi realizado com um dressador multigranular, tipo conglomerado, 

fabricado pela empresa Master Diamond. Trata-se de um afiador cuja ponta é composta por 

diamantes em uma matriz metálica. As dimensões da pastilha são: 15 mm x 8 mm x 10 mm. 

As condições de dressagem foram: velocidade de corte (vs) = 30 m/s, velocidade de 

dressagem (vd) = 100 mm/min, profundidade de dressagem por passada (ad) = 2 µm e 

profundidade de dressagem total = 80 µm. 

3.4 Sistema de refrigeração convencional 

 O conjunto de refrigeração consiste essencialmente de um reservatório de fluido (100 

litros), bomba centrífuga, mangueiras, bocais aplicadores e o fluido de corte. O controle da 

vazão de fluido foi realizado através de um sistema de medição de vazão inserido após a 

bomba centrífuga responsável por injetar fluido de corte. Neste sistema, o controle de vazão 

foi acertado através de válvulas de esfera posicionadas na entrada do medidor de vazão e 

antes do bico de saída do fluido de corte. Ao passo que se abria ou fechava os registros, o 

valor da vazão era aferido e mostrado no display do aparelho medidor de vazão da marca 

Contech, modelo SVTG DMY-2030. Inicialmente, tomou-se o cuidado de colocar o medidor 

tipo turbina afastado 40 cm da válvula de esfera antes do medidor e 30 cm afastados da outra 

válvula de esfera, antes do bico de refrigeração, em vista dos argumentos apresentados pelo 

fabricante, esse cuidado foi tomado para que os valores indicados no display fossem 

confiáveis, dessa forma, evitam-se fluxos turbulentos. O medidor de vazão do tipo turbina 

fornece uma leitura direta da vazão em litros por minuto (l/min) e seu funcionamento ocorre 

por meio de um campo magnético que é gerado de acordo com a rotação da turbina. 

 O fluido de corte utilizado foi o óleo solúvel semi-sintético ME-I concentrado, 

fabricado pela empresa Quimatic Tapmatic do Brasil Ltda., que foi diluído em uma proporção 

de 3%, para aplicações em retificação. A emulsão branca-leitosa utilizada nos ensaios teve pH 

(potencial hidrogeniônico) e concentração pré-definidos pelo fabricante. Tais variáveis foram 

mantidas constantes ao longo do processo, não influenciando nos valores obtidos para as 

variáveis de saída. 

As medições da concentração da emulsão foram verificadas periodicamente através de 

um refratômetro portátil do fabricante ATAGO modelo N-1E, na concentração de 3%. Para 

correção da concentração, mediu-se no refratômetro a quantidade de óleo através da refração 
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da luz incidente na lente de medição, onde pode ser aferido 0% Brix para a água, por meio de 

uma coluna branca que aparece no seu visor, e 30% Brix, escala máxima, quando adicionado 

óleo puro à lente. O mesmo possui um mecanismo de calibração acionado através de um 

parafuso em sua lateral, utilizado exclusivamente quando ao adicionar água em sua lente o 

mesmo não consiga atingir o valor zero na escala de medição. Deste modo, após a calibração 

do equipamento, basta adicionar uma amostra da emulsão sobre a lente e fechar sua tampa, 

podendo assim verificar se a concentração está nos níveis pré-estabelecidos (para este estudo 

3%), do contrário, faz necessário à adição de óleo emulsificante a fim de completar a 

proporção. 

 De suma importância, o valor do potencial hidrogeniônico para uma total eficácia do 

fluido a ser utilizado no sistema lubrirrefrigerante, manteve-se o pH no valor aproximado de 9 

(alcalino). Assim, verificou-se a grandeza através de um peagâmetro da marca HANNA, 

modelo Checker, equipamento composto basicamente por um eletrodo conectado a um 

potenciômetro, que possibilita a conversão do valor de potencial do eletrodo em unidades de 

pH. Quando o eletrodo é submerso na amostra, ele produz milivolts que são transformados 

para uma escala de pH. Antes de iniciar as medidas do fluido de corte, foi preciso calibrar o 

aparelho, onde fez-se a lavagem do eletrodo com água destilada e em seguida imerso em 

solução tampão de pH=7, aguardando o tempo para equilíbrio químico e visualização do 

resultado. Logo após, lavou-se novamente com água destilada e o eletrodo foi novamente 

imerso em outra solução tampão, agora de pH=4. Aguardou-se o tempo para o equilíbrio 

químico e novamente fez-se a lavagem do eletrodo com água destilada deixando-o preparado 

para o uso. A escala de pH padronizada e utilizada varia de 0 a 14. Sendo que substâncias que 

possuem variação do pH na faixa de 0 a 6 são consideradas ácidas, substâncias com pH em 

torno de 7 são neutras ou fisiológicas e acima de 7 chegando a 14 são consideradas 

básicas/alcalinas. 

 Quanto à proliferação de bactérias, ressalta-se que seu controle não foi necessário 

devido à rápida utilização do fluido de corte após a emulsão ter sido adicionada juntamente 

com a água no reservatório previamente limpo, impedindo assim a contaminação do mesmo. 

 O sistema de refrigeração convencional é o mesmo utilizado em várias empresas. 

Caracterizado pela aplicação do fluido de corte à baixa pressão e com alta vazão. De forma 

que o bocal utilizado neste sistema foi o original da retificadora cilíndrica, composto por dois 

bicos difusores tipo fixoflex, cada qual com 6,3 mm de diâmetro para a saída do fluido, cuja 

vazão utilizada para os ensaios foi de 10 l/min e pressão de 0,2 Pa. 
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3.5 Análise de superfície  

3.5.1 Rugosidade 

 A rugosidade da superfície retificada foi medida em um rugosímetro portátil, modelo 

Surtronic 3+ e um software TalyProfile, versão Lite 3.1.4, ambos da marca Taylor Hobson. 

Este instrumento possui agulha do apalpador de diamante com raio de ponta de 5 μm, 

resolução de 0,01 μm e trabalha com carga de 150 a 300 gf. O conjunto é anexado a um 

microcomputador mediante a interface de transmissão para coleta de dados RS232. Este 

equipamento é capaz de fazer medições de rugosidade nos parâmetros Ra, Ry, Rz, Rq. Tem-

se a possibilidade de configurar o comprimento de amostragem (cut-off), assim como o 

número de cut-offs de uma medição. No experimento, foi utilizado o parâmetro Ra 

(rugosidade média aritmética). O equipamento foi aferido e calibrado antes das medições, 

sendo configurado com cut-off de 0,25 mm, comprimento de amostragem de 0,8 mm e o filtro 

2CR-fase corrigida. O apalpador do equipamento foi posicionado de forma que a mensuração 

fosse praticada no sentido axial da peça. Os corpos de provas foram limpos utilizando uma 

sequência de banhos, respeitando a ordem crescente de volatilidade dos líquidos, a seguir: 

querosene, thinner, álcool etílico P. A. e álcool metílico P. A.. 

 Para a realização das medições, fixou-se o corpo de prova em um eixo, o qual por sua 

vez foi preso em um bloco em “V”. Executou-se 10 medições em cada peça, sendo estas feitas 

em regiões distintas e equidistantes. Com estes valores foi possível obter uma média 

aritmética e também o desvio-padrão das amostras. 

3.5.2 Desvios de circularidade 

 Para a medição dos desvios de circularidade, utilizou-se o equipamento Talyrond 31C, 

do fabricante Taylor Hobson, aferido e calibrado antes do início das medições. A precisão 

deste equipamento é de 0,03 μm e sua capacidade máxima de medição é de 370 mm de 

diâmetro e 225 mm de altura. O equipamento é dotado de um conjunto braço/coluna, que 

possibilita o movimento em dois eixos (vertical e horizontal). A mesa giratória do dispositivo 

é alimentada através de um sistema de ar comprimido para que o movimento de rotação seja 

constante e suave. Antes da entrada no circularímetro, o ar comprimido passa por um registro 

e um filtro de ar que permitem regular a pressão no sistema. 

 A peça foi fixada em uma placa de três castanhas, verificando-se a melhor fixação. A 

linha de centro de giro é perpendicular à face da peça e passa pelo centro determinado por 

dois diâmetros perpendiculares da peça (considerada no seu plano da face). Na ponta do braço 
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do equipamento encontra-se a parte mais sensível da máquina, o apalpador com uma ponta de 

rubi, elemento que efetua o contato com a peça para a obtenção dos desvios de circularidade. 

 Antes das medições, as amostras foram submetidas a banhos de limpeza como nas 

medições de rugosidade, para impedir que pequenas partículas abrasivas influenciassem na 

medição desta grandeza. Deste modo, foram executadas três medições em posições distintas, 

defasadas a 120º da posição anterior. A largura total da peça para cada passe de retificação foi 

de 5 mm. Portanto, foi realizado um deslocamento axial na máquina (vertical) de 0,75 mm 

entre cada medição. 

3.5.3 Desgaste diametral do rebolo 

 Para medir o desgaste diametral do rebolo utilizou-se o método da impressão do perfil 

desgastado em um corpo de prova devidamente preparado para tal finalidade, onde os 

desníveis existentes entre as regiões gastas e não gastas do rebolo foram repassados ao corpo 

retificado. Neste método, após cada ensaio, foi realizada a impressão do perfil do rebolo em 

um cilindro de aço ABNT 1020, com diâmetro de 38 mm e comprimento de 90 mm.  

 O cilindro foi fixado entre pontas na retificadora, de modo que a ferramenta abrasiva 

então retificava um determinado volume de material, penetrando uma profundidade de corte 

igual a 0,5 mm. Como durante o processo de retificação, apenas uma parte da largura do 

rebolo é desgastada, a outra serve de referência para a medição do desgaste diametral, a ser 

verificado. 

 Ao final dos ensaios, os cilindros com o desgaste do rebolo foram caracterizados 

utilizando um rugosímetro de contato da marca Taylor Hobson, modelo Surtronic3+, com raio 

do apalpador de 5 μm e programa computacional Taylor Hobson TalyMap. As análises 

superficiais utilizaram o programa Talymap, adquirido junto com o rugosímetro. Os 

parâmetros adotados foram cut-off e comprimento da amostra de rugosidade (lr) de 0,025 mm, 

comprimento de amostragem (Lc) de 1,25 mm e filtro tipo Gaussiano, para separar 

rugosidade, ondulação e erro de forma das amostras. Todas as superfícies foram medidas dez 

vezes e, então, calculado o valor médio e o desvio-padrão do perfil. 

3.6 Equipamentos do sistema de aquisição de dados 

 A retificadora foi equipada com sensor para medição de emissão acústica e circuitos 

condicionadores de sinais para a medição das variáveis de saída. A aquisição dos dados foi 

realizada através de um notebook com placa de aquisição de dados A/D, onde o sensor é 
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conectado ao hardware e seus sinais tratados pelo software LabView® 7.1 (Laboratory Virtual 

Instrument), da empresa National Instruments. Essa versão do programa se trata de um 

ambiente de desenvolvimento baseado em programação com linguagem gráfica.  

3.6.1 Emissão acústica 

 Para medição da emissão acústica foi utilizado um sensor piezoelétrico conectado a 

uma unidade de tratamento de sinais, modelo DM 42, ambos fabricados pela empresa 

SENSIS. Estes equipamentos são capazes de monitorar em tempo real o sinal de emissão 

acústica por meio do seu valor quadrático médio - RMS (Root Mean Square). A captação do 

sinal foi feita da seguinte forma: o sensor de EA capta as variações das tensões de deformação 

provenientes da retificação e as envia em seguida para o módulo de EA, que as converte em 

tensões elétricas. O módulo envia o sinal destas tensões elétricas até a placa de aquisição 

instalada no notebook de maneira direta, sem a necessidade de nenhuma manipulação de 

dados. Optou-se pelo posicionamento do sensor fixo de EA o mais próximo possível da peça, 

minimizando o surgimento de interferências. Para a aquisição dos sinais, o detector foi 

colocado no cabeçote móvel da retificadora, próximo ao contraponto, a fim de detectar as 

possíveis variações do sinal de emissão acústica e sua relação com as demais variáveis de 

saída. Foram realizados diversos ensaios preliminares para determinar a melhor regulagem do 

sistema de medição da EA e obter boa resposta do nível do sinal RMS sem que este saturasse. 

Durante os ensaios de retificação, utilizaram-se os seguintes parâmetros: ganho de sinal = 5; 

redução de ruído = 0; filtro passa alta frequência de corte = 10 K e constante de tempo = 1 ms. 

3.6.2 Potência elétrica do motor 

 O sinal de potência elétrica é obtido através da corrente elétrica do inversor de 

frequência da máquina. O inversor de frequência da marca WEG, modelo CFW 08, possui 

uma saída de 10 V, através da qual pode-se obter a variação da corrente elétrica durante o 

processo de retificação. Essa corrente elétrica é proporcional à potência elétrica consumida, 

permitindo assim obter o sinal de potência do processo. Para isso, um circuito eletrônico, 

denominado Curvopower 3, foi projetado e construído em parceria com o Laboratório de 

Aquisição de Dados e Processamento de Sinais – LADAPS da Faculdade de Engenharia 

UNESP – Bauru. O dispositivo foi utilizado para transformação dos valores de corrente 

elétrica e tensão (provenientes do motor) em sinais de tensões compatíveis para serem 
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enviados a uma placa de aquisição de dados e manipulados através de programa de aquisição 

de dados. 

3.7 Preparação das amostras para análise metalográfica e microdureza 

 Após os ensaios para a determinação dos desvios de circularidade e de rugosidade, os 

corpos de prova foram seccionados em três partes distintas. A avaliação e caracterização 

microestrutural e mecânica das amostras nas condições: como recebida, tratadas termicamente 

e após os ensaios de retificação foi realizada com o auxílio de várias técnicas complementares 

de análise, a saber: macrografias da superfície, microscopia óptica e ensaios de microdureza 

Vickers. Tais processos de preparação metalográfica são normatizados pela ASTM E 3-01 

(2001). A preparação das amostras foi realizada no Laboratório de Materiais da Faculdade de 

Engenharia - UNESP - Bauru. 

 Inicialmente, as amostras foram retiradas dos corpos de prova utilizando uma máquina 

de corte metalográfico da marca Struers, na sequência, empregou-se uma máquina de micro 

corte de precisão da marca Presi, modelo Mecatome 180 para a finalização do 

dimensionamento das amostras. Em ambos os equipamentos, foram utilizados discos de corte 

abrasivo de carbeto de silício (SiC), assistidos por refrigeração a fim de evitar alterações 

microestruturais. 

 Por consequência do dimensionamento das amostras (10 mm x 10 mm x 4,7 mm), foi 

necessário utilizar a técnica de embutimento a quente utilizando resina fenólica (baquelite), 

com reforço metálico no contorno das unidades. Esta condição facilitou a manipulação das 

amostras e suas observações no microscópio, pois se conseguiu um maior paralelismo entre a 

superfície polida a ser analisada e o plano focal da lente objetiva, resultado em foco em toda a 

superfície. As amostras foram embutidas individualmente em um equipamento da marca 

Teclago, modelo EM30D, utilizando-se uma temperatura de 180 oC, pressão mínima de 9,81 

MPa, com resfriamento de 10 minutos. Empregando-se um gravador/vibrador com ponta de 

aço temperado, as amostras foram identificadas de acordo com o número de entalhes e quanto 

à seção das quais foram obtidas. 

 A preparação da superfície iniciou-se com o lixamento em lixadeira manual da marca 

Struers, utilizando lixas de carbeto de silício (SiC) de granulometrias 120, 220, 320, 400, 500, 

600, 1000, 1200, 1500 e 2000 mesh. Em todas as etapas do processo foi utilizada água filtrada 

como lubrificante e refrigerante. Utilizou-se o líquido para que ocorresse maior rendimento 

possível dos consumíveis e para que as partículas abrasivas que se soltam do papel e 

partículas do material desgastado fossem levadas pelo fluido, impedindo impregnações. Cada 
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vez que se mudou para uma granulometria menor, deu-se um giro de 90 graus na amostra em 

relação aos riscos deixados pela lixa anterior. Esta sequência fez com que os riscos deixados 

pelo papel abrasivo anterior fossem removidos. Procedeu-se também lavar a amostra com 

água nas trocas das lixas para evitar que houvesse contaminação com grãos maiores do que os 

utilizados pelo processo de lixamento posterior. Antes de iniciar o polimento, foi importante 

lavar as amostras com detergente neutro e álcool hidratado 92,8 oINPM, secando 

posteriormente com jatos de ar quente oriundos de um soprador térmico da marca Dewalt, 

modelo D26414. 

 O polimento foi efetivado em quatro etapas, utilizando pastas à base de diamante de 6 

µm e 3 µm, e posteriormente com óxido de alumínio (Al2O3, alumina) em suspensão de 1 e 

0,3 µm. Entre cada etapa, as amostras eram lavadas com água e detergente neutro para evitar 

contaminação dos panos de polimento. Para as atividades com pastas de diamante utilizou-se 

uma politriz metalográfica rotativa da marca Arotec, modelo APL-4, e para as aluminas, uma 

politriz da marca Buehler, modelo AP 2, ambas com uma rotação do prato de 500 rpm 

(rotações por minuto), durante 3 minutos por amostra. Utilizou-se panos de polimento da 

marca Arotec, modelo DBM para o óxido de alumínio e Gold para o diamante. No polimento, 

foram eliminados todos os riscos do lixamento e as amostras ficaram totalmente espelhada, 

com alta refletividade. 

 Concluindo o processo de polimento, utilizou-se uma cuba de ultrassom digital 

microprocessada para limpeza (Clear Machine) da marca Yaxun, modelo 3560. As amostras 

foram imersas em álcool isopropílico na temperatura de 25 oC e agitadas por 10 minutos, 

depois secas em soprador térmico. Durante o procedimento de preparação e caracterização das 

amostras, a temperatura do laboratório foi mantida em 25 oC e a umidade do ambiente em 

45%, as medições dessas grandezas foram feitas empregando um termohigrômetro digital da 

marca Icel Manaus, modelo HT – 208. 

3.7.1 Microscopia óptica 

Deu-se especial atenção à microscopia óptica por ser uma técnica relativamente 

acessível e que traz uma grande quantidade de informações úteis. A princípio, investigou-se o 

material observando-se as amostras polidas sem ataque, com ampliação de 800x. Na 

sequência, para observar as microestruturas, atacou-se quimicamente a superfície a ser 

estudada pelo método de imersão, utilizando uma solução de Nital 2% (álcool etílico P.A. 

com 2% de ácido nítrico P.A.) na temperatura de 25 oC por cerca de cinco segundos. Para 
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neutralizar a ação do reagente químico, as amostras foram lavadas com água, detergente 

neutro e álcool etílico. 

As observações e documentação fotomicrográfica das amostras foi feita em 

microscópio óptico da marca Olympus, modelo BX51, acoplado a uma câmera digital da 

marca Leica, modelo EC-3 e o aplicativo de registro fotográfico Leica Application Suite EZ -

versão 2.0, pertencentes ao Laboratório de Materiais da Faculdade de Engenharia UNESP - 

Bauru. 

A calibração do equipamento óptico foi de suma atenção, para que não houvesse erro 

na combinação de ocular e objetiva. Para manter de forma fiel a informação sobre o tamanho 

do objeto observado, utilizou-se uma linha de dimensão conhecida, chamada de “barra de 

micra”, a colocação dessa barra é considerada mais correta do que a simples indicação do 

aumento. Por outro lado, tomou-se o cuidado de citar a ampliação utilizada, pois assim se 

mostra de forma clara o aumento necessário para visualizar as estruturas estudadas. 

3.7.2 Microdureza 

Os testes de microdureza foram realizados no Laboratório de Engenharia de 

Superfícies do Departamento de Engenharia de Materiais da EESC/USP – São Carlos – SP. 

Após a análise por microscopia óptica, as amostras foram submetidas novamente a um 

polimento metalográfico com alumina de 1 µm e direcionadas à medição de microdureza 

Knoop em um microdurômetro digital da marca Buehler, modelo 1600-6300. A medição de 

microdureza foi realizada a partir da impressão produzida por um indentador Knoop padrão 

com ponta de diamante em forma da pirâmide alongada, utilizando carga de 500 gf de 10 a 15 

segundos, depois de atingido o valor total da carga. A medição da microdureza superficial 

baseou-se nas normas ASTM E384-07 (2007) e ASTM E92-17 (2017). 

Nesta pesquisa, os ensaios de microdureza foram realizados de duas maneiras: sob a 

superfície retificada e ao longo das faces perpendiculares a superfície retificada. Para tanto, 

foi preparado outro conjunto de amostras, estas embutidas em baquelite de forma que a parte 

convexa da amostra proporcionasse condições de executar o lixamento até obter-se um 

comprimento (l) de aproximadamente 5 mm, o que resultaria em uma profundidade abaixo da 

superfície de aproximadamente 160 µm.  

 O equipamento em questão dispõe de software que efetua os cálculos para 

determinação dos valores de microdureza, bastando apenas informar a dimensão da diagonal 

maior; e um par de objetivas que proporcionam ampliações de 10x e 50x. Entretanto, para 

melhorar o detalhamento do contorno das indentações, utilizou-se o microscópio óptico 
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acoplado a um sistema de análise e processamento de imagem. O qual proporcionou 

ampliações de até 1000x. Logo, a dureza Knoop foi obtida medindo-se a maior diagonal 

produzido pelo indentador, através da expressão: 

𝐻𝐾 = 14,229
𝑄

(𝐿𝑚 𝑥 1000)2                                     (6) 

 Onde: Q é a carga aplicada (kgf); Lm é a maior diagonal da impressão (µm). 

Em cada amostra foram realizadas cinco medições em doze posições diferentes, 

respeitando a distância mínima de 2,5 vezes o comprimento da maior diagonal encontrada. Os 

resultados apresentados são as médias dos valores obtidos, juntamente com seus respectivos 

desvios-padrão, sendo utilizados para verificação do perfil de microdureza em função da taxa 

de avanço e do número de entalhes de cada corpo de prova retificado. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção serão apresentados e discutidos os resultados obtidos durante e após os 

ensaios para cada velocidade de avanço e para cada rebolo utilizado. Assim, serão 

apresentadas figuras para auxiliar na comparação e entendimento da técnica, bem como na 

explicação de alguns fenômenos particulares do processo. 

4.1 Rugosidade 

A análise deste parâmetro é de extrema importância, visto que, assim como afirmam 

Silva et al. (2013), é bem sabido que o acabamento superficial pode afetar significativamente 

a resistência dos componentes quando estes estão submetidos a ciclos de fadiga, além do 

acabamento superficial das peças estar diretamente ligado às propriedades do material, como 

coeficiente de atrito, abrasão, lubrificação, condutividade térmica, resistência mecânica, entre 

outros. 

 A medição de rugosidade é um dos pontos mais importantes da pesquisa, pois trata-se 

de um parâmetro essencial do processo de retificação, uma vez que, independentemente do 

componente a ser produzido, pequenas tolerâncias dimensionais e alta qualidade superficial 

são quesitos dominantes do processo, além de ser um parâmetro que permite um comparação 

eficiente entre diferentes rebolos e diferentes velocidades de avanço (FERNANDES et al., 

2018). Deste modo, os valores de rugosidade média estão dispostos na Figura 23, comparados 

os valores médios de rugosidade média obtidos com cada rebolo de CBN para cada 

velocidade de avanço durante a retificação de ferro fundido nodular. 
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Figura 23: Valores médios de rugosidade média em função da velocidade de mergulho. 

 
      Fonte: Autor, 2019. 

 

De acordo com Rowe (2014) a rugosidade média é influenciada por diversos aspectos, 

entre eles: tamanho e espaçamento entres os grãos abrasivos, modo de dressagem do rebolo, 

tempo de spark-out, sistema de lubrirrefrigeração utilizado, entre outros aspectos, sendo que 

neste trabalho todos os parâmetros citados e outros relacionados foram mantidos iguais entre 

os dois rebolos, sendo a velocidade de mergulho e a friabilidade dos grãos abrasivos os únicos 

parâmetros variáveis. Ademais, o mesmo autor ainda afirma que o aumento da espessura 

equivalente do cavaco implica em um aumento da tensão sobre o grão abrasivo, além do 

aumento da área de contato entre o rebolo e a peça, gerando consequentemente um aumento 

nas forças de corte e potência consumida; sendo um parâmetro pertinente para determinar 

forças de corte, deflexões e potência consumida durante o processo.  

Na Figura 23, é possível observar que para uma mesma velocidade de avanço o rebolo 

com grãos abrasivos menos friáveis apresentou menores valores de rugosidade média em 

todas as condições. Analisando as variações em ambos os rebolos causada pelo aumento da 

velocidade de avanço, foi possível observar uma tendência de que conforme se aumenta a 

velocidade de avanço, mais elevada se comportou a rugosidade média. 

Em seu trabalho Taborga, Taborga e Weingaertner (2003) fizeram uma análise 

semelhante de rugosidade superficial em função da velocidade de mergulho utilizada, porém 

utilizando rebolos de carbeto de silício e óxido de alumínio, e os autores chegaram a um 
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resultado semelhante com o obtido nesta pesquisa de que com a elevação da velocidade de 

mergulho e redução da velocidade de corte, a rugosidade aumenta. Sua explicação para este 

fenômeno foi de que com o aumento da velocidade de mergulho, e consequente aumento da 

espessura de cavaco não-deformado devido ao aumento da penetração por revolução na peça, 

faz com que a rugosidade seja mais elevada. Além disso, foi possível também notar um 

padrão nas diferenças de rugosidades média entre cada rebolo conforme se aumentou a 

velocidade de avanço, ou seja, a diferença obtida de rugosidade média das amostras entre 

cada rebolo foi mais elevada conforme se aumentou a velocidade de avanço, fato esse que 

deve-se ao aumento da espessura equivalente de corte oriundo do aumento da taxa de 

penetração do rebolo por revolução da peça. 

Dessa maneira, relativamente à rugosidade média, pode-se observar que para maiores 

velocidades de avanço, o rebolo com grãos abrasivos menos friáveis apresentou menores 

variações no resultado do que o rebolo com grãos abrasivos mais friáveis. Levando em conta 

a análise sob o ponto de vista deste parâmetro apenas, o rebolo mais friável se comportou 

melhor em menores velocidades de avanço ou sob menores esforços de corte. O rebolo menos 

friável, apesar de apresentar um aumento da rugosidade com a elevação da velocidade de 

avanço, se mostrou com mínima alteração dos valores, podendo ser empregado em operações 

que demandem mais esforços de corte. Embora haja diferenças entre o seu emprego, pode-se 

avaliar que o aumento da velocidade de avanço de 0,5 mm/min para 1,5 mm/min, no caso do 

rebolo mais friável, acarreta na elevação de aproximadamente 100% no valor de rugosidade 

média, ao passo que no rebolo menos friável houve um aumento percentual de 

aproximadamente 33% do valor da rugosidade média na mesma situação. Logo, pode-se 

afirmar que dependendo da aplicação, a utilização de um rebolo com grãos abrasivos menos 

friáveis garante a estabilidade do processo, visto que pode-se utilizar velocidade de avanço 

maiores, com maior remoção de material, menor tempo de processo e consequentemente a 

isso garantir uma rugosidade média menor que o proporcionado pelo rebolo mais friável. 

Destas informações e da análise dos rebolos, chegou-se à conclusão que o motivo de 

tamanha diferença nos resultados está intrinsicamente ligado à diferença de friabilidade dos 

grãos abrasivos. O rebolo menos friável, por ter grãos abrasivos mais tenazes, apresenta um 

menor desgaste total da ferramenta (como poderá ser visto na Figura 25) e, 

consequentemente, um desgaste mais regular dos grãos abrasivos ao longo de seu 

comprimento. Fernandes et al. (2018) destacam que grãos abrasivos mais friáveis tendem a 

possuir mecanismo de macro-fratura, enquanto os grãos abrasivos menos friáveis possuem o 

mecanismo de geração de arestas de corte embasado em micro-fraturas. Todavia, os grãos 
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menos friáveis proporcionam menor protusão no decorrer do comprimento de contato do 

rebolo, o que gera uma maior homogeneidade da superfície de corte do rebolo.  

Devido a essa característica, o rebolo menos friável consegue resistir a maiores 

velocidades de avanço e esforços de corte sem apresentar um desgaste elevado do rebolo, 

sendo assim capaz de produzir superfícies regulares com baixa rugosidade nas peças. Já o 

rebolo mais friável, por possuir grãos abrasivos menos tenaz, apresentou um desgaste mais 

elevado, resultando em uma distribuição mais irregular dos grãos abrasivos ao longo de seu 

comprimento, ocasionando uma rugosidade média mais elevada comparativamente ao rebolo 

menos friável. Devido à alta friabilidade deste rebolo, conforme se aumentou a velocidade de 

avanço, maior demonstrou ser o seu desgaste, visto que sob maiores esforços de corte um 

rebolo friável sofre ainda mais processos de fratura, resultando em uma elevação mais 

acentuada da rugosidade média conforme se aumenta a velocidade de avanço. 

4.2 Desvios de circularidade 

Os valores médios dos desvios de circularidade para cada condição de mergulho com 

cada rebolo podem ser vistos na Figura 24, onde pode-se observar que nas condições de 

velocidade de avanço de 1,0 e 1,5 mm/min ambos os rebolos apresentaram resultados 

semelhantes e na velocidade de avanço de 0,5 mm/min o rebolo menos friável apresentou 

resultados ligeiramente melhores. Já em relação à influência da velocidade de avanço nos 

desvios de circularidade das peças, observa-se que a qualidade geométrica das peças é melhor 

em menores velocidades de avanço, porém os valores variam pouco no caso do rebolo mais 

friável, visto que a média dos desvios de circularidade obtidos na condição mais severa (vf = 

1,5 mm/min) é menor que 0,5 µm e no caso do rebolo menos friável, a velocidade de avanço 

afetou mais intensamente os desvios de circularidade, fazendo com que aumentassem. 
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Figura 24: Valores médios de desvios de circularidade em função da velocidade de mergulho. 

 
      Fonte: Autor, 2019. 

 

De acordo com Wang (2008), os desvios de circularidade estão diretamente 

relacionado às condições de retificação utilizadas e às perturbações da máquina e do sistema 

de fixação da peça. Entretanto, em seu estudo, o mesmo autor afirma que as condições de 

usinagem não afetam tanto este parâmetro quanto o sistema de fixação utilizado. Por fim, o 

autor ressalta que os desvios de circularidade podem ser causados por diversos fatores como: 

refrigeração inadequada, desbalanceamento ou desvios geométricos do rebolo, vibrações ou 

mau assentamento do corpo de prova na fixação entre-pontas da máquina. 

Ainda, Oliveira et al. (2011) dizem que pode haver uma discrepância dos resultados 

obtidos no parâmetro rugosidade em relação aos desvios de circularidade, variando assim de 

caso a caso. Os autores mencionam que este fenômeno se deve à circularidade ser mais 

sensível à rigidez do processo, tendo contribuição da máquina, rebolo, peça, entre outros 

componentes que afetam o sistema e fazem com que os resultados obtidos sejam peculiares às 

condições e ao conjunto de equipamentos utilizados. 

De acordo com Hadad et al. (2012) a variação da geometria da peça pode depender do 

rebolo, do sistema de refrigeração e até mesmo dos parâmetros de usinagem empregados, 

sendo que qualquer processo de usinagem com alta geração de calor pode causar variação 

dimensional e geométrica na peça quando usinada. 
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Apesar dos aspectos relacionados à máquina sejam os mais evidentes para ocasionar 

desvios de circularidade nas peças do que os relacionados ao rebolo entende-se que para 

menores velocidades de avanço, a tendência de desvio de circularidade se manteve da mesma 

forma que na rugosidade média (Figura 23) isso pode também ser explicado pelo fato do 

menor comprimento de contato ocasionado pelos grãos menos friáveis, uma vez que o 

mecanismo de micro-fratura proporciona uma melhor homogeneidade da superfície de corte 

do rebolo, proporcionando assim valores menores de desvios de circularidade, visto que gera 

menor aquecimento em decorrência da menor protusão dos grãos em contato com a peça.  

Embora em baixas velocidades de avanço haja uma visualização nítida da diferença 

ocasionada pela friabilidade dos grãos abrasivos, em velocidades de avanço mais altas tende a 

uma homogeneidade quando comparado o rebolo mais e menos friável, pois estatisticamente 

não houve diferenças entre os valores, ao passo que eles se encontram no desvio-padrão das 

amostras. Contudo, pode-se entender que nas maiores velocidades de avanço a interação entre 

os grãos abrasivos com a peça é mais rápida, não ocasionando o mecanismo de fricção do 

rebolo com a peça, como ocorre em baixas velocidades de avanço. Logo, entende-se que os 

maiores valores de desvios de circularidade a cada velocidade de avanço, mas estatisticamente 

estável entre os rebolos mais e menos friável, é devido ao fato da alta tensão exercida nos 

grãos abrasivos, o que apesar de possuir macro-fratura ou micro-fratura diferenciará apenas 

no desgaste do rebolo. 

Os valores de desvios de circularidade obtidos neste trabalho foram coerentes e 

apresentaram um decréscimo na qualidade da peça com a elevação da velocidade de avanço, o 

que pode ser explicado além de alguns dos aspectos citados, como a influência da rigidez da 

máquina e de vibrações, e também pelo maior desgaste do rebolo em velocidades de avanços 

mais elevadas, causando possíveis desvios geométricos no rebolo, juntamente com um 

pequeno desbalanceamento, que como consequência pode ocasionar pequenos aumentos nos 

valores de desvios de forma das peças. 

4.3 Desgaste diametral do rebolo 

Analisando a Figura 25, pode-se notar quanto à comparação dos valores entre os 

rebolos menos e mais friáveis, que o primeiro apresentou um desgaste diametral 

consideravelmente menor para todas as velocidades de avanço utilizadas.  
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Figura 25: Valores médios de desgaste diametral em função da velocidade de mergulho. 

 
      Fonte: Autor, 2019. 

 

Quanto à resposta dos valores de desgaste diametral dos rebolos para a variação da 

velocidade de avanço, é possível observar no caso do rebolo menos friável que a resposta foi 

de um comportamento aparentemente exponencial, apresentando médias de desgaste de 2,52, 

2,99 e 4,01 µm, respectivamente, para as velocidades de avanço de 0,5, 1,0 e 1,5 mm/min. No 

caso do rebolo mais friável, nota-se que a variação da velocidade de avanço de 0,5 para 1,0 

mm/min resultou numa variação de desgaste semelhante à obtida no menos friável na variação 

de 1,0 para 1,5 mm/min (1 µm), enquanto a variação do desgaste da velocidade de 1,0 para 

1,5 mm/min foi bastante acentuada, tendo uma diferença de 3,02 µm (visto que para 1,0 

mm/min o desgaste foi de 4,22 µm e para 1,5 mm/min o desgaste foi de 7,24 µm). 

Taborga (2002) analisou em seu trabalho, entre diversos outros parâmetros, a relação 

G (calculada a partir do desgaste volumétrico do rebolo e da quantidade de material removida 

da peça) quando se variava apenas taxa de retificação específica, a qual foi controlada 

mediante apenas a variação da velocidade de avanço, visto que, assim como no presente 

trabalho, as velocidades de corte, da peça e parâmetros de condicionamento do rebolo foram 

mantidos constantes.  O resultado obtido pelo autor foi que com o aumento da taxa de 

retificação específica, também se aumentava o desgaste diametral do rebolo, e, 

consequentemente, se diminui a relação G. A explicação dada pelo autor para este fenômeno 

foi que com o aumento da taxa específica de retificação, houve também um aumento da 
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profundidade de corte por revolução do rebolo, da espessura de cavaco não deformado, assim 

como da seção momentânea do cavaco, fazendo com que as solicitações mecânicas e térmicas 

da retificação por grão aumentassem, conduzindo ao aumento do desgaste diametral do 

rebolo.  

Deste modo, tomando como base o inferido por Taborga (2002), pode-se afirmar que 

os resultados obtidos nesta pesquisa da variação do desgaste diametral do rebolo com a 

variação da velocidade de avanço são coerentes com o esperado, visto que a explicação que 

pode ser dada ao comportamento observado na Figura 25, referente à diferença observada 

entre os rebolos é semelhante à dada na Figura 23 sobre os valores de rugosidade média, cujo 

pode-se afirmar que o motivo para esta diferente variação de valores está intrinsicamente 

ligada à diferença de friabilidade dos grãos abrasivos. O rebolo menos friável por ter grãos 

abrasivos mais tenazes, apresenta um menor desgaste total da ferramenta e, 

consequentemente, um desgaste mais regular dos grãos abrasivos ao longo de seu 

comprimento.  

Devido a essa característica, o rebolo menos friável consegue resistir a maiores 

velocidades de avanço e esforços de corte sem apresentar um desgaste abrasivo elevado, 

mantendo assim sua qualidade e desempenho durante o processo. Entretanto, o rebolo mais 

friável apresentou um comportamento que conforme se aumentou a velocidade de avanço, 

maior foi o seu desgaste, visto que sob maiores esforços de corte um rebolo friável sofre ainda 

mais processos de fratura e a tendência observada é que se ainda fosse analisado uma 

velocidade de avanço de 2 mm/min, por exemplo, a variação do desgaste provavelmente seria 

ainda mais elevada. Para o rebolo menos friável é provável que em certo ponto, conforme se 

aumentasse a velocidade de avanço, seria observado o mesmo fenômeno de uma tendência de 

aumento exponencial do desgaste, devido aos elevados esforços de corte que seriam exigidos. 

Assim, para as condições analisadas, o rebolo menos friável apresentou uma maior 

estabilidade e valores de desgaste diametral do rebolo consideravelmente menores. 

Em termos de relação G, pode-se entender o quão diferente são os efeitos decorrentes 

da utilização de rebolos mais ou menos friáveis durante o processo de retificação. 
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Figura 26: Relação G obtida em função da velocidade. 

 
     Fonte: Autor, 2019. 

 

A partir da análise dos valores de relação G é possível notar que a diferença de valores 

entre o rebolo menos friável e mais friável apresentou um comportamento inversamente 

proporcional ao valor de rugosidade média, visto que para a velocidade de 0,5 mm/min a 

diferença na relação G foi de 526.2, em 1,0 mm/min foi de 608.283 e em 1.5 mm/min foi de 

694.232, aparentando uma crescente diferença da relação G entre eles, de modo que a cada 

0,5 mm/min aumentado na velocidade de avanço, a relação G de ambos os rebolos foi 

reduzida consideravelmente, porém o rebolo menos friável apresentou um valor de 80 a 90 

unidades superior na diferença de valores entre os rebolos em relação a diferença observada 

na velocidade de avanço, ou seja, a diferença de valores na relação G foi crescente conforme 

se aumentou a velocidade de avanço, indicando que o rebolo menos friável é o mais indicado 

para condições em que maiores esforços são exigidos durante o processo de retificação. 

Em relação ao modo predominante de desgaste diametral do rebolo, de acordo com a 

engenharia do desenvolvimento de grãos abrasivos, o modo predominante de fratura dos grãos 

do rebolo menos friável é a micro-fratura, e para o rebolo mais friável o modo de fratura é a 

fratura de modo macro e micro-fratura. Desta forma, a relação G está diretamente relacionada 

à friabilidade os rebolos, uma vez que o rebolo mais friável apresentou mais ocorrência de 

macro-fraturamento, resultando assim em maior desgaste do rebolo para o mesmo volume de 

material removido, pois a perda de material de grãos abrasivos é consideravelmente maior 
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neste caso. Por outro lado, o rebolo menos friável apresentou predominância de micro-fratura, 

perdendo muito menos material dos grãos abrasivos. Sendo essa a razão pelo qual a relação G 

foi maior no rebolo menos friável do que no rebolo mais friável.  

4.4 Potência elétrica consumida 

De acordo com Bianchi et al. (2018), o monitoramento da potência elétrica é 

comumente utilizado no processo de retificação. A principal razão para isto é a fácil 

instalação sem influenciar na área de trabalho da retificadora e ainda apresentar baixo custo, 

sendo assim muito utilizada no meio industrial para detecção de colisão e prevenção da 

sobrecarga da máquina. 

Os valores de potência elétrica consumida pelo processo foram obtidos em tempo real 

por meio da placa de aquisição de dados e simultaneamente cada ponto amostral obtido foi 

relacionado ao valor de potência captado. Nas Figuras 27 e 28 têm-se os sinais coletados em 

função do número de amostras (que está diretamente relacionada ao tempo) aquisitadas para 

os rebolos menos e mais friáveis, respectivamente, ambos para a menor velocidade de avanço 

(0,5 mm/min). O número de pontos obtidos foi na ordem de 8,3 x 107, o que resultou em uma 

alta densidade de pontos analisados durante o processo. Na Figura 27 a análise de sinais por 

software de processamento de dados é apresentado para o rebolo menos friável, com vf = 0,5 

mm/min. 

 

Figura 27: Sinal de potência elétrica consumida para o rebolo menos friável obtido através de 

software de processamento de dados. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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Na Figura 28 a análise de sinais por software de processamento de dados é 

apresentado para o rebolo mais friável, com vf = 0,5 mm/min. 

 

Figura 28: Sinal de potência elétrica consumida para o rebolo mais friável obtido através de 

software de processamento de dados.  

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

Logo, pode-se notar que nos primeiros momentos do ensaio (Figura 27 e Figura 28), 

por exemplo, quando o rebolo entra em contato com a peça, se observa um pico de potência 

que permanece por um curto período de tempo, respectivo a alguns poucos avanços da 

ferramenta com spark-out do ciclo, e logo em seguida uma queda com posterior estabilização 

da amplitude e da média do sinal, porém sempre tendo uma redução do seu valor com o 

tempo.  

Em seu trabalho Chen, Rowe e Cai (2002) afirmam que a força requerida para um 

dressador cortar os grãos de CBN, causando sua fratura, é alta devido à alta dureza do CBN. 

A força frequentemente causa um arranque dos grãos abrasivos ao invés de fraturá-los, 

deixando material ligante na superfície do rebolo. Nestes casos, o início da retificação é 

conduzido tanto pelo ligante quanto pelos grãos. Para retificação com CBN, uma situação 

comum é que a potência exigida no processo após a dressagem pode ser tão alta que chegue a 

tornar o processo difícil de ocorrer. Porém, quando ocorre satisfatoriamente, a potência 

elétrica decresce até alcançar um valor estável conforme a retificação prossegue. Assim, um 

processo eficiente de retificação só ocorre após o ligante na superfície do rebolo sofrer 

desgaste e os grãos abrasivos ficarem expostos.  

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1 2 3 4 5 6 7 8

T
en

sã
o

 (
V

)

Número de amostras x 107



87 

 

 
 

Dessa maneira, como todo ensaio realizado neste trabalho é iniciado com a superfície 

dressada, o pico observado na grande maioria dos gráficos de potência e emissão deve-se ao 

fenômeno explicado por Chen, Rowe e Cai (2002). 

Quanto à redução da amplitude e da média do sinal de potência com o passar do 

tempo, o fenômeno deve-se ao tempo de ensaio, que dependendo da velocidade de avanço e 

do volume de material removido, tem-se que a cada avanço dado pelo rebolo, menor é o 

volume de material removido devido à redução do diâmetro do corpo de prova e 

consequentemente menor será a espessura equivalente de corte, além do menor valor de 

potência exigida, tendo uma diferença significativa de valores devido à grande quantidade de 

material removido e da diferença de taxa de remoção de material entre o início e o final do 

processo.  

Assim, na Figura 29, o valor em volts (V) da potência foi convertido para watts (W). A 

diferença dos valores médios obtidos entre eles foram analisado, apresentando os valores 

médios de potência em função da velocidade de mergulho.  

 

Figura 29: Valores médios de potência elétrica consumida em função da velocidade de 

mergulho. 

 
      Fonte: Autor, 2019. 

Em relação à velocidade de avanço, pode-se observar na Figura 29 que conforme se 

aumentou seu valor, maior foi à potência exigida da máquina para o rebolo realizar a remoção 
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de material devido às maiores forças exigido para o processo, sendo que a variação da 

potência da velocidade de avanço de 0,5 mm/min para 1,5 mm/min no rebolo mais friável (o 

aumento na potência foi de aproximadamente 20,28% em relação à média obtida em 0,5 

mm/min) foi maior do que a encontrada no rebolo menos friável, onde o mesmo teve um 

aumento de potência de aproximadamente 11,2%, indicando assim que o rebolo mais friável 

contribui com a redução da potência necessária para o corte, mais efetivamente quando este é 

submetido a menores forças, visto que a constante geração de novas arestas de corte 

proporciona uma remoção mais fácil do material em condições mais suaves e de maneira 

eficiente. Dentro da faixa analisada, em condições mais severas, o rebolo mais friável reduz a 

potência elétrica consumida em uma taxa menor que o rebolo menos friável, durante o corte 

no processo de retificação. 

 A razão do rebolo mais friável exigir menores potências para remover material é que 

ele apresenta constante geração de novas arestas de corte, as quais por serem mais afiadas do 

que grãos que já estiveram em contato com o material da peça, realizam mais facilmente a 

ação do corte com menor geração de calor oriunda de processos de riscamento, resultando em 

deformação plástica do material sem o corte do mesmo e, assim, este rebolo se mostra como a 

melhor alternativa para casos nos quais se deseja menores forças de corte, corte mais fácil do 

material ou mesmo temperaturas mais baixas durante o processo. 

4.4.1 Potência elétrica consumida em função do volume de material removido 

Levando em consideração que o objetivo desta pesquisa envolve a comparação da 

eficiência de cada rebolo para variadas velocidades de avanço, é de extrema importância 

conseguir mostrar diretamente a tendência do comportamento de cada rebolo para qualquer 

velocidade de avanço (de preferência com valores nas proximidades da faixa analisada para 

não incorrer em erro). Logo, tem-se de melhor maneira analisar a potência elétrica consumida 

em função da velocidade de avanço.  

 Tendo em posse os valores de três pontos e associando uma determinada velocidade de 

avanço ao seu respectivo valor médio de potência elétrica consumida e assumindo o 

comportamento dos rebolos com a variação da velocidade de avanço retilíneo, é possível se 

obter uma equação de reta que mostra a potência elétrica média consumida aproximada para 

qualquer velocidade de avanço. 

 Deste modo, através da reta média dos pontos, juntamente com sua respectiva equação 

de reta, é possível comparar e estimar a eficiência de cada rebolo para uma determinada 

velocidade de avanço, de acordo com o valor de potência exigida que se obtém utilizando a 
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equação, sendo que a tangente da reta, neste caso, indica aproximadamente a variação da 

potência média exigida com a variação da velocidade de avanço. As retas linearizadas para 

cada rebolo são indicadas na Figura 30 juntamente com as respetivas equações. 

 

Figura 30: Linearização dos valores de potência elétrica média consumida em função da 

velocidade de mergulho. 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

A tangente da reta linearizada relativa ao rebolo ocasiona uma maior variação no valor 

da potência média para o rebolo mais friável. Deste modo, suponha-se que as retas 

linearizadas sigam este padrão para os valores de velocidade de avanço nas proximidades dos 

pontos analisados, tem-se que elas se encontram aproximadamente no ponto de velocidade de 

avanço equivalente a 1,7 mm/min. Logo, a partir deste ponto provavelmente os valores de 

potência média serão maiores para o rebolo mais friável do que para o rebolo menos friável. 

Assim, a partir deste ponto, a melhor escolha tanto no aspecto de facilidade de corte quanto 

no aspecto de qualidade da peça seria do rebolo menos friável, visto que ele aparenta ser uma 

escolha vantajosa para qualquer aspecto analisado a partir deste ponto. Além disso, pode-se a 

partir da Figura 30 evidenciar que o rebolo menos friável é a melhor escolha para severas 

condições de retificação, enquanto o rebolo mais friável possui um comportamento mais fácil 

de remover material a baixo consumo de potência. 
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A partir de pontos obtidos da potência máxima de cada ciclo relacionado ao volume de 

material removido (o qual foi calculado com as informações do diâmetro e espessura da peça 

naquele ponto), é possível se obter curvas que mostram a diferença comportamental de cada 

rebolo no aspecto da potência exigida para o corte, dependendo apenas do volume de material 

que está sendo removido (VMR) em determinado ciclo. Apenas como exemplo, na Figura 31 

tem-se a potência máxima exigida durante o processo de retificação em função do volume de 

material removido. 

 

Figura 31: Potência elétrica máxima exigida em função do volume de material removido.

 
      Fonte: Autor, 2019. 

  

No início do ensaio, momento no qual o volume de material removido foi máximo, 

apresentou um pico de potência (assim como ocorreu na maioria dos ensaios) e após alguns 

ciclos, a potência ficou relativamente estável e apresentou uma diminuição de potência menos 

acentuada conforme se diminuía o volume de material removido. Para se entender melhor o 

que a curva representa, pode-se imaginar na escala do tempo que o gráfico começa na direita 

(maior VMR) e vai obtendo diversos pontos conforme cada ciclo ocorre até chegar na 

extremidade esquerda da curva (menor VMR), visto que conforme é realizado o ensaio, 

menos volume de material é removido. 

Desta maneira, com as curvas de potência em função do tempo aquisitado, foi feita 

através de software de processamento de dados uma rotina que detectasse os valores máximos 
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em cada ciclo realizado e consequentemente formasse um gráfico de pontos dispersos 

relacionando a potência com o volume de material removido. Foi então selecionado um 

arquivo de dados de cada condição de mergulho de cada rebolo e com ele foi plotado em um 

mesmo gráfico a maneira como as curvas se comportavam (Figura 32), sendo que o eixo da 

abscissa indicativo da velocidade de mergulho e o eixo da ordenada os picos de potência 

máxima. As curvas fornecem o perfil de comportamento de cada rebolo de acordo com a 

velocidade de avanço. 

 

Figura 32: Volume de material removido para cada velocidade de avanço. 

 
      Fonte: Autor, 2019. 

  

A Figura 32 auxilia a entender o comportamento de cada rebolo em relação ao 

parâmetro da potência para uma faixa de volume de material removido por ciclo em diversas 

velocidades de avanço a partir de vários pontos coletados experimentalmente. Analisando 

estes perfis, pode-se entender que para menores velocidades de avanço, o rebolo mais friável 

é mais eficiente e necessita de uma quantidade significativamente menor de potência para 

qualquer ponto de volume de material removido por ciclo. Entretanto, na velocidade de 

avanço de 1,5 mm/min, na qual os rebolos estão sujeitos a condições de corte mais severas, é 

possível observar que as curvas ficam bem próximas e os rebolos necessitam de uma potência 
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similar para realizar remoção de material, indicando mais uma vez que para condições mais 

severas, o rebolo menos friável se comporta de maneira mais eficiente. 

Além disso, é muito importante ressaltar que o percentual de aumento da velocidade 

de avanço não resultou em um percentual de aumento da potência média. O aumento da 

velocidade de avanço de 0,5 para 1,5 mm/min ocasionou um aumento de apenas 11% no valor 

de potência quando utilizado o rebolo menos friável, enquanto no rebolo mais friável o 

aumento foi de 19%. Essa ocorrência pode ser explicada pelo fato de que a contribuição das 

interações de deslizamento e riscamento do grão abrasivo com a peça nas formações de 

cavacos é muito menos expressivo quando a carga é alta, resultando em um corte mais fácil. 

Na Figura 33 o comportamento de cada rebolo é analisado em função do parâmetro de 

potência dentro de uma faixa de volume de material removido para cada ciclo, a uma 

velocidade de avanço de 0,5 mm/min, com base em 280 pontos medidos experimentalmente 

durante o processo. Entende-se que no início do processo, a remoção do material por avanço 

do rebolo é maior (o diâmetro da peça é maior). Consequentemente, o lado direito da Figura 

está relacionado com o início da operação (cerca de 72 mm3 por avanço) e o lado esquerdo 

(cerca de 52 mm3 por avanço do rebolo) até o final. Como a energia necessária para remover 

o material é menor quando a quantidade de material removido também é menor, a energia 

necessária diminui à medida que o processo avança. Uma análise da curva de potência 

relacionada ao rebolo menos friável permite observar que, aproximadamente no meio do 

processo (62 mm3), o poder de corte parou de diminuir, embora o volume do material 

removido tenha continuado a diminuir. 
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Figura 33: Curvas dos picos de potência elétrica para cada ciclo em função do volume de 

material removido para uma velocidade de avanço de 0,5 mm/min.

 
      Fonte: Autor, 2019. 

 

Isso pode ser explicado pelo fato de que, neste momento, os grãos abrasivos menos 

friáveis criavam menos arestas de corte, pois as forças não eram altas o suficiente e tampouco 

aumentavam a energia necessária para o corte. Esses perfis também indicam que o rebolo 

mais friável é mais eficiente neste caso, uma vez que os valores de potência são menores em 

todo o processo, além de permitir um corte mais fácil do material, exigindo uma quantidade 

significativamente menor de energia para qualquer ponto relacionado ao volume de material 

removido por ciclo. 

Em valores mais altos de volume de material removido (o que acontece no início do 

processo), o rebolo menos friável requer muito mais potência para cortar o material. À medida 

que o processo avança, o rebolo mais friável, está a todo momento renovando suas arestas de 

corte e, consequentemente, é mais afiada do que o do rebolo menos friável, o que fez com que 

a energia consumida fosse menor. No entanto, quando o volume de material removido é de 

aproximadamente 60 mm3, as curvas tornam-se consideravelmente próximas e seguem da 

mesma forma até o final. Portanto, nesta condição, ambos os rebolos requerem a mesma 

potência para fazer o corte, independentemente da diferença na friabilidade. A Figura 34 traz 

os valores da curva dos picos de potência para cada rebolo a uma velocidade de avanço de 1,0 

mm/min. 
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Figura 34: Curvas dos picos de potência elétrica para cada ciclo em função do volume de 

material removido para uma velocidade de avanço de 1,0 mm/min. 

 
      Fonte: Autor, 2019.  

 

Embora o rebolo mais friável tenha grãos abrasivos criando arestas de corte a todo o 

momento, em determinado ponto, os efeitos do maior desgaste desse rebolo resultam, como 

explicado, em uma cinemática voltada à retificação que aumenta a potência necessária para 

cortar e contrabalancear o efeito da maior friabilidade, fazendo com que a potência necessária 

para cortar seja semelhante ao rebolo menos friável. 

 O mesmo fenômeno também foi visto na velocidade de avanço de 1,5 mm/min, como 

pode ser demonstrado através da Figura 35. 
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Figura 35: Curvas dos picos de potência elétrica para cada ciclo em função do volume de 

material removido para uma velocidade de avanço de 1,5 mm/min. 

 
      Fonte: Autor, 2019. 

 

No entanto, a uma taxa de avanço de 1,5 mm/min, que sujeita ambos os rebolos a 

condições de corte mais severas, as curvas são muito semelhantes. Em outras palavras, ambos 

os rebolos requerem uma quantidade similar de energia para remover o material. A explicação 

para este fenômeno é que devido ao desgaste acentuado do rebolo mais friável nesta condição, 

o efeito de maior diferença de altura de grãos abrasivos da superfície do rebolo torna o corte 

menos homogêneo e a potência requerida para cortar passa a ser maior, contrariando o efeito 

da maior friabilidade, o que faz com que as curvas de ambos os rebolos sejam muito 

semelhantes. É importante observar que, como os outros parâmetros de saída analisados 

indicam que o rebolo menos friável apresenta resultados muito melhores nesta taxa de avanço, 

provavelmente o uso deste rebolo deve ser vantajoso em condições similares. 

4.5 Emissão acústica 

As análises de emissão acústica feitas neste trabalho são apenas relativas ao valor 

quadrático médio (RMS) e à sua variação com o tempo durante a ocorrência do processo, com 

ênfase à comparação de resposta entre os rebolos, não sendo analisado a fundo os efeitos, 

frequências de vibração que interferem no processo ou qualquer outro tipo de análise mais 

aprofundada. 
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 Pode-se observar na Figura 36 que, assim como no caso do obtido na potência, a 

tendência obtida do sinal de emissão acústica ao longo do tempo, se comportou conforme a 

peça era retificada e tinha seu diâmetro externo reduzido, consequentemente tendo uma menor 

remoção de material a cada avanço realizado pelo rebolo, menor foi a amplitude e a média dos 

valores de emissão acústica. 

  

Figura 36: Valores médios de emissão acústica (RMS) em função da velocidade de mergulho. 

 
      Fonte: Autor, 2019. 

 

Assim como no caso do rebolo menos friável, o rebolo mais friável apresentou uma 

tendência de redução do valor médio da emissão acústica conforme o diâmetro do corpo de 

prova era reduzido, devido à menor espessura equivalente de corte e ao menor volume de 

material removido a cada avanço, resultando em forças de menor intensidade atuando no 

sistema e, consequentemente, menores sinais de emissão acústica. 

Além disso, é possível observar que o rebolo menos friável apresentou valores médios 

mais elevados de emissão acústica em relação ao mais friável em todas as velocidades de 

mergulho, sendo também crescente o valor da média do sinal de emissão acústica conforme se 

aumentou a velocidade de mergulho. 

De acordo com Sutowski e Święcik (2018) as condições de usinagem utilizadas 

durante o processo influenciam diretamente nas condições geométricas dos cortes, podendo 

assim obter valores de alta frequência, formação do cavaco, atrito, fratura do grão/ligantes e 
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transições de fases ativadas termo e mecanicamente. Strömbergsson et al. (2017) ainda 

apresenta em seu trabalho de forma mais específica que o sinal de emissão acústica na 

retificação está diretamente relacionado à fenômenos como impacto elástico, riscamento sem 

remoção de cavaco e trincas, além dos já citados.  

Desse modo, é possível concluir que o rebolo mais friável, indo de acordo com os 

dados de potência obtidos, apresenta um corte mais suave, com menos perda de energia por 

mecanismos que não causam remoção de cavaco, como propriamente o atrito, riscamento, 

entre outros fenômenos, graças à sua maior capacidade de constante formação de novas 

arestas de corte em relação ao outro rebolo, resultando em menores forças atuantes no sistema 

e, consequentemente, menores valores médios de emissão acústica. 

4.6 Microscopia óptica 

A microscopia óptica é uma das melhores formas para se avaliar se houve queima na 

superfície da peça retificada, visto que a formação de tal fenômeno pode ocasionar diversos 

problemas, como alteração da dureza da camada superficial, cuja realização de micrografias 

se faz necessário para avaliar uma dada amostra. Na Figura 37 pode ser visto a lateral da peça 

retificada, em uma visualização subsuperficial para cada velocidade de avanço. 
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Figura 37: Micrografia do ferro fundido nodular perlítico FE 70002 após retificação. 

  
(A) CBN CS – vf = 0,5 mm/min (B) CBN XL – vf = 0,5 mm/min 

  
(C) CBN CS – vf = 1,0 mm/min (D) CBN XL – vf = 1,0 mm/min 

  

(E) CBN CS – vf = 1,5 mm/min (F) CBN XL – vf = 1,5 mm/min 

         Fonte: Autor, 2019. 

 

As amostras relacionadas a cada velocidade de avanço foram analisadas sob o 

microscópio óptico e nenhum tipo de queima ou dano superficial devido à retificação foi 

observado.  

De acordo com Malkin e Guo (2008), o processo de retificação necessita de uma 

quantidade significativa de energia para realizar a remoção de material. Durante o processo, 

esta energia é transformada em calor, ficando concentrada na zona de contato entre peça e 



99 

 

 
 

rebolo e sendo dissipada também por meio da peça, causando vários danos à mesma, tais 

como queima, tensões residuais de tração, transformação de fase, trincas e redução de 

resistência à fadiga. Além destes fatores, se tem que a expansão térmica da peça durante a 

retificação contribui para desvios dimensionais e de forma no produto final. 

Alves et al. (2009) afirmam que um dos tipos mais comuns de dano térmico é a 

queima da peça. Quando a queima superficial começa a ocorrer durante o processo, existe 

uma tendência do crescimento e adesão de partículas metálicas nos grãos abrasivos do rebolo, 

tendo como consequência o aumento das forças de retificação e a deterioração da qualidade 

superficial da peça, levando também ao aumento desgaste do rebolo. 

De acordo com Oliveira et al. (2012), quando a temperatura na retificação ultrapassa a 

temperatura de austenitização do material e em seguida ocorre um rápido resfriamento, pode 

ocorrer a têmpera na superfície do material. Os autores fizeram esta avaliação para o caso do 

aço, porém no caso do ferro fundido nodular é possível a ocorrência de um processo 

semelhante, no qual ocorre uma transformação da matriz do material pela elevação da 

temperatura do material até valores próximos à de austenitização seguida de resfriamento. 

4.7 Microdureza 

Como não pode ser visto nenhuma alteração microestrutural a partir da Figura 37, 

tampouco relacionado à condição mais severa, que poderia indicar algum tipo de dano 

superficial ou subsuperficial, tem-se a oportunidade de concluir juntamente com a análise de 

microdureza, que a deformação plástica e alta geração de calor na peça não foram altos 

suficientes para causar uma alteração microestrutural. Na superfície que passou pela condição 

mais severa de usinagem, esta foi submetida ao processo utilizando rebolo menos friável com 

velocidade de avanço de 1,5 mm/min. 

Deste modo Silva et al. (2013) afirmam que a microdureza é um parâmetro 

complementar à micrografia para afirmar se realmente houve danos térmicos na peça. Desta 

maneira, foram obtidas medidas de microdureza em pontos o mais próximo possível da 

superfície na tentativa de verificar se houve alteração da microdureza do material em alguma 

região e logo complementar a análise de microscopia óptica de que realmente não houve 

danos térmicos à peça. 

 Ainda para confirmar as medições feitas no microscópio óptico, é também importante 

realizar uma análise dos valores de microdureza próximos à superfície retificada e averiguar 

se houve qualquer tipo de variação da superfície para o centro da peça. Isso é necessário, pois 

é possível que a temperatura da superfície, mesmo não causando qualquer transformação de 
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fase, poderia ter causado um superrevenimento do material, consequentemente, amolecendo a 

superfície e subsuperfície do material. Portanto, é importante observar se as variações na 

microdureza dos valores na superfície ocorreram em comparação com pontos distantes o 

suficiente onde o processo não poderia afetar. Contudo, se algum valor de microdureza 

superficial ou subsuperficial for observado, pode indicar que ocorreu alguma mudança 

microestrutural na peça. 

As análises inerentes à Figura 38 dizem respeito à variação da microdureza das 

amostras em função da distância à superfície retificada. 

 

Figura 38: Valores médios de microdureza em função da distância da superfície retificada. 

 
   Fonte: Autor, 2019. 

 

Pela Figura 38, pode-se inferir que não houve nenhum padrão de variação da 

microdureza que indicasse um possível dano térmico da peça, independente da condição 

analisada, visto que os valores encontrados se mostraram algumas vezes maior e outras vezes 

menor que os encontrados mais próximos da superfície retificada, sendo condicionado de 

modo aleatório, sem apresentar nenhum tipo de padrão entre eles. 

Tais análises confirmam que não existiram quaisquer modificações em decorrência da 

geração de calor, uma vez que nenhum padrão de variação de microdureza da superfície para 

a subsuperfície foi observado em qualquer condição analisada. Os valores obtidos em 

decorrência da superfície retificada foram algumas vezes mais altos e algumas vezes mais 
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baixos que a subsuperfícies, mas sempre distribuídos aleatoriamente, não apresentando 

quaisquer variações de uniformidade. 

Portanto, pode-se concluir que as peças não apresentaram quaisquer modificações 

metalúrgicas substanciais causadas pelo processo, o que significa que todas as condições não 

foram suficientemente severas a ponto de causar danos que possam afetar a qualidade da peça. 
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CONCLUSÕES 
 

Considerando os resultados analisados e a pesquisa desenvolvida em torno da 

diferença da friabilidade de grãos abrasivos de CBN na retificação de ferros fundido nodular, 

pode-se estabelecer as principais conclusões desse estudo: 

 

− O processo de retificação utilizando o rebolo menos friável (CBN XL) gerou rugosidade 

média mais baixa das peças e menor desgaste do rebolo do que a retificação com o rebolo 

mais friável (CBN CS) devido à predominância de micro-fratura e macro-fratura, 

respectivamente. Essas diferenças de comportamento dos grãos abrasivos impactaram 

diretamente nas variáveis de saída, tendo o desgaste diametral do rebolo, bem como a 

relação G demonstrando as diferenças; 

− Na análise dos desvios de circularidade observou-se o aumento da velocidade de avanço 

aumentou os desvios geométrico da peça, podendo ser explicado a partir de algumas 

influencias durante o processo, como a rigidez da máquina e as vibrações do sistema, 

além do maior desgaste do rebolo em velocidades de avanço mais elevadas, juntamente 

com um pequeno desbalanceamento devido ao desgaste abrasivo, que como consequência 

pode ocasionar pequenos aumentos nos valores de desvios de forma das peças.  

− Pela análise da linearização das retas a partir dos valores de potência elétrica pela 

velocidade de avanço, foi possível observar que apesar do rebolo mais friável apresentar 

menores valores de potência média em todas as condições analisadas, é provável que a 

partir da velocidade de avanço de 1,7 mm/min ocorra o inverso e o rebolo mais friável 

exija uma maior potência para realizar a remoção de material em relação ao rebolo menos 

friável, havendo assim um ponto de equilíbrio entre os dois rebolos, no aspecto da 

potência consumida durante o processo; 

− Foi possível analisar que o rebolo menos friável demonstrou um comportamento de maior 

consumo de potência em relação ao mais friável, e a partir disso pode-se concluir que a 

friabilidade dos grãos abrasivos contribuem diretamente com a topografia do rebolo, ao 

passo que o rebolo menos friável possui a maior proporção de fraturas de seus grãos 

abrasivos no modo de micro-fratura, criando uma topografia mais homogênea; enquanto 

que o rebolo mais friável possui uma topografia irregular devido ao mecanismo de 

macro-fratura, ocasionando assim uma maior protusão dos grãos e consequentemente 

uma maior área de contato, contribuindo assim para o maior consumo de potência; 
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− O aumento da velocidade de avanço também aumentou o consumo de potência, mas em 

uma taxa muito menor do que o crescimento da velocidade de avanço, indicando que 

altas velocidades de corte são energeticamente mais eficientes do que utilizar baixas 

velocidades de avanço; 

− Nenhuma alteração na microestrutura e na microdureza da peça foram verificadas nos 

experimentos, indicando que os rebolos e as condições de corte utilizadas não foram 

prejudiciais para as propriedades da peça. 

− Afirma-se que o estudo da friabilidade dos grãos abrasivos de CBN durante a retificação 

do ferro fundido nodular atingiu todos os objetivos estabelecidos no início do projeto, 

vislumbrando o entendimento do comportamento das variáveis estudadas e podendo 

elucidar sua aplicação em campo, auxiliando assim no desenvolvimento de novas 

técnicas de retificação, contribuindo com o desenvolvimento científico e tecnológico do 

setor a partir da oportunidade de parceria com a Saint-Gobain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 
 

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

Aproveitando a experiência no desenvolvimento científico e tecnológico na 

oportunidade de parceria entre universidade e empresa, pode-se estabelecer algumas sugestões 

para trabalhos futuros envolvendo a friabilidade de grãos abrasivos na retificação de ferro 

fundido nodular, sendo: 

− Utilização de maiores velocidades de avanço a fim de verificar se o comportamento do 

rebolo mais friável realmente tornar-se-á uma melhor opção quanto ao consumo de 

potência e quais as respectivas consequências nas demais variáveis estudadas; 

− Acrescentar às variáveis estudadas análises de emissão acústica durante o processo de 

dressagem, visando um melhor entendimento da energia do processo, podendo assim 

relacionar com o mecanismo de fratura dos grãos abrasivo; 

− Realizar estudos de avaliação superficial da peça, destacando a utilização de microscopia 

eletrônica de varredura e microscopia óptica confocal, de modo a propiciar um melhor 

entendimento da influência da friabilidade dos grãos abrasivos no mecanismo de remoção 

de cavaco, associando assim os valores de potência consumida com as deformações 

microestruturais da peça; 

− Avaliar através de microscopia óptica a superfície de corte do rebolo, tendo como 

finalidade o entendimento se a friabilidade dos grãos abrasivos é um fator determinante 

para maximização ou minimização do efeito de empastamento; 

− Aplicar tratamento térmico de austêmpera nas peças de ferro fundido nodular, podendo 

assim gerar uma microestrutura ausferrítica, composta de bainita, que aumenta a 

resistência mecânica do material, conferindo ainda um alto valor de ductilidade, sendo 

uma proposta ideal para a continuação dos estudos com friabilidade de grãos abrasivos e 

assim analisar qual o seu comportamento quando retificado um material endurecido; 

− Investigar o comportamento da friabilidade de grãos abrasivos sob utilização de 

diferentes condições de lubrirrefrigeração, como a utilização da técnica de mínima 

quantidade de lubrificação (MQL), juntamente com suas vertentes, podendo assim 

entender se os fatores lubrificantes são plausíveis para a aplicação e/ou a adição de água 

no fluido de corte com objetivo de aumentar a refrigeração se faz pertinente, uma vez que 

os ferros fundidos possuem grafita livre, sendo um material auto-lubrificante, podendo 

propiciar uma nova técnica de retificação. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: Programa para retificação dos corpos de prova 

LINHAS FUNÇÕES 

000 X 680.000 

001 G 00.71 

002 X (Posição de contato peça-rebolo + 0.2) 

003 G 91 

004 G 61 

005 M 01 

006 G 01.71 

007 F 00001 

008 G 04.02.00 

009 X -0.2 

010 G 04.05.00 

011 X 0.01 

012 X -0.11 

013 G 04.08.00 

014 X 0.01 

015 X -0.11 

016 G 04.08.00 

017 G 25 N 11.16.99 

018 G 25 N11.16.39 

019 X 0.1 

020 G 00.71 

021 X 2.000 

022 M 02 

023 M 30 

 

Observação: Na linha 002 do programa, é necessário inserir a posição na qual ocorre o 

contato do rebolo com o corpo de prova, somado 0.2 mm (fator de segurança). Assim, se, por 

exemplo, foi obtida a posição de contato em 392.700, deve-se colocar o comando X 392.900. 

A linha 7 da programação estabelece a velocidade de avanço, sendo necessário selecionar 

analogicamente a porcentagem do avanço a ser utilizado durante o processo (10% a 200%).  
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APÊNDICE B: Programa para impressão do desgaste do rebolo 

LINHAS FUNÇÕES 

033 X 680.000 

034 G 00.71 

035 X (Posição de contato cilindro-rebolo + 0.2) 

036 G 91 

037 G 61 

038 M 01 

039 G 01.71 

040 F 00001 

041 G 04.02.00 

042 X -0.1 

043 G 25 N 041.042.08 

044 G 04.08.00 

045 X 0.5 

046 M 02 

047 M 30 

 

Observação: Na linha 035 do programa, é necessário inserir a posição na qual ocorre o 

contato do rebolo com o cilindro somado de 0.2 mm (fator de segurança). Assim, se, por 

exemplo, foi obtida a posição de contato em 392.700, deve-se colocar o comando X 392.900. 

 

 

 

 

 

 


